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แผนอัตราก าลัง  3  ป ี
(ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค ู
 

------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารงาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2542 และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในองคก์ารบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่
เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพ่ิมมาก
ขึ้น ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จ านวนเท่าใด ตลอดจนต้องค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค ู จัดท าการปรับปรุงแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      
(ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
(ก.กลาง) ก าหนด 

 1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ท าการปรับปรุง
แผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์
การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ในการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู จึงได้ท าการปรับปรุง
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ครั้งที่ ๓ ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม 
เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.จังหวัด)  ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม และถูกต้อง 
  2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูให้เหมาะสม 
  2.5 เพ่ือขอเปิดกรอบต าแหน่งใหม่ และสามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
   2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 

3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวม

ขององค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ

การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

• International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ 
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ 
วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วน  
ต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และ  
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังใน  
อนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning)  
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• ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ
ในการก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวน  
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้รวมตั้งแต่   
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายใน  
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์  
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ” ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนใน 
เอกสารเรื่องการวางแผนก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ 
วิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคน
ในจ านวนและสมรรถนะท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้น
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ 
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผน     
ทรัพยากร มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้า
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ 
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานก าลังงานเพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคน     
ที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไปการมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาที่
ต้องการ เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรง 
ตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  
หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคน คือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคล 
เหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป  

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ ว่า  การก าหนดกรอบ    
อัตราก าลังนั้น เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อย
เพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร

ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคู ดังนี้ 

• พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงาน
ที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้ ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกอง 
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
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• พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนด    
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภท แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 
ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง 2 ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

การจัดสรรอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนด
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น      
โดยจุดเน้นคือก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณเป็นอย่างไร เพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

- ส านักปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน นโยบาย อ านวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
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- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงินการบัญชี การพัสดุ การ
จัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
แต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

- กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง 
การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใช้
ในการบรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น     
ภูมิปัญญา การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้ คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

- กองบริหารงานสาธารณสุข คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัดส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางรักษาพยาบาล ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมการบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษาที่ใช้
ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแตล่ะสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

- กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการงานสังคม
สงเคราะห์ ให้การบริการสวัสดิการและพัฒนาสังคม งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี งานส่งเสริมทุน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ 
ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้
พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

- กองส่งเสริมการเกษตร คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
การวางด้านการเกษตร ให้การบริการงานวิชาการเกษตร งานเทคโนโลยีทางการเกษตร งานส่งเสริม    
การเกษตร ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ   
แต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลา คือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการ

อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ 
ต้องอาศัยการผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกัน
กับ American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้น
ควรค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิด
การวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้
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กระจกด้านที่ 1 Strategic objective : เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองคู บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการ
ด าเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่
อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การ
จัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู จะพิจารณา
คุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
การรักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร์  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  
จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุข
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure : เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้า
มาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการ
จัดสรรประเภทของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ 
หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ได้ก าหนด
อัตราก าลังในแต่ละส่วนราชการ ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  
มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็นต าแหน่งแต่ละงาน  
ซึ่งก าหนดเป็นสายงานวิชาการผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ 

 
กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองคู 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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การคิดวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน (Supply Pressure) 
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  
ดังนี้ 

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

 

หมายเหตุ 
1. 230   หมายถึง จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   หมายถึง 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 นาท ี

 
กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู     

(ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคน
ที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู (การตรวจประเมิน 
LPA)    

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

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน 
มี 7 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และกองส่งเสริมการเกษตร 

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่องและสามารถ
คาดการณ ์วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 ประเด็นมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่
ได้มาจากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคู รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริห ารและผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
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กระจกด้านที่ 6 Benchmarking : เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเดียวกัน พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงยาง และองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงดวน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน
ประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงยาง และองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ซ่ึงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีบริบท ลักษณะภูมิ
ประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  แต่เมื่อเปรียบเทียบการก าหนดอัตราก าลังกับองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลทั้งสองแห่งแล้วมีอัตราก าลังที่ไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถรองรับภารกิจที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต ในส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง ตามกรอบ
อัตราก าลังเดิม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจาก 
การสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบลเพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2 ขอบเขตและแนวทางปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 
2566) ครั้งที่ ๓  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคู เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง และผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นกรรมการ และมีนักทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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3.2.1  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค ู

3.2.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลหนองค ู ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.3  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.2.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภทเพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.2.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรท้องถิ่น โดยหลักการแล้วการจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3.2.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับ
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานส่วน
ต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง 

3.2.5 ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ         
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

 3.2.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง   
ไมเกิน ร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่าย 

 3.2.7. ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน ได รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

          3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนต าบล   
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที ท าให้การจัดหาการใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 
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3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู สามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคู สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) 
ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความ
รุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูจึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
  3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 
  3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้ าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้
  3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู โดยรวม 
  3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคู เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 
  3.3.7 ช่วยท า ให้ เกิดการจ้ างงานที่ เท่ า เทียมกันอย่ างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา      
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

3.4 กระบวนการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566) 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓ 

 3.4.1 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
 3.4.2 ประชุมคณะท างานปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร      

ส่วนต าบลหนองคู 3 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566)     
 3.4.2.2 ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  เช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังใน
แต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.3 วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
 3.4.3 เพ่ือจัดท าร่างปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองคู และส่งคณะท างานเพ่ือปรับปรุงร่างแผนอัตราก าลัง  
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 3.4.4 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ขอความเห็นชอบร่างปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  
๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุง  ครั้งที่ ๓ ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดมหาสารคาม 

 3.4.5 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ประจ าปี
งบประมาณ 2564 – 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓   

 3.4.6 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้อ าเภอ 
และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ประวัติขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
ต าบลหนองคู ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2411 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ได้รับยกฐานะจาก 

สภาต าบลหนองคู จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม       
พ.ศ. 2539  มีผลบังคับในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  

สภาพทั่วไป ลักษณะ/ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู เป็นต าบลหนึ่งในเก้าต าบลของอ าเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอนาดูน เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร 
ปัจจุบันที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ตั้งอยู่บ้านหนองปูาน หมู่ที่  4 ต าบลหนองคู 

อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  ส าหรับเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองคู  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ        ติดต่อกับต าบลหวาย และต าบลนาข่า  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
ทิศใต้            ติดต่อกับต าบลนาดูน ต าบลดงดวน  ต าบลดงยาง  อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับต าบลดงยาง อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

เนื้อท่ี 
ต าบลหนองคู  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 36.07  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  22,546 ไร่ 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลหนองคู  มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบสูงและมีความลาดชันเล็กน้อยในบางพ้ืนที่ 

ลักษณะดินเป็นดินปนทรายการ 
ปกครอง 
ต าบลหนองคู   มีหมู่บ้านในเขตการปกครองจ านวน  14  หมู่บ้าน    ดังนี้ 

หมู่ที่  1 บ้านโพนทอง  หมู่ที่ 6  บ้านหนองโนทับม้า        หมู่ที่ 11 บ้านโนนเขวา 
หมู่ที่  2 บ้านหนองแต้น้อย หมู่ที่ 7  บ้านโนนชาด               หมู่ที่ 12 บ้านโพนทอง 
หมู่ที่  3 บ้านโนนมะเกลือ           หมู่ที่ 8  บ้านขี้เถ้า                   หมู่ที่ 13 บ้านเหลา่จั่น 
หมู่ที่  4 บ้านหนองปูาน  หมู่ที่ 9  บ้านร่วมใจ 2              หมู่ที่ 14 บ้านหนองปูาน 
หมู่ที่  5 บ้านเหล่าจั่น                หมู่ที่ 10 บ้านน้อยหนองแวง 
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ประชากร 
ต าบลหนองคู มีจ านวนประชากร ๕,๗๐๒ คน เป็นชาย  2,๘๓๘ คน หญิง 2,๘๖๔ คน 
เพ่ือให้การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566)            

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู มีความครบถ้วน สามารถด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูว่ามี
ปัญหาอะไรและความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ ดังนี้ 
  สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็น
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
                      1.  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 

     1.1   เส้นทางล าเลียงสินค้าทางการเกษตร  และการคมนาคมของชุมชนยังไม่สะดวก 
     1.2  สภาพถนนสายหลักของต าบลช ารุดเสียหาย  เนื่องจากพ้ืนที่ของต าบลมีหินลูกรัง

จ านวนมาก  ท าให้มีรถบรรทุกหนักวิ่งอยู่ในพ้ืนที่อยู่ตลอดเวลา 
                      2.  ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า 

                2.1  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
                   -  ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
                   -  ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 

 2.2  ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
            3.  ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
                3.1  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
                3.2  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
                3.3  ปัญหาการให้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี และคนพิการ  ไม่ท่ัวถึง 
                3.4  ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคเล็ปโตสไปโลซิส 

                     4.   ปัญหาน้ ากิน  -  น้ าใช้  เพื่อการเกษตร 
               4.1  การขาดแคลนส าหรับอุปโภค – บริโภค  ในฤดูแล้ง 
               4.2 ระบบประปาหมู่บ้าน  ยังสะอาดไม่เพียงพอ 

                     5.   ปัญหาขาดความรู้เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต   
               5.1  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
               5.2  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

                     6.   ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
               6.1  ปุาไม้ถูกท าลาย  พื้นที่ปุาเหลือน้อย 
               6.2  แหล่งน้ าตื้นเขินเร็ว  ด้วยสภาพพ้ืนที่เป็นดินทราย 

                     7.   ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
              7.1  องค์กรชุมชนขาดความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม 
              7.2  ประชาชนจ านวนมาก ยังไม่เข้าใจในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ความต้องการของประชาชน 
               1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                  1.1 ก่อสร้างถนนดินและถนนลูกรัง  เพื่อสะดวกในการขนส่งสินค้าการเกษตร  และการคมนาคม
สู่ถนนหลัก 

1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง  และถนน คสล. 
          1.3   ก่อสร้างถนน  คสล. ถนนลาดยางในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน และเชื่อมเขตติดต่อ 
          1.4   ขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน  และท าระบบชลประทาน  เพื่อกักเก็บน้ า 

    2. ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้  และการมีงานท า 
          2.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
          2.2  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ  และการศึกษาดูงาน 
          2.3  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
          2.4  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

                3. ความต้องการด้านสาธารสุข  และอนามัย 
                    3.1   ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 

          3.2  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
          3.3  ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าจัดยุงลาย รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า   

และโรคเล็ปโตสไปโลซิส 
         3.4  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรีและคนพิการ 

         4. ความต้องการด้านน้ ากิน – น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
 4.1  ขุดลอกแหล่งน้ า  ท าฝายกั้นน้ า 
 4.2  จัดท าระบบน้ าประปาท่ีสะอาดให้เพียงพอ 

        5. ความต้องการด้านความรู้  เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล  ห้องสมุดชุมชน 
 5.2 ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา  การศึกษานอกระบบ 
 5.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง ๆ 
 5.4 ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 6.1 ส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เช่น  การปลูกปุาชุมชน  การดูแลรักษาความสะอาด

ของแหล่งน้ า 
 6.2 จัดหาที่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลให้เพียงพอ 

        7. ความต้องการด้านการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชนกลุ่มสตรี,กลุ่มอาสาอ่ืน ๆ 
7.2 จดัหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
7.3 จัดให้ผู้น าท้องถิ่น (สมาชิก อบต.) ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือให้มีความพร้อมในการรับใช้ท้องถิ่น 
7.4  จัดให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้ารับการฝึกอบรม  เพ่ือให้มีความพร้อมและมีความรู้ในการ

ท างานในหน่วยงาน 
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5.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ฉบับปรับปรุง     
ครั้งที่ ๓ และการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูนั้น ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคู ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของต าบลหนองคู คือ 
“เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนควบคู่
กับ การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และสิ่งแวดล้อม”  

 

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู มีดังนี้ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
2) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีที่เอ้ือ

ต่อการพัฒนาการเกษตร 
3)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน  ไฟฟูา  ประปา 
4) ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนาการคมนาคมขนส่งสินค้าทางด้านการเกษตร สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค จัดหาน้ าใช้ในครัวเรือน ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ าเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่ขยายตัว
ออกจากชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการเกษตร สนับสนุนคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ในท้องถิ่น มุ่งเน้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด้วยการสนับสนุนแนวทางการด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งในภาคอาชีพเกษตรกร โดยให้
ความส าคัญกับภาคการเกษตร ด้วยการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต ปัจจัยที่เอ้ือต่อการผลิต จนถึงระดับ
การตลาด รวมถึงข้อมูลวิชาทางการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการเกษตร การน านวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายและองค์กรทางการเกษตรในชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของการประกอบอาชีพ และพัฒนาแหล่งน้ า
สาธารณะให้มีน้ าใช้ในการเกษตรตลอดปี 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยให้ความส าคัญในการสร้าง
เครือข่ายในชุมชน การเฝ้าระวังยาเสพติด การมีส่วนร่วมในชุมชน โดยสร้างจิตส านึกของประชาชนในชุมชน
เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี โดยให้ความส าคัญใน
การบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในท้องถิ่น ด้วนการสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มุ่ง
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก เยาวชนให้มีคุณธรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ควบคู่กับชุมชน ตลอดไป 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการเมืองการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยให้ความส าคัญกับ
การน าหลักธรรมาภิบาล (การบริหารกิจการภาครัฐที่ดี) มาใช้ในการบริหารจัดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ระดับชุมชน ตลอดจนระดับต าบล พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถพร้อมในการ
พัฒนา และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยังยืน 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูนั้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคูให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคู จะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูยังเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาแก่ชุมชนที่
ขาดโอกาสและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ
การศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น  จัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน
ต่างๆ เช่น กลุ่มร้านค้าชุมชน ฯ 
  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติ      
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขิงองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ใช้เทคนิค SWOT  เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบ
ว่าองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก 
SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น    
7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ดังนี้ 
 
 
 
 



17 
         แผนอัตราก าลัง  3  ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ปีงบประมาณ 256๔ – 256๖  ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๓      
 

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา  67 (1)) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 68 (4)) 
(6) การสาธารณูปการ  (มาตรา 16 (5)) 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี,เด็ก,เยาวชน,ผู้สูงอายุและคนพิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา (67(3)) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจและสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ,สตรี,คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  

(มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5)) 
(7) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (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 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์  (มาตรา 68(7)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา68(12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
(7) การส่งเสริม  การฝึกและการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
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5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ          
ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัด  มูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12)) 

5.6  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่       
เกี่ยวข้องดังนี ้

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 67(8)) 

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

(17(18)) 
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 

45(3)) 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา 17(3)) 
(5) การสร้างและการบ ารุงทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืนๆ (มาตรา 17(16)) 
  ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยค านึงถึง      
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
              มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร   
              ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (I n t e r n a l  E n v i r o n m e n t  A n a l y s i s )   ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู (ระดับตัวบุคลากร) 

                                   
 

จุดแข็ง   S 
1. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
3. มีอายุเฉลี่ย 25 – 40 ปี เป็นวัยท างาน 
4. มีการแบ่งแยกงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่จัด
เจน 
5. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7. พนักงานส่วนต าบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
ส านักงาน 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ประชาคม 
9. ประชาชน ผู้น ามีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ
ทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

จุดอ่อน  W 
1.  กฎหมาย  ระ เบี ยบ  ข้ อบั ง คั บ  มี กา รแก้ ไ ข 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สับสน / ขาดความชัดเจน 
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
3. พ้ืนที่รับผิดชอบมาก ไม่สามารถพัฒนาได้อย่าง
ทั่วถึง 
4. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตาม
กรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานมากกว่าจ านวนบุคลากร 
 

โอกาส  O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
5. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูล
ด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
6. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

ข้อจ ากัด  T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
5. พนักงานส่วนต าบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
วินัย 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู (ระดับองค์กร) 

 
จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต. ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
7. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับขนาด
เป็นขนาดกลาง 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส  O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.เป็น
อย่างดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่าง
หน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
7. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น 
อบรมร่วมกัน 
 

ข้อจ ากัด  T 
1. ขาดการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการในการ
ก าหนดทิศทาง เปูาหมายการพัฒนา 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
ประชากร และภารกิจ 
4.  กฎหมายและระเบียบต่างๆในการปฏิบัติงานท าให้
ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 

 ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารภัย 
ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู   คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต .) 
ก าหนดให้เป็นขนาดกลาง โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ส านักปลัด อบต.  
กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร           
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยตรวจสอบภายใน ก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น        
๔๐ อัตรา โดยในแต่ละส่วนราชการมีการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ            
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และเพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่ วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลหนองคู  ประกอบด้วย 

(๑) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (01) 
(๒) กองคลัง (04) 
(๓) กองช่าง (05) 
(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 
(๕) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08) 
(๖) กองสวัสดิการสังคม (11) 
(๗) หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
(๘) กองส่งเสริมการเกษตร (14) 

  ข้อ ๑ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานปูองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งาน
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้ มครองดูแลรักษาบ ารุง
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วน
ราชการใด ในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีการก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
(1) งานการเจ้าหน้าที่ 
(2) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
(3) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(4) งานนิติการ 
(๕) งานบริหารงานทั่วไป 

  ข้อ ๒ กองคลัง  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับ เงิน การจัดเก็บ
ภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม การน าส่งเงิน การ
จัดเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบภายในส าคัญ  ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท า
บัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงิน การคลัง
งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับ
เงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การ
คลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองคลัง มีการก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
(1) งานการเงินและบัญชี 
(2) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
(3) งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
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  ข้อ ๓ กองช่าง มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียน
แบบ งานประมาณการราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟฟูาส่อง
สว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเก่ียวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่าง สุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งาน
ช่วยเหลือสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

   กองช่าง มีการก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
(1) งานแบบแผนและก่อสร้าง 
(2) งานผังเมือง 
(๓) งานสาธารณูปโภค 
(๔) งานส ารวจและออกแบบ 
(๕) งานควบคุมอาคาร 

 ข้อ 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันเฝูาระวังและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแ วดล้อม 
งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพญาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการ
ทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาลงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมปูองกัน
ควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งาน
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย 
งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ปุวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษา  ความ
สะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานปูองกันและบ าบัดการ
ติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริม
สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการ
ฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝูาระวัง ควบคุมมลพิษ
ทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝูาระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
(1) งานบริหารงานสาธารณสุข 
(2) งานส่งเสริมสาธารณสุข 
(3) งานปูองกันและควบคุมโรค 
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   ข้อ ๕ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร
การศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา  มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหาร
วิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานเทศ งานส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งาน
กิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริมสวัสดิการและกองทุนเพ่ือ
การศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัด
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้ าที่ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  การก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
(1) งานบริหารการศึกษา 
(2) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๓) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

  ข้อ 6 กองสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนด้านการ
พัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคมใ และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบรูปแบบมาตรการ และวิธีการ
พัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง  ผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูก
ทอดทิ้ง เร่รอน  ไร่ที่พ่ึง ถูกท าร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่
วัย งานสงเคราะห์ครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตใน
ครอบครัว งานด้านจิตวิทยา  งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ  งานบริการข้อมูลสถิติ  ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ  งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

   กองสวัสดิการและสังคม การก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
(1) งานพัฒนาชุมชน 
(2) งานสังคมสงเคราะห์ 
(3) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ข้อ ๗ หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การ
จ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจงานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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ข้อ ๘ กองส่งเสริมการเกษตร  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการ
เกษตรกรรม การศึกษา ค้นคว้า  ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์ดิน งานส่งเสริม
การเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุงวิธีการผลิต การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน สาธิตการ
ปลูกพืช การปราบศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย งานวิเคราะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุ์พืช การคัดพันธุ์พืช  การจัดและรักษา
มาตรฐานพันธุ์พืช งานจัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร งานส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานบรรจุภัณฑ์ และร้านสินค้าเกษตรกรรม งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์
การเกษตร งานวิชาการปศุสัตว์ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจั ยทางการปศุสัตว์  งานตรวจสอบ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การปูองกัน  เฝูาระวัง และการบ าบัดรักษาโรคระบาดสัตว์ จัดหาชีวภัณฑ์
และเวชภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปูองกันและก าจัดโรคระบาดสัตว์ การกักสัตว์ การปรับปรุงบ ารุงพันธุ์ ขยายพันธุ์สัตว์ 
เพาะพันธุ์ การผลิตและการจัดหาน้ าเชื้อเพ่ือใช้ในการผสมเทียม การอนุบาลสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์           
งานตรวจสอบควบคุมการฆ่าสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ งานส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การ
ก ากับตรวจสอบการลักลอบขนส่ง  การค้า การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ปุาสงวน งานส่งเสริมสนับสนุ นการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ ปุาไม้ งานตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
เกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่
เกษตรกร งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

กองการส่งเสริมการเกษตร การก าหนดฝ้าย/กลุ่มงาน/งานภายใน ดังนี้ 
(1) งานส่งเสริมการเกษตร 
(2) งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

  8.1 โครงสร้าง 
  โดยการที่สมควรปรับปรุงการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้เหมาะกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงาน ในสภาพปัจจุบัน และ
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนขงิองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคู โดยการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝุาย และใน
ระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น  และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณ
งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1.  ส ำนักงาำนัลักด  บตต. 
       1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
       1.2 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
       1.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       1.4 งานนิติการ 

1.5 งานบริหารงานทั่วไป 
 

1.  ส ำนักงาำนัลักด  บตต. 
       1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
       1.2 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
       1.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       1.4 งานนิติการ 

1.5 งานบริหารงานทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 

2.  งบาคักา 
       2.1  งานการเงินและบัญชี 
       2.2  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
       2.3  งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

2.  งบาคักา 
       2.1  งานการเงินและบัญชี 
       2.2  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
       2.3  งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

 

3.  งบาช่ำา 
      3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
      3.2 งานผังเมือง 
      3.3 งานสาธารณูปโภค 

  3.4 งานส ารวจและออกแบบ 
      3.5 งานควบคุมอาคาร 

3.  งบาช่ำา 
      3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
      3.2 งานผังเมือง 
      3.3 งานสาธารณูปโภค 

  3.4 งานส ารวจและออกแบบ 
      3.5 งานควบคุมอาคาร 

 

4.  งบาสำธำรณสุขแัะสิ่าแวดั้บม 
    4.1 งานบริหารงานสาธารณสุข 
    4.2 งานส่งเสริมสาธารณสุข 
    4.3 งานปูองกันและควบคุมโรค 
 

4.  งบาสำธำรณสุขแัะสิ่าแวดั้บม 
    4.1 งานบริหารงานสาธารณสุข 
    4.2 งานส่งเสริมสาธารณสุข 
    4.3 งานปูองกันและควบคุมโรค 
 

 

5.  งบางำรศึงษำ  ศำสนัำ แัะวกฒนัธรรม 
      5.1 งานบริหารการศึกษา 
      ๕.๒งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
      5.๓ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

5.  งบางำรศึงษำ  ศำสนัำ แัะวกฒนัธรรม 
      5.1 งานบริหารการศึกษา 
      ๕.๒งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
      5.๓ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

  
 
 
 
 

6.  งบาสวกสดิงำรสกาคม 
      6.1 งานพัฒนาชุมชน 
      6.2 งานสังคมสงเคราะห์ 

 6.3 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

6.  งบาสวกสดิงำรสกาคม 
      6.1 งานพัฒนาชุมชน 
      6.2 งานสังคมสงเคราะห์ 

 6.3 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 

7.  หนั่วยตรวจสบตภำยในั 7.  หนั่วยตรวจสบตภำยในั  

๘.  งบาส่าเสริมงำรเงษตร 
    ๘.1 งานส่งเสริมการเกษตร 
    ๘.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

๘.  งบาส่าเสริมงำรเงษตร 
    ๘.1 งานส่งเสริมการเกษตร 
    ๘.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
                     ตามข้อ 8.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ได้วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งหน้าที่ด าเนินการ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูมีความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ 
จ านวน   ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา คือ วิศวกรโยธา ปก./ชก. (กองช่าง) และสามารถน าผลวิเคราะห์ต าแหน่งกรอก
ข้อมูลในการปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง      
ครั้งที่ ๓ ดังนี้ 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (มีคนครอง) 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (ว่างเดิม) 
3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ (มีคนครอง)   
4.  ส านักปลัด อบต. 
     4.1 หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (มีคนครอง) 

4.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ (มีคนครอง) 
4.3 นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ (มีคนครอง) 
4.4 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (มีคนครอง) 
4.5 เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน (มีคนครอง) 
4.6 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (มีคนครอง) 
4.7 ภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) (ว่างเดิม) 
4.8 คนงาน  (พนักงานจ้างทั่วไป) (มีคนครอง) 
4.9 พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างทั่วไป) (มีคนครอง) 

5. กองคลัง 
5.1 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (มีคนครอง) 
5.2 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ (มีคนครอง) 
5.3 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ (มีคนครอง) 
5.4 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (ว่างเดิม) 
5.5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ปง./ชง. (ว่างเดิม) 
5.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน (มีคนครอง) 
5.7 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (มีคนครอง) 

6. กองช่าง 
6.1 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (มีคนครอง) 
๖.๒ วิศวกรโยธา ปก./ชก. (วา่งเดิม) 
6.๓ นายช่างโยธา ปง./ชง. (วา่งเดิม) 
๖.๔ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน (มีคนครอง) 
6.๕ ผู้ช่วยนายช่างโยธา (มีคนครอง) 

7. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.1 ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (มีคนครอง) 
๗.๒ นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (ว่างเดิม) 
7.๓ ครูผู้ดูแลเด็ก 5 อัตรา (มีคนครอง) 
7.๔ ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา) (มีคนครอง) 
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         แผนอัตราก าลัง  3  ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ปีงบประมาณ 256๔ – 256๖  ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๓      
 

8. กองสวัสดิการสังคม 
8.1 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ (มีคนครอง)  
8.2 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. (ว่างเดิม) 
๘.๓ ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)(มีคนครอง)    

  9. กองส่งเสริมการเกษตร 
       9.1 นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. (ว่างเดิม) 
       9.2 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (ว่างเดิม) 
  10. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
       10.1 นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (ว่างเดิม) 
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กรอบอัตราก าลัง 3  ปี  ระหว่างปี 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๓) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 

 

 
ส่วนราชการ 

 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  

1 
 

๑ 
 

 1 
 

1 
 

 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 - 
 
- 

 

 - 
 
- 

 

- 
 
- 

 

 
 

ว่างเดิม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

 

ส านักงานปลัด อบต. 
        

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หน.สป.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

๑ 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 
นักทรพัยากรบุคคล ปฏิบัติการ 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
 

เจ้าพนักงานปูองกันฯ ช านาญงาน  1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน   ๑ 1 1 1 -  - -  

พนักงานจ้างทั่วไป 
ภารโรง 

 
๑ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ว่างเดิม 

คนงาน 
พนักงานขับรถยนต์ 
 

รวม 

1 
1 
 

๙ 

1 
1 
 

๙ 

1 
1 
 

๙ 

1 
1 
 

๙ 

- 
- 
 

- 

- 
- 
 

- 

- 
- 
 

- 

 
 

 

 

กองคลัง 
        

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (ผอ.กอง)  1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ  1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 
 

 1 
 1 
 1 
 ๑ 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 
ว่างเดิม 

 
ว่างเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

รวม 

 
1 
๗ 

 
1 
7 

 
1 
7 

 
1 
7 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 
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ส่วนราชการ 

 

กรอบ
อัตรา
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กอง) 
วิศวกรโยธา ปก./ชก. 
นายช่างโยธา ปง./ชง. 
เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

รวม 

 

1 
๑ 
๑ 
๑ 
 

1 
๕ 

 

1 
- 
1 
๑ 
 

1 
๔ 

 

1 
1 
1 
๑ 
 

1 
๕ 

 

1 
1 
1 
๑ 
 

1 
๕ 

 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 

ว่างเดิม 
ว่างเดิม 

 
 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 

รวม 

 

๑ 
๑ 

 

1 
1 

 

1 
1 

 

1 
1 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 
ว่างเดิม 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ผอ.กอง) 
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 
คร ู

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  

รวม 

 

1 
๑ 
5 
 

๓ 
๑๐ 

 

1 
1 
5 
 

3 
๑๐ 

 

1 
1 
5 
 

3 
๑๐ 

 

1 
1 
5 
 

3 
๑๐ 

 

- 
- 
- 
 
- 
- 

 

- 
- 
- 

 
- 
- 

 

- 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
 

ว่างเดิม 

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 
นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ปง./ชง. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

รวม 

 

1 
๑ 
 

๑ 
 

๓ 

 

1 
1 

 
๑ 

 

๓ 

 

1 
1 
 

๑ 
 

๓ 

 

1 
1 
 

๑ 
 

๓ 

 

- 
- 
 
- 
 

- 

 

- 
- 
 
- 
 

- 

 

- 
- 

 
- 
 

- 

 

 
ว่างเดิม 

 
 

 

กองส่งเสริมการเกษตร 
นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 
 

รวม 

 

๑ 
1 
 

๒ 

 

1 
1 
 
2 

 

1 
1 
 

2 

 

1 
1 
 
2 

 

- 
- 
 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

ว่างเดิม 
ว่างเดิม 

 

รวม ๔๐ ๓๙ ๔๐ ๔๐ - - -  

 
 


