อานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่ อดา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความ
ตระหนักกันในการแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าก่อดายังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาให้เป็น ไปตามมาตรฐานการศึกษาส่ วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชนที่
พึ่งตนเองในท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และกฎหมายอื่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ใช้เทคนิคการ SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะ
เข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามในการดาเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบลนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริห ารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถ
วิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
กาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลออย และสิ่ง
ปฏิกูล
3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ให้มีน้าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
5. ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
6. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
7. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา

ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคม
และโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้กาหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาอีกทั้งทาเลที่ตั้งภูมิศาสตร์ ขององค์การ

บริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ยังเหมาะแก่การเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงกับตาบล อาเภอ และจังหวัดใกล้เคียง
นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดายังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
จุดอ่อน
พื้นทีบ่ างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาไม่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ทาให้
แสงสว่างจากไฟฟ้าไม่ทั่วถึง และทางด้านคมนาคมบางพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดายังยังไม่มี
ถนนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
โอกาส
ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการดาเนินหน้าที่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อุปสรรค
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา จึงไม่สามารถเข้าไปดาเนินการในส่วนที่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
สามารถดาเนินการได้ เพียงแต่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรในการดาเนินงาน
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้
กาหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส
จุดอ่อน
ประชาชนยั งไม่รู้สิ ทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในส่ว นของการเสริมสร้างสุ ขภาพยังขาดแคลน
อุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญในการอึกสอนกีฬา
โอกาส
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีหน่วยงานภาครัฐอื่น เช่น สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล ตลอด
ทั้งสถาบันทางศาสนาที่สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการฟื้นฟู และพัฒนา
คุณภาพชีวิตและมีหลายองค์กรที่สนับสนุนให้ประชาชนออกกาลังกาย
อุปสรรค
ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นทาให้ประชาชนต้องทางานมากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดู แลสุขภาพทั้งด้าน
โภชนาการ การออกกาลังกายและการพักผ่อ น และยังส่งผลถึงปัญหาที่ลูกทิ้งพ่อแม่ ผู้แก่ชรา เพื่อจะไปหางาน
ท ารวมไปถึ ง กระแสวั ฒ นธรรมตะวั น ตกเข้ า มาท าให้ ค่ า นิ ย มในสั ง คมเปลี่ ย นแปลง เยาวชนมี พ ฤติ ก รรม
ลอกเลียนแบบกระแสวัตถุนิยม ทาให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน

2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในตาบล
4.การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขต อบต.
จุดแข็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีหลักการทางานโดยมุ่งไปที่ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถดูแล
ตัวเองได้ และมีความพยายามที่จะกระจายอานาจลงสู่ชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่มจากการที่ให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา มีการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไ ขปั ญ หาของหมู่บ้ านในเบื้ องต้น อย่า งรวดเร็ว และทั่ว ถึ ง มีการแต่ งตั้ งประชาคมหมู่บ้ านร่ว มเป็ น
คณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่นงานสืบสานประเพณี ปี่ใหม่เมือง งานสืบสานประเพณียี่เป็ง เป็นต้น จึงทาให้
ความสัมพัน ธ์ระหว่าง อบต.กับประชาชนค่อนข้างใกล้ชิดกัน และประชาชนเกิดความไว้วางใจ นอกจากนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. และพนักงานเป็นไปลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและ
กัน และมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี
จุดอ่อน
ในด้านการเมือง ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง แต่เยาวชนยัง
ขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองการปกครองน้อย
โอกาส
กฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อานาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน นอกจากนั้นกระแส
ความคิดเรื่องการทางานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับ
ความนิยมไปทั่วโลก ทาให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี
ส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อุปสรรค
การจัดสรรงบประมาณให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐ บาลกลางยังขาดความแน่นอนทาให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่ส ามารถวางแผนการดาเนินงานระยะยาว นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลางยังเป็นลักษณะของการควบคุมท้องถิ่น
ไม่ได้มีอิสระในการดาเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ยัง มีปัญหา
ความเหลื่อมล้าของอานาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่แก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการเป็นอานาจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น
แต่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
2. กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

4. การผังเมือง
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
จุดแข็ง
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว , ลาไย , แก้วมังกร ,สับปะรด ,กล้วย และยังมีกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าOTOP ที่มี
คุณภาพ เช่น แคปหมู ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้องเป็นต้น
จุดอ่อน
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปัญหา
การว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว และการตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้
ทางด้านการพัฒนาอาชีพและการแปรรูป
โอกาส
แนวทางในการจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมาเน้นในการมี
ส่วนร่วมและทางานเป็นทีมจึงทาให้การทางานแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น และรัฐบาลปัจจุบันยังเน้นการอยู่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
อุปสรรค
ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ในระบบทุนนิยม ทาให้เกิด
หนี้สินภาคประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ทาให้ความต้องการ
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
3.การกาจัดมูลออยและสิ่งปฏิกูลรวม
4.การกาจัดมูลออยและสิ่งปฏิกูล
5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้ให้ความสาคัญ กับการพัฒนาด้านทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีโครงการที่จะดาเนินการปรั บปรุงโครงสร้างกายภาพและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการขยะมูล
ออยแบบบูรณาการและครบวงจร โครงการตามแนวพระราชดาริรร่วมใจปลูกป่า โครงการก่อสร้างอายชะลอ
น้ากักเก็บความชุ่มชื้น เป็นต้น
จุดอ่อน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางใน
การด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมา ต้ อ งขอความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานอื่ น และไม่ ส ามรถประเมิ น ผลงานของ
กลุ่มเป้าหมาย และการดาเนินงานยังขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้การดาเนินงานในประเด็นส่งแวดล้อม
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูง เช่นการจัดการขยะโดยวิธีอังกลบจะต้องใช้พื้นที่จานวนมาก การใช้

เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษยังมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง และที่สาคั ญประชาชนยัง
ไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เช่นการคัดแยกขยะในครัวเรือน เป็นต้น
โอกาส
ประเด็นในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจ
และเป็นกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัดและระดั บประเทศ
และระดับโลก มีหน่วยงานที่ดาเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กร
ที่ไม่แสวงหากาไร
เป็นการสร้างจิตสานึกของประชาชน ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้
ซ้าอีก
อุปสรรค
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามรถ
ควบคุมขยะและมลพิษในชุมชน การก่อสร้างโครางสร้างพื้นฐาน เช่นบ่ออังกลบ เตาเผาขยะ ระบบการบาบัด
น้าเสียจะต้องระมัดระวังมิให้ชุมชนหรือประชาชนได้รับผลกระทบ ประชาชนขาดความร่วมมือในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่นขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะเป็นต้น
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1.การจัดการศึกษา
2.บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
3.การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
4.การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
5.การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
จุดแข็ง
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการส่ง เสริมการศึกษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา
โครงสร้างการบริหารจัดการ และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่นมีการจัดทาโครงการ
คุณธรรมและจริ ยธรรม ส าหรับ เยาวชนอย่างต่อเนื่องและให้การสนับ สนุนด้านงบประมาณในการจัดงาน
ประเพณีประจาปีเป็นต้น
จุดอ่อน
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถาบันการศึกษาใน
ระดับประถมเท่านั้น และยัง ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาสูง ซึ่ ง
ปัจ จุ บั น ในการบริ ห ารงานศึกษาทาให้ ไม่มีประสิ ทธิภ าพเท่าที่ควร ส่ ว นของเยาวชนยังขาดความสนใจใน
หลักธรรม คาสอนของศาสนา
โอกาส
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 1 ศูนย์ มีจานวน
ครูผู้ดูแลเด็กจานวนเพียงพอต่อเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ทาให้เด็กเล็กมีพัฒนาการและทักษะตาม

มาตรฐาน มีศาสนสถาน (วัด) ในพื้นที่จานวนมาก ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชาชนในตาบล
อุปสรรค
ปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามาก และความเจริญเข้ามารวมถึงวัฒนธรรม
ทางตะวันตกเข้ามาเข้ามาอาจทาให้การใช้ชีวิตของเยาวชนเปลี่ยนไปและห่างไกลต่อศาสนามากยิ่งขึ้น
5.7 ด้ า นการบริ หารจั ด การและการสนับสนุน การปฏิบัติภ ารกิจ ของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(3) การให้มีและควบคุมตลาด
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การอึก การประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้
ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดมูลออย สิ่งปฏิกลู และน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย และสาธารณสถาน
อื่นๆ
(24) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การดุแลรักษาที่สาธารณะ
(27) การควบคุมอาคาร
(28) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(29) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
(30) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร
(32) การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(33) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดแข็ง
1. องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดามีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่าเสมอ
2. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด าพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและจั ด หาอุ ป กรณ์
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
3. องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน
จุดอ่อน
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าก่อดาในเกณฑ์ต่า
โอกาส
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีใน
การทางาน เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตาแหน่ง
อุปสรรคหรือข้อจากัด
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก

3. ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในหลายงาน เช่น การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดซื้อ
จัดจ้าง รลร
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆขององค์ การบริหาร
ส่วนตาบลป่าก่อดาได้ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด อาเภอ
และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
ดาเป็นสาคัญ

การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
ไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
จุดแข็ง
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-5๐ ปี เป็นวัยทางาน
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางานละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
จุดอ่อน
1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
3. มีภาระหนี้สิน
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ
โอกาส
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความร่วมมือในการทางานได้ง่าย
2. มีความจริงใจในการพัฒนาองค์กร อุทิศตนได้ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
ฐานะตัวแทน
ข้อจากัด
๑. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ
๒. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
๓. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ ชุมชนจากัด
๔. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
การวิเคราะห์บุคลากรในระดับองค์กร
จุดแข็ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
มีระบบบริหารงานบุคคล

1.
2.
3.
4.

ขาดความกระตือรือร้น
มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ

1.
2.
3.
4.

ประชาชนร่วมมือพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดีมาก
มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
บุคลากรอยู่ในพื้นที่มานานทาให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี, ปริญญาโทเพิ่มขึ้น

จุดอ่อน

โอกาส

ข้อจากัด
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ
ดาเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาได้พิจารณาจากภารกิจ อานาจหน้าที่ ตามกฎหมาย
ศักยภาพความต้องการของราษฎร นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบกับวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
และแผนพัฒนาตาบล จึงกาหนดภารกิจที่
องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ ดังนี้
1. ภารกิจหลัก
(1) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
(2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ด้านการส่งเสริมการศึกษา
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. ภารกิจรอง
(1) การฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี
(2) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
(3) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ออกเป็น
5 ส่วน
ได้แก่ สานักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 19 อัตรา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 25
อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
และจ านวนบุ ค ลากรที่ มี อ ยู่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ซึ่งเปรียบเทียบกับจานวนอัตรากาลังในองค์การบริหารส่วนตาบลใกล้เคียง จะเห็นได้ว่าการ
กาหนดอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดายังไม่เหมาะสม ดังนี้

ลาดับที่

อปท.

ส่วน
ราชการ

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2560

พนักงาน
ส่วนตาบล
(อัตรา)

พนักงานครู
ส่วนตาบล
(อัตรา)

ลูกจ้าง
ประจา
(อัตรา)

พนักงาน
จ้าง

หมายเหตุ

(อัตรา)

1

อบต.ป่าก่อดา

5

24,500,000

17

2

-

6

รวม 25
อัตรา

2

อบต.จอมหมวก
แก้ว

4

30,000,000

18

1

-

13

รวม 32
อัตรา

3

อบต.บัวสลี

4

30,000,000

16

3

-

12

รวม 31
อัตรา

ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดกรอบโครงสร้างอัตรากาลังรอบปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ
ดา สอดคล้องกับภารกิจและอานาจหน้าที่ ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารที่ให้กาหนดให้แผนอัตรากาลัง ต้อง
สอดคล้องกับอัตรากาลังของพนักงานที่มีอยู่ ทั้งนี้ให้พิจารณาเปิดกรอบพนักงานจ้างขึ้น เพื่อรองรับภารกิจที่
เพิ่มขึ้น สาหรับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลที่มีงานภารกิจปริมาณงานที่ไม่มากจะดาเนินการปรับลดในกรอบ
พนักงานส่วนตาบล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรต้องไม่สูงเกินความจาเป็น และตาแหน่งพนักงาน
ส่วนตาบลที่ว่างสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนอัตรากาลังเดิมที่ไม่สามารถสรรหาได้ และจะดาเนินการปรับ
เกลี่ยอัตรากาลังพนักงานให้ปฏิบัติ ทดแทนตาแหน่งที่ว่างได้ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ต่อไป

การเปรียบเทียบอัตรากาลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้าน ประชาชน ภูมิประเทศ
บริบท ในลักษณะเดียวกัน
ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดากับองค์การบริหารส่วนตาบลบัวสลี
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี อบต.ป่าก่อดา
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี อบต.บัวสลี
จานวน
จานวน
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
(อัตรา)
(อัตรา)
ปลัด อบต.
1
ปลัด อบต.
1
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
รองปลัด อบต.
2
รองปลัด อบต.
1
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
1
หัวหน้าสานักปลัด
1
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
1
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
1
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
1
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
1
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
1
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
1

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)

1

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ไม่มี)

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

4
กองคลัง

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)

1
1
1
1

พนักงานจ้างภารกิจ
(ไม่มี)

กรอบอัตรากาลัง 3 ปี อบต.ป่าก่อดา
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง

ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
หน่วยตรวจสอบภายใน

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

กรอบอัตรากาลัง 3 ปี อบต.บัวสลี
จานวน
(อัตรา)

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาร
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปก./
ชก.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ)

1
1
1
1
1
2
1

ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (อาวุโส)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ไม่มี)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาร
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
ครูผดู้ ูแลเด็ก (คศ.1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
หน่วยตรวจสอบภายใน

จานวน
(อัตรา)
1
1

1
3

3

รวมทั้งสิ้นของ อบต.ป่าก่อดา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
จานวน 24,500,000 บาท

25

รวมทั้งสิ้นของ อบต.บัวสลี

31

งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
จานวน 30,000,000 บาท

วิเคราะห์อัตรากาลังที่มีขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
สาหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่างๆ ต่อการทางานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการทางานในองค์กรยัง
มีประสิทธิภาพอยู่มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มี
ปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้

ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกาลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุ ดด้อยหรือจุ ดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจั ยภายในเป็ นปัญหาหรื อ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึ ง โอกาส เป็นผลจากการที่ส ภาพแวดล้ อม ภายนอกขององค์ กรเอื้ อ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึ ง อุ ป สรรค เป็ น ข้อ จ ากั ด ที่ เกิ ด จากสภาพแวดล้ อม ภายนอก ซึ่ง การ
บริหารจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต.
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 5๐ ปี เป็นวัยทางาน
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางานละเอียด
รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
โอกาสO
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ
ร่วมมือในการทางานง่ายขึ้น
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทางานและ อบต. ในฐานะตัวแทน

จุดอ่อนW
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.
2. ทางานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ
3. มีภาระหนี้สิน

ข้อจากัดT
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน
3. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง S
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
2. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทางาน และ อบต. ในฐานะตัวแทน
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและอึกอบรมบุคลากร
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
6. ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและอึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โอกาสO
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพิ่มขึ้น
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท

จุดอ่อน W
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี
3. อาคารสานักงานคับแคบ

ข้อจากัดT
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความ
สัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ ดาเนินการ
ทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพี่น้อง
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุมภารกิจ
ของ อบต.

ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์

3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวน
ประชากร และภารกิจ

ปัญหาในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
1. ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน
2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว
3. บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตรากาลัง
และการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ
4. การกาหนดตาแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1. การจั ดทากรอบอัตรากาลั งบุ ค ลากรทั้ง อัตรากาลั งข้าราชการส่ ว นท้อ งถิ่น กรอบอั ตรากาลั ง
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการกาหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้รางวัล
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ
3. การให้อานาจในการตัดสินใจ กระจายอานาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ ส่งเสริม
ให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจาเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็น
บุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ
4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดกาลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒนาเพิ่มพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน
มา ได้ส่ งผลทาให้ สังคมเกือบทุกแห่ งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จาเป็นต้องสร้างปฏิกิริยา
สนองตอบต่ อ สภาวะโลกาภิ วั ฒ น์ แ ละปั ญ หาการขาดประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารราชการ สร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนทัศน์ รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินแนวใหม่ (New public administration model) ที่เรียกว่า การบริหารจัดการงานของรัฐตาม
หลั กเกณฑ์วิธีการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดีอันเป็นรู ปแบบแนวทางในการบริห ารจัดการงานที่ได้มีการ
ผสมผสานหลักการ กรอบความคิดหลายๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การนาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
สมัยใหม่ แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย และการดาเนินการตามหลัก
กฎหมายมหาชน และแนวพระราชดาริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
8.1 การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ

จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
ดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว
ภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546) และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
สานักงานปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลและ
ราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะรวมทั้งกากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
กองคลัง มีหน้ าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนาส่ งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ
เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองช่ า ง มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานการส ารวจออกแบบ การจั ด ท าข้ อ มู ล ทางด้ า น
วิศวกรรม การจัดเก็บและการทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุน
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม
ทานุบารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการ
เล่นกีฬา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการ
เบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการ
เก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการทาประโยชน์จากทรัพย์สินขององคืการบริหารส่วนตาบลและงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาได้กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างให้
ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่
จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักงานปลัด อบต.
1) งานการเจ้าหน้าที่
2) งานนโยบายและแผน
3) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
4) งานบริหารงานทั่วไป
5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
1) งานการเงินและบัญชี
2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
1) งานก่อสร้าง งานผังเมือง
งานสาธารณูปโภค
4. กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
1) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดา
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1) งานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

หมาย
เหตุ

1. สานักงานปลัด อบต.
1) งานการเจ้าหน้าที่
2) งานนโยบายและแผน
3) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
4) งานบริหารงานทั่วไป
5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. กองคลัง
1) งานการเงินและบัญชี
2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
1) งานก่อสร้าง
2) งานผังเมือง
3) งานสาธารณูปโภค
4. กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
1) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดา
5.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1) งานตรวจสอบภายใน

8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้ทาการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน และได้จัดทา
กรอบโครงสร้างอัตรากาลังใหม่แล้ ว เพื่อประมาณการใช้แผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ในอนาคตว่าในระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้าจะมีการใช้จานวนพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างจานวน
เท่าใด จึงเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์
ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561– 2563) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้
ทราบลักษณะโครงสร้างของกาลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของ
กาลังคนและเป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกาลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตาแหน่ง
การโอน การลาออก รลร
3. ข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 1

การวิเคราะห์การใช้กาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กาลั งคนได้เหมาะสมหรือไม่
ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดจานวนคนให้เหมาะสม
และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนใน
องค์การ
แนวทางการวิเคราะห์การใช้กาลังคน 10 ประการ
1. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่างๆ หรือไม่
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร
ดาเนินการแทน
5. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็ว
หรือไม่
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
8. ควรจัดอึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน
และงานอนาคต
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 2

การคานวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้
1. การคานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน วิธีนี้มีสิ่งสาคัญต้องทราบ 2
ขั้นตอนที่ 3

ประการ
1.1 ปริ ม าณงาน ต้ อ งทราบสถิ ติ ป ริ ม าณงาน หรื อ ผลงานที่ ผ่ า นมาในแต่ ล ะปี ข อ
หน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปี
ที่ผ่านมาแล้วนามาคาดคะเนปริม าณงานในอนาคต สิ่งสาคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้คานวณต้อง
ใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้
1.2 มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทางานแต่ละ
ชิ้น
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
1 ปี จะมี
52 สัปดาห์

1 สัปดาห์จะทา
5 วัน
1 ปี จะมีวันทางาน
260 วัน
วันหยุดราชการประจาปี
13 วัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักร้อน)
10 วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย
7 วัน
รวมวันหยุดใน 1 ปี
30 วัน
* วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี
230 วัน
เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน
6 ชั่วโมง
(08.30–16.30 น. - เวลาพักกลางวัน 1 ชม. - เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)
** เวลาทางานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6) 1,380 ชั่วโมง
หรือ
(1,380 x 60)
82,800 นาที
ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์
สูตรในการคานวณ
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
2. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงาน
หรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวสาหรับการ
กาหนดจานวนตาแหน่ง หรือจานวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนามา
คานวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจานวนคนที่ต้องการสาหรับงานต่างๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังสาหรับการคานวณแบบนี้ คือ
2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทางานเต็มที่หรือไม่
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถ
คานวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคานวณที่ซับซ้อนกว่านี้ การจะกาหนดกรอบอัตรากาลัง ควรจะ
พิจารณาถึงเป้าหมาย โดยในที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการกาหนดตาแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาด้วย
จากแนวทางการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีอัตรากาลังที่
ต้องการในแต่ละส่วนราชการ ดังนี้
ที่

ส่วนราชการ

1.
2.
1.
2.
3.
4.

สานักงาน
ปลัด

ตาแหน่ง

ประเภท

อัตรา
กาลังที่
ต้องการ
(อัตรา)
ปลัด อบต
บริหารท้องถิ่น
1
รองปลัด อบต.
บริหารท้องถิ่น
2
รวม 2 ตาแหน่ง
3
หัวหน้าสานักปลัด
อานวยการท้องถิ่น
1
นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ
1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ
1
นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ
1

มีผู้ดารง
ตาแหน่ง
(อัตรา)
1
2
3
1
1
1

อัตรา
กาลัง
ว่าง
(อัตรา)
1
-

หมาย
เหตุ

5.
6.
7.

นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
คนงานทั่วไป

8.
ที่

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

ส่วนราชการ

ตาแหน่ง

รวม 8 ตาแหน่ง
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
รวม 4 ตาแหน่ง
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
คนงานทั่วไป
รวม 3 ตาแหน่ง
กองการศึกษา ผู้อานวยการกองการศึกษาร
ศาสนาและ นักวิชาการศึกษา
วัฒนธรรม ครูผดู้ ูแลเด็ก (คศ.1)
ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก (ทักษะ)

วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป

1
1

1
1

-

พนักงานจ้างทั่วไป

4

4

1

ประเภท

อัตรา
กาลังที่
ต้องการ
(อัตรา)
10
1
1
1
1
4
1
1
1
3
1
1
2
1

มีผู้ดารง
ตาแหน่ง

อัตรา
กาลัง
ว่าง
(อัตรา)
1
-

5

3

2

25

23

2

อานายการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
อานวยการท้องถิ่น
ทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ครูผดู้ ูแลเด็ก
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

รวม 4 ตาแหน่ง

(อัตรา)
10
1
1
1
1
4
1
1
1
3
2
1

ยุบเลิก

1
1
-

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน
รวมทั้งสิ้น (ทุกกอง)

หมาย
เหตุ

การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563
ที่

ส่วนราชการ/ตาแหน่ง

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

กรอบ
อัตรากาลัง
(เดิม)

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562
1

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

2

1

รวม
สานักปลัด อบต.
3 หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
4 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
6 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
7 นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
8 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
9 เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
พนักงานจ้าง
10 คนงานทั่วไป
รวม
กองคลัง
11 ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
12 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
13 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.
14 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.
รวม

1

1

1

-

2563

-

-

2

2

2

2

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-1
-

-

-

4
11

4
10

4
10

4
10

-1

-

-

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

-

-

-

กองช่าง
15 ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

1

1

1

1

-

-

-

16

1

1

1

1

-

-

-

นายช่างโยธา ปง./ชง.

พนักงานจ้าง

กาหนดกรอบกรณี
เยียวยาตามหนังสือ
ที่ มท 0809.2/ว76
ลว 22 พ.ค. 51

ว่างเดิม

ยุบเลิก 1 อัตรา

17

คนงานทั่วไป
รวม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
18 ผู้อานวยการกองการศึกษาร
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
19 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดา
20 ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
21 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
รวม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

1

1

1

1

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม
มีข้อผูกพันกับ
กสถ

2
1
5

2
1
5

2
1
5

2
1
5

-

-

-

26

25

25

25

-1

-

-

บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากาลังทั้งหมดกับอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดามีความต้องการพนักงานส่วนตาบลประเภทบริหารจานวน
2 ตาแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ ตาแหน่งปลัด จานวน 1 คน และรองปลัด จานวน 2 คน
สานักปลัด อบต.ป่าก่อดา มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 6ตาแหน่ง 6
อัตรา แยกเป็น ประเภทอานวยการ จานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 4 อัตรา ประเภททั่วไปจานวน
1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 4 อัตรา ปัจจุบันในสานักปลัด อบต. มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 7
ตาแหน่ง รวม 10 อัตรา มีตาแหน่งว่างอยู่ 1 อัตรา
กองคลัง อบต.ป่าก่อดา มีความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 4 ตาแหน่ง 4
อัตรา แยกเป็นประเภทอานวยการ จานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 3 อัตรา ปัจจุบันในกองคลัง มี
จานวนอัตรากาลังทั้งหมด 4 ตาแหน่ง รวม 4 อัตรา ไม่มีตาแหน่งว่าง
กองช่าง อบต.ป่าก่อดา มีความต้องการพนั กงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 2 ตาแหน่ง 2
อัตรา แยกเป็นประเภทอานวยการ จานวน 1 อัตรา ประเภททั่วไป จานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 1 อัตรา ปัจจุบันในกองช่าง มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด 3 ตาแหน่ง รวม 3 อัตรา ไม่มีตาแหน่งว่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี ความต้องการพนักงานส่วนตาบลทั้งหมดจานวน 3
ตาแหน่ง 4 อัตรา แยกเป็น ประเภทอานวยการ จานวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จานวน 1 อัตรา พนักงาน
ครู 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา ปัจจุบันในกองการศึกษาร มีจานวนอัตรากาลังทั้งหมด
4 ตาแหน่ง รวม 5 อัตรา มีตาแหน่งว่างอยู่ 2 อัตรา
สรุปอัตรากาลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาทุกส่วนราชการต้องการ
อัตรากาลังทั้งหมด 19 ตาแหน่ง 25 อัตรา ดังนี้

1. พนักงานส่วนตาบล (มีคนครองตาแหน่ง)
2. พนักงานส่วนตาบล (อัตราว่าง)
3. พนักงานครู อบต. (มีคนครองตาแหน่ง)
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. พนักงานครู อบต. (อัตราว่าง)
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ลูกจ้างประจา (มีคนครองตาแหน่ง)
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองตาแหน่ง)
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ (อัตราว่าง)
8. พนักงานจ้างทั่วไป (มีคนครองตาแหน่ง)
9. พนักงานจ้างทั่วไป (มีอัตราว่าง)

จานวน 14 อัตรา
จานวน 3 อัตรา
จานวน 2 อัตรา
จานวน - อัตรา
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

- อัตรา
1 อัตรา
- อัตรา
5 อัตรา
- อัตรา

จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์อัตรากาลังที่ต้องการพบว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ มีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการแล้ว จึงให้คงอัตรากาลังไว้เท่าเดิม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าก่อดา สามารถปรับเกลี่ยอัตรากาลังที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและนโยบายของรัฐบาล/นโยบายของจังหวัดเชียงราย/นโยบายของผู้บริหารได้
สาหรับอัตรากาลังที่ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่งตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ซึ่งได้กาหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งของ
องค์การบริหารส่วนตาบล มีตาแหน่ง อัตรากาลัง และห้องประสบการณ์ ดังนี้
1. ตาแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีจานวน 1 คน
2. ต าแหน่ ง ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นเด็ ก ปฐมวั ย ต่ อ ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก โดยใ ช้
อัตราส่วน 10:1 และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้มีตาแหน่งครูผู้แลเด็กเพิ่มได้อีก 1 คน
ซึ่งหากพิจารณาจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กแล้ว ยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยยังขาดอั ตราตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
อีกหลายอัตรา แต่ในอนาคตหากองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาไม่สามารถปรับเกลี่ยอัตรากาลังให้เพียงพอ
ต่อจานวนเด็กได้ องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาอาจมีความจาเป็นต้องเพิ่มอัตรากาลังในส่วนของตาแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานส่วนตาบล)/ผู้ช่วยครูผู้ ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก (ประเภท
ทั่วไป) ให้สอดคล้องกับจานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

