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คู่มือการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

1. ชื่อคู่มือ   การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

2. ระยะเวลาด าเนินการ   
 2 เดือน 

3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ   

 ๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาพปัญหาในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป และหากภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบในปัจจุบันเพ่ิมปริมาณมากขึ้นจากเดิม ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังปรับให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานทีเ่พ่ิมมากข้ึน เพ่ือรองรับภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานหรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

 3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดแพร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓.3 หลักการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน  :  Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดย
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้วการจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่ สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน 
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 3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์  
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้
ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน  มาพิจารณาอย่างน้อยใน         
3 ประเด็น ดังนี้ 
  3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะ
ท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ งานสารบรรณและบริหารทั่วไปใน
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบัน ของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
 3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
 3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ  
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็ น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล  ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

4.  สรุปสาระส าคัญ  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๑ สรุปสาระส าคัญของเรื่อง 
   ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่)    
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวน
เท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของ
งาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด และตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท า
แผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
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ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.
จังหวัดแพร่) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน 
วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
   ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล หากองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีเหตุผลความจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเพ่ิมใหม่นอกเหนือจากที่ก าหนดในแผน
อัตราก าลัง เพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่สามารถปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งโดยปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอ่ืนได้ และไม่เป็นภาระทางงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน การเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
ใหม่ ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอก าหนดต าแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาโดยมีรายการดังต่อไป 
    (1)  เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ 
    (2)  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่          
เพ่ิมขึ้นจากเดิม ถึงขนาดจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่ 
    (3)  ชื่อต าแหน่ง สายงาน ระดับต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งที่ขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
     (4)  หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
    (5)  ส่วนราชการที่ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่  โดยให้แสดงกรอบอัตราก าลังที่มีอยู่        
ตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล และต าแหน่งที่ขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
    (6)  เหตุผลความจ าเป็นอ่ืน 
  เนื่องจากปัจจุบันนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้รับมอบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 
ลักษณะ รถพยาบาล ยี่ห้อรถ FORD แบบ FORD RENGER รุ่น ปี ค.ศ.2011 หมายเลขทะเบียน บบ 3368 แพร่ 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 จากโรงพยาบาลแพร่และขนส่งจังหวัดแพร่ ได้ด าเนินการโอนมอบรถ ให้เป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริการประชาชนในพ้ืนที่ยามเจ็บป่วย
หรือได้รับบาดเจ็บฉุกเฉินในพ้ืนที่ ประชาชนทั่วไปที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เรียกใช้บริการ 1669 และ
ศูนย์สั่งการได้แจ้งให้หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบออกให้บริการ ประกอบกับรถยนต์ส่วนกลางของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบมีจ านวนหลายคัน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
โดยก าหนดเพ่ิมพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มทักษะ) ขึ้น 
 ๔.๒ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๒.๑   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
  ๔.๒.๑  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  ๔.๒.๒  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามข้อ 12 , 15 , 16 , 21 , ๒๔ , ๒๕ , ๒๖  
  ๔.๒.๓  หนังสืออ าเภอสอง ที่ พร 0023.10/ว 716 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560   
แจ้งแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563   
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  ๔.๒.๔  ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนมากที่ มท 0809.2/ว 53  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563   
     4.2.5  มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ครั้งที่ 
9/2554 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เห็นชอบในการก าหนดห้วงระยะเวลาให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เสนอเรื่องขอรับความเห็นชอบปรับปรุง/เปลี่ยน แผนอัตราก าลัง 3 ปี หรือกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 4 ปี 
ได้จ านวน 4 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และเดือนกันยายน ของปีงบประมาณ ทั้งนี้ตั้งแต่
เดือน ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป 

5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน และ Flow Chart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน (โดยละเอียด) 
 ๕.๑  ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๕.๑.๑  ขออนุมัติจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
 ๕.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุง
ครั้งที ่2 
 ๕.๑.๓  ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ 
 5.1.4  ศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ปี 2562 - 2563)    
  5.1.5  ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ในช่วงระยะเวลา ๒ ปี (ปี 2562 - 2563) ว่าต้องการก าลังคนประเภทใด 
ระดับใด จ านวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  5.1.6  วิเคราะห์ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่ 
เพ่ิมข้ึนจากเดิมถึงขนาดจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
 ๕.๑.7  วิเคราะห์เปรียบเทียบภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ของแผนอัตราก าลัง 3 ปี เดิม เปรียบเทียบกับ ภาระค่าใช้จ่ายฯ ที่จะขอปรับปรุงแผนอัตราก าลังใหม่  
 5.1.8  สรุปปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ
และกรอบอัตราก าลัง 
 ๕.๑.9  จัดท าโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน
ราชการการแบ่งงานภายในส่วนราชการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งต่างๆ 
 ๕.๑.10  จัดท าเอกสารแสดงภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
 5.1.11  จัดท าแบบบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งแผนอัตราก าลังฉบับใหม่ (แสดงข้อมูล      
ณ ปัจจุบัน) 
 5.1.12  จัดท าแบบรายละเอียดชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงแผน
อัตราก าลัง  
 5.1.13  จัดท าตารางเปรียบเทียบปริมาณงานที่เสนอขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง แผน
อัตราก าลัง และเอกสารการขออนุมัติตามเอกสารหมายเลข 1 - 6 
 ๕.๑.14 หลังจากท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการส่งเล่มแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  
และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รายงานจังหวัดแพร่ เพ่ือด าเนินการขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัดแพร่ ต่อไป 
 ๕.๑.๑5 หลังจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดแพร่ แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการจัดท าประกาศใช้แผน
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อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 และประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี        
(พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พร้อมส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)         
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 และส าเนาประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุง       
ครั้งที่ 2 รายงานให้จังหวัดทราบอีกครั้ง 
 ๕.๑.๑6 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สามารถใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.2561 - 
2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ได้ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นกรอบการ
ก าหนดต าแหน่ง การสรรหาต าแหน่ง การใช้ต าแหน่ง และการพัฒนาบุคลากร ในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้าต่อไป   
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 ๕.๒ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ใช้แผนอัตราก าลัง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  

ได้ โดยมีผลต้ังแต่  
วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๖1 เป็นต้นไป 

ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห ์
อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบ ความต้องการก าลังคน 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน  

นายกอนุมัต ิ

เปรียบเทียบภาระค่าใช้จ่ายฯของแผนอตัราก าลังเดิมกับ 
ภาระค่าใช้จา่ยฯ ทีจ่ะขอปรับปรุงแผนอตัราก าลังใหม่ 

สรุปปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 

 

จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและก าหนดต าแหน่ง 
และเอกสารแสดงภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเงินเดือน 

และประโยชน์ตอบแทนอื่น 

จัดท าแบบบญัชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งแผนอัตราก าลังฉบับใหม่ 
จัดท าแบบรายละเอยีดชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการปรับปรุง/

เปลี่ยนแปลงแผนอัตราก าลัง และตารางเปรียบเทียบปริมาณงานที่
เสนอขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง แผนอัตราก าลัง และเอกสารการขอ

อนุมัติตามเอกสารหมายเลข 1 - 6 

นายก อนุมัต ิ

ด าเนินการจัดส่งแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี(พ.ศ.2561 – 
2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 

และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานจงัหวัดแพร่  
เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.อบต.จงัหวดัแพร่  

 ก.อบต. เห็นชอบ 

จัดท าประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ป ี(พ.ศ.2561- 2563)  
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 

และประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.2561 – 2563) 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 

ส่งส าเนาประกาศ แผนฯ และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 
รายงานให้จังหวัดทราบอีกครั้ง  

ขออนุมัติจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
(พ.ศ.2561 – 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  

และแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
(พ.ศ.2561 – 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
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6. ผลส าเร็จของงาน  
    6.1  เชิงปริมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – 
พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ใช้ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงานที่เหมาะสม        
ไม่ซ้ าซ้อน 
    6.2  เชิงคุณภาพ 
 ๖.๒.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และสามารถจัดสรรงบประมาณวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และการใช้อัตราก าลังของ
บุคลากร เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี  
 ๖.๒.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สามารถด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากร 
ให้เหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน 
การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 ๖.๒.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 

7.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง ก าหนด
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล สะเอียบ ตามกฎหมายจัดตั้ ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานหรือปริมาณงานที่เพ่ิมมาก
ขึ้น และเพ่ือใช้เป็นกรอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สรรหาหรือบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และ
พนักงานจ้างต่อไป 

8. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
   8.๑ ปัญหาอุปสรรค คือ ความยุ่งยากในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เกี่ยวกับการวิเคราะห์

ข้อมูลและการค านวณภาระค่าใช้จ่ายซึ่งต้องอาศัยความแม่นย า และความละเอียดรอบคอบ เพราะเป็นเรื่อง
ของการค านวณตัวเลขซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า และต้องด าเนินการให้อยู่ภายใต้ภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

  8.2 ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าเอกสารแสดงรายละเอียดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(ใหม่) ข้าพเจ้าเป็นผู้จัดท าหรือด าเนินการเพียงคนเดียว ซึ่งต้องท าด้วยความรอบคอบและให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และจ านวนเอกสารที่จัดท า เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่  
พิจารณาตรวจสอบนั้นมีจ านวนมาก ท าให้ต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบในการจัดท า 

  8.3 ปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาของแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ซึ่งเปลี่ยนไป
จากเดิมท าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ท าให้ข้าพเจ้า
ต้องใช้เวลาศึกษาอย่างละเอียด เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เป็นไปอย่างถูกต้อง 
                    6.4 ปัญหาอุปสรรคในการพิจารณาต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ส่วนใหญ่เป็นความ
ต้องการของผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารมากกว่าความจ าเป็นที่แท้จริงขององค์กร เนื่องจากไม่ อาจขัดนโยบาย
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หรือค าสั่งได้ โดยต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปีด้วยตนเอง ตามที่
ได้รับค าสั่งหรือนโยบาย 

9.  วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลส าเร็จ 
9.1 ข้าพเจ้าได้ใช้ประสบการณ์ ใช้ทักษะในการท าแผนอัตราก าลังที่มีมาก่อนหน้านี้ 

ประกอบกับข้อมูลหรือเอกสารตัวอย่าง คู่มือที่ได้รับจากการประชุมซักซ้อมฯ เป็นเครื่องมือที่ ใช้ส าหรับการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และข้าพเจ้าได้ท าสอบถามบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ที่จัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ใน เรื่องท่ีข้าพเจ้าไม่เข้าใจ หรือสอบถามทางระบบไลน์กลุ่มงานบุคลากรจังหวัดแพร่ 

9.2 ข้าพเจ้าได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ หรือเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ ส าหรับการ
จัดเรียงเอกสาร หรือการถ่ายเอกสารและการเข้าเล่มเอกสาร ซึ่งเป็นการใช้ความคุ้นเคยและความมีไมตรีจิตที่ดี
ต่อกัน เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกันท าให้ปัญหาอุปสรรคตรงนี้ของข้าพเจ้าหมดไป 

9.3) ข้าพเจ้าได้ศึกษาและถือปฏิบัติตามหนังสือซักซ้อมของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และการประชุมซักซ้อมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 และ
ปฏิบัติตามค าแนะน าที่ทางส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ได้ให้ไว้ 

9.4 ข้าพเจ้าได้น าเสนอข้อระเบียบ กฎหมาย ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
และเสนอข้อเท็จจริง เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้และอยู่บนพ้ืนฐานของการ
ตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการ ไม่ใช่ในลักษณะของการสั่งการเพียงอย่างเดียว ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง          

10. ข้อเสนอแนะ 
    การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสะเอียบ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ต้องพิจารณาเป็นด้านๆ ดังนี้ 
                             10.1  ต้องวิเคราะห์สภาพปัญหาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความต้องการของ

ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
              10.2  ต้องก าหนดภารกิจในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของ ส านัก/กอง ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรงกับความต้องการ 
               10.3  ต้องทราบว่าภารกิจในแต่ละด้านต้องการจ านวนบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าใด 

ระดับใด ในการด าเนินงานตามภารกิจนั้น เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
             10.4  ต้องก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพื่อไม่ให้เกินก าหนด ตามมาตรา 35 
              10.5  ทุกครั้งที่มีการด าเนินการ เพ่ิม/ยุบ/ปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ควรที่จะมีการท า

ประกาศ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงทุกครั้ง  

            


