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ค าน า 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง ไดมี้การจดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี   โดยมีโครงสร้าง
การแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไม่ซ ้ าซ้อน มีการก าหนดต าแหน่ง    การจดัอตัราก าลัง  
โครงสร้างใหเ้หมาะสมกบัอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบญัญติัสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ตรวจสอบ การก าหนดต าแหน่ง และการใชต้  าแหน่งพนกังานส่วนต าบลให้
เหมาะสมทั้งยงัใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใชอ้ตัราก าลงั การพฒันาบุคลากร ของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง ใหเ้หมาะสมอีกดว้ย 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง จึงได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2561 – 2563 เพ่ือใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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1. หลักการและเหตุผล 
ดว้ยองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง มีความจ าเป็นทางด้านภารกิจท่ีไดรั้บถ่ายโอนมาตาม

แผนก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อีกทั้งแผนอตัราก าลงั 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ  2558 – 2560  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง  จะส้ินสุดลงในวนัท่ี  30  กนัยายน  2560    
ดงันั้นองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  จึงจ าเป็นตอ้ง จดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  
2561 – 2563   ใหส้อดรับและสัมพนัธ์กนั    เพื่อการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง
ใหเ้ป็นตามภารกิจและอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย ดงัน้ี 

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง และมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 4 ก าหนดให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ใน
ส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
และคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนกระทั่งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล 
เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการ
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ ณ วันที่ 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2545 ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยให้เสนอให้ ก.
อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จดัท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้
ตามมาตรฐานทั่วไปตามข้อ 1.1 และตามประกาศก าหนด ตามข้อ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวัน 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2545 และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนาม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

1.4. จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขึ้น 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561 – 2563 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม

ไม่ซ้ าซ้อน 
2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลังโครงสร้าง

ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนากลาง ให้เหมาะสม 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถวางแผนอัตราก าลัง   การจัดสรรงบประมาณและ
การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6   เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 

3. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความส าคัญ  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร  ซึ่งนักวิชาการ  และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

 

จากค าจ ากัดความนั้น  จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็นการระบุว่า
องค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือให้
องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง ซ่ึงมีนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลนากลางเป็นประธาน  หวัหนา้ส่วนราชการเป็นกรรมการ  และมีพนกังานส่วนต าบล 1 คน 
เป็นเลขานุการ   จดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) โดยให้มีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมใน
เร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

3.2 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลางตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอื่น  ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และสภาพปัญหาของต าบลนากลาง 

3.3 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ   ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลนากลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่าง ๆ  

3.5 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน ร้อย
ละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย 

3.6 ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ 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 าบลนากลาง ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค  หรือเป็นงานวิชาการ  งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่  สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่  สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่ง
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เพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่ เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคนลาออก  หรือ
เกษียณอายุราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุม่งานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์
การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

                          (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก
ยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น 
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด  ส่วนใหญ่
จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนม ี

                                        - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  
การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่ง
ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  
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ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัย
สิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
                          เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  
มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต   

              น ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยพิจารณาแยกเป็น 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ที่มีอยู่ดังนี้ 

ด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
กลาง  บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้  จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดย
จะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่
ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทาง
ในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
การ 

วางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถมีคุณวุฒิ
การศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง 
ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

ด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ดังนั้น
ในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือ
ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง   เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ก าหนดอัตราก าลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ  ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง 
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ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือ
สะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมี
เป็นส าคัญ  

ด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

                      -พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

 - พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นากลาง 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ    ดังนี้ 

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

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 ด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง (ที่
ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคน
ที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  (การตรวจ
ประเมิน LPA)    
 

ด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน 
3 ประเด็นดังนี ้

   ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่ง
งานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
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โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 

พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดย
ปัจจุบัน มี 5  ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
                   ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง  ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับ
ต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป  เพ่ือให้สามารถมีบุคลากร
ปฏิบัติงานต่อเนื่อง  และสามารถคาดการณ์  วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับ
ก าลังคนได้   
                   มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา     โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์   ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ  ทั้ง 5  ส่วนราชการการ การสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
ปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 

ด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลสูงเนิน   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวน
หมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  และ องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี 
ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน  และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า 
การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังแตกต่างกันไม่มากนัก โดยจะ
พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนินมีจ านวนพนักงานจ้างมากเนื่องจากการมีลักษณะพื้นที่เป็นพ้ืนที่ตั้งเขต
อุตสาหกรรม  ซึ่งต้องมีภาระหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนเป็นจ านวนมาก   ในขณะที่พ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่พักอาศัย ดังนั้นในเรื่องของการก าหนด
ต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับท้ังสองหน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  จึงยังมีความจ าเป็นต้องปรับ  หรือเพ่ิมต าแหน่ง
พนักงานจ้างขับรถขยะ และคนงานประจ ารถขยะ   เนื่องจากปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบันยังไม่เพียงพอและ
สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้   ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลาง จะได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ใน
ปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ  และท าให้
พนักงานส่วนต าบลเพ่ิมข้ึน   สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
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3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประ

จ าปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบดวย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน  ปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคล  เปนเลขานุการ  จัดท า
แผนอัตราก าลัง ๓ ป  โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
กลาง  ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายผู
บริหารและ สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ  จ านวนต าแหนง   และระดับต าแหนง ให
เหมาะสม กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพของกลุ่มงานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   โดยให
หัวหนาสวน ราชการเขามามีสวนรวม   เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรง
กับภารกิจและ   อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง    และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ   และ
จ านวนขาราชการ     ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล    ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนง 
พนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง   จ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง
ไมเกิน รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

           3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากลางสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early 
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Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  จะเผชิญในอนาคตเกี่ ยวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ  เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้าง
อายุก าลังคน  ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่  เป็นต้น  ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมด
สิ้นไปได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความ
รุนแรงของปัญหานั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   สามารถที่จะจัดจ านวน  ประเภท 
และระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม  ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้ เกิดการจ้างงานที่ เท่ า เทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
 

3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์   พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลนากลาง  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  เช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังใน
แต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 

และส่งคณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี

งบประมาณ 2561 – 2563   
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   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 
อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  

                 4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 เพื่อให้การวางแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง  มีความครบถว้น

สามารถด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง  วิเคราะห์
สภาพปัญหาในเขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวา่มีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพื้นฐานและความ
ตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นท่ีท่ีส าคญั ดงัน้ี 

สภาพปัญหาของเขตพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบและความตอ้งการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็น ดา้น
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน 

 
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

  

1.1 การประกอบอาชีพและ
การมีงานท า 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ 
เกษตรกรรม  ไม่มีอาชีพเสริม 

- ฝึกอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

  - ส่งเสริมงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
1.2 ผลผลิตทางการเกษตร - ขาดความรู้ในการพัฒนา

ผลผลิตทางการเกษตร ท าให้ผล
ผลิตต่ า 

- ส่งเสริมพืชพันธุ์ดี  อบรมให้
ความรู้ทางการเกษตร 

1.3 การอพยพหางานท า - ค่าจ้างในท้องถิ่นต่ า  ไม่มีงาน
ท า 

- สร้างงานในชุมชน  ส่งเสริม
งาน 

1.4 การท าการเกษตรในฤดู
แล้ง 

- ขาดแคลนน้ า - ขุดลอกแหล่งน้ า  ก่อสร้าง
แหล่ง   น้ า 

 
2.  ปัญหาด้านสังคม 

  

2.1 การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชน 

- ยาเสพติดมีแนวโน้มแพร่ระบาด
ในกลุ่มเยาวชน 

- จัดโครงการแก้ไข  ป้องกัน
ปราบ ปรามยาเสพติด 

2.2 การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- บางชุมชนได้รับผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาต ิ เช่น  น้ าท่วม  
ภัยแล้ง 

- จัดระบบระบายน้ าไม่ให้น้ า
ท่วมขัง 

  - ขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

2.3 การว่างงาน - การเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรม - สร้างงานในชุมชน  ส่งเสริม
งานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 

2.4 การรับรู้ข่าวสาร - การรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากทาง 
ราชการไม่ทั่วถึง 

- มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  
  ข้อมูลทางราชการเป็นประจ า 
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   สม่ าเสมอ 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน 
3.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

3.1  การคมนาคม - ถนนระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่
เป็นถนนดินและลูกรัง  ใช้การ
ไม่ได้บางฤดูกาล 

- ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้ใช้
การได้ทุกฤดูกาล 

    - ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนน 
คสล. 

3.2  การระบายน้ า - ไม่มีระบบระบายน้ า  ท่อ
ระบายน้ าในชุมชน 

- จัดสร้างท่อระบายน้ า และ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

3.3  การมีไฟฟ้าใช้ - การขยายตัวของชุมชน - ขยายเขตไฟฟ้า 
3.4  การมีประปาใช้ทุก

ครัวเรือน 
- การขยายตัวของชุมชน - ขยายการบริการระบบประปา 

4.  ปัญหาด้านแหล่งน้ า   
4.1 แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  

บริโภค 
- มีไม่พอเพียงต่อความต้องการ 
- มีสภาพตื้นเขิน 

- ก่อสร้างแหล่งน้ า 
- ขุดลอกแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม 

4.2 คุณภาพของน้ า - น้ ามีคุณภาพที่ไม่เหมาะกับการ 
อุปโภค บริโภค 

- จัดท าระบบประปาให้มี
คุณภาพ 

4.3 แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร - มีไม่พอเพียงต่อความต้องการ - ก่อสร้างแหล่งน้ า 
 - มีสภาพตื้นเขิน - ขุดลอกแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม 

 
5. ปัญหาด้านสาธารณสุข   

5.1 การบริการด้าน
สาธารณสุข 

- ประชาชนขาดความสนใจ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

- จัดกิจกรรมโครงการด้าน
สุขภาพ 

 - ประชาชนขาดความรู้ในการ
ปฏิบัติตนเพื่อรักษาสุขภาพ 

 

- ส่งเสริมกิจกรรมของ อสม. 

 - ขาดงบประมาณที่สนับสนุนการ
บริการด้านสาธารณสุข 

 

- ของบสนับสนุนจาก อบต. 

5.2 การบริโภคอาหาร - มีค่านิยมในการบริโภคอาหารที่
สุก ๆ ดิบ ๆ 

 

- ให้ความรู้  รณรงค์กิจกรรม
ด้านสุขภาพอนามัย 

5.3 การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

- มีการขยายตัวของชุมชน มี
ความหนาแน่น แออัด มีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

 

- จัดรณรงค์  ป้องกันโรค และ
จัดหาวัคซีน  พ่นยาก าจัดยุง 



 

 

13 
 

 

 

 
 

6. ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหาร 

  

6.1 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- ขาดความสนใจในการมีส่วนร่วม
ในการประชุม การประชาคมทั้ง
ในระดับหมู่บ้าน  ต าบล 

- ส่งเสริม  รณรงค์  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ข้อดีในการด าเนินกิจกรรม
ของส่วนรวม 

6.2 บทบาท หน้าที่ของ อบต. - ขาดความเข้าใจในบทบาท  
หน้าที่ของ อบต 

- ส่งเสริม  รณรงค์  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
บทบาท หน้าที่ในการ   
ด าเนินกิจกรรมของ อบต.  
และบทบาท หน้าที่ของ
สมาชิก อบต. 

6.3 การให้บริการแก่
ประชาชน 

- บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีน้อย 

- ปรับปรุงระบบการท างานด้าน
การ  บริการให้ผู้มาติดต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวก  
รวดเร็ว 

7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

  

7.1 การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการศึกษา 

- งบประมาณมีน้อย 
- ขาดแคลนสื่อการเรียน  การ

สอน 

- ของบสนับสนุนจาก อบต. 

 - ประชาชนยังขาดโอกาสทางการ 
ศึกษา  ทั้งในและนอกระบบ 

- กิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียน 

7.2 การส่งเสริมและสนับสนุน
งานประเพณี 

- ขาดการต่อเนื่องทางวัฒนธรรม
ประเพณี 

- จัดงานส่งเสริมด้านประเพณี
ของท้องถิ่น ให้มีความ
ต่อเนื่อง 

8. ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  

8.1 การคุ้มครอง  ดูแลที่
สาธารณประโยชน์ 

- มีการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ - ปักกันแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ ให้มีแนว
เขตท่ีแน่ชัด 

8.2 การจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

- ไม่มีที่ทิ้งขยะของหมู่บ้าน  ต าบล - จัดสร้างถังขยะ  ที่ทิ้งขยะของ
หมู่ บ้าน  ต าบล 
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5.ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลางนั้น เป็นการสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแกไ้ขปัญหาร่วมสร้างร่วมจดัท าส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน ในเขตพื้นท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง ใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ในทุกดา้น การพฒันาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลนากลางจะสมบูรณ์ได ้ จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือของชุมชน ในพื้นท่ีเกิดความตระหนัก
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาและความเขา้ใจในแนวทางแกไ้ขปัญหากนัอยา่งจริงจงั    

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง ยงัไดเ้นน้ให้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาในทุกกลุ่มทุก
วยัของประชากร นอกจากนั้นยงัไดเ้นน้การส่งเสริม และสนบัสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวยัเรียน และพฒันา
เยาวชนให้พร้อมท่ีจะเป็นบุคคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจดัระเบียบการศึกษา ส่วนดา้น
พฒันาอาชีพนั้น จะเนน้พฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทอ้งถ่ิน และยงัจดัให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โดยส่วนรวม 

วิสัยทัศน์(Vision) และ พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดม
คติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลนากลางเป็น
ต าบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่า ในอนาคตต้องเป็น
ชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนใน
อนาคตดังนี้ 

 

 
 
พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง มีดังนี้ 
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง มีดังนี้ 
(1) พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน สร้างสังคมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  การส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชน การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การเพ่ิมศักยภาพในการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร มุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 

(3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคตและความเจริญด้านอุตสาหกรรมในท้องถิ่น 

(4) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  และการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

วิสัยทัศน์ 

“ต ำบลน่ำอยู่ ก้ำวสู่เมืองอุตสำหกรรมสมัยใหม่ คงไว้กำรเกษตรพอเพยีง” 
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(5) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 

(6) การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

เป้าประสงค์ 
(1) เพ่ือการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ การส่งเสริม เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน ให้ได้รับสนับสนุนด้านศึกษาและกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้
เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน พัฒนาการจัด
สวัสดิการที่มีคุณภาพและเป็นไปอย่างทั่วถึง 

(2) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร 

(3) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บริการสาธารณะมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต าบล และการพัฒนาและบริหารจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ 
และพัฒนาตามระบบผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 

(4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) เพ่ือให้ชุมชนมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยการจราจร ชุมชน
มีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ส่งเสริมและ
สนับสนุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ 

(6) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้และเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
องค์กรสร้างระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก 

      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการพัฒนา 
      1การพัฒนาคนและสร้างความสังคมที่เป็นธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
  1.1การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

                          1.2 การสาธารณสุขชุมชนและการสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยการพ่ึงพาตนเอง 
  1.3การจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ และการคุ้มครองทางสังคมที่มีมาตรฐาน 

     2. การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรกรรมเข้มแข็ง 
แนวทางการพัฒนา 
   2.1 การส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการสร้างมูลค่า 
   2.2 การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสินค้าและบริการในชุมชนเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจภูมิภาค 

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนส่ง 
แนวทางการพัฒนา 
   3.1 การพัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง และทางระบายน้ าให้เชื่อมโยงและทั่วถึง 
   3.2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ือเพ่ิมคุณภาพงานบริการสาธารณะ

ภายในท้องถิ่น 
  3.3 การบริหารจัดการน้ า ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคหรือ

การเกษตรอย่างเป็นระบบ 
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4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
  4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบ าบัดน้ าเสีย

ภายในชุมชน 
  4.2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. การสร้างความม่ันคงของสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
  5.1 การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีภายในท้องถิ่น 
  5.2 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการภัยพิบัติ และการลดอุบัติเหตุ

การจราจร 
  5.4 การป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  5.5 การส่งเสริมการกีฬาระดับท้องถิ่นและการแข่งขันกีฬาเพ่ือความสามัคคีระหว่าง

หน่วยงานหรือองค์กร 
 6. การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา 
  6.1 การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพองค์กร การใช้นวัตกรรมใหม่หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการบริการประชาชน 
  6.2 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความ

เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของ อปท. 
  6.3 การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

การวเิคราะห์ภารกิจ อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามพระราชบญัญติัสภาต าบล
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใชเ้ทคนิค SWOT เขา้
มาช่วย ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีจะเขา้ไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาใน
เขตพื้นท่ีให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภยัคุกคาม 
ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลกั  SWOT  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง ก าหนดวิธีการด าเนินการ
ตามภารกิจสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ 
แผนพฒันาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีสามารถวิเคราะห์ภารกิจให้
ตรงกบัสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได ้ เป็น 7 ดา้น ซ่ึงภารกิจดงักล่าวถูกก าหนดอยูใ่น
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบญัญติัก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ดงัน้ี 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
- การจัดให้มีการดูแลบ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก (มาตรา 67(1))* 
- การจัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68(1))* 
- การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอ่ืน (มาตรา 68(2))* 
- การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3))* 



 

 

17 
 

 

 

- การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า (มาตรา16 (2))** 
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา16(4))** 
- การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))** 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(1))* 
- การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล  (มาตรา 67))* 
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))* 
- ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 

68(4))* 
- การจัดการศึกษา (มาตรา16(9))** 
- การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส (มาตรา

16(10))** 
- จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16(13)** 
- การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(14))** 
- การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย (มาตรา16(18))** 
- การสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา16(19))** 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- การป้องการและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(1))* 
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินและอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))* 
- การผังเมือง (มาตรา 68(13)และมาตรา16(25))** 
- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและอัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย  (มาตรา 

16(12))** 
- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))** 
- การจัดเมืองให้มีและควบคุมสุสานและ ฌาปนสถาน (มาตรา 16(20))** 
- การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16(21))** 
- การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16(22))** 
- การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ  (มาตรา 16(23))** 
- การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (มาตรา 16(26))** 
- การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16(30))** 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว(มาตรา 68(6))* 
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  (มาตรา 68(5) 
- บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))* 
- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา68(9))* 
- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา 68(10))* 
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา68(11))* 
- การท่องเที่ยว (มาตรา68(12))* 
- การจัดให้มีและการตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา 16(3))** 
- การขนส่งและวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16(26))** 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))* 
- การจัดการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24))** 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

5.6    ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(มาตรา 

67(8))* 
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (มาตรา 67(5))* 
- การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16(15)** 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา 16(16)*2) 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5.7    ด้านบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครอง    ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง    ดังนี้ 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)* 

-   กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด   
(มาตรา 16(31))** 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง   จะให้

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ  แผนพฒันาจงัหวดั  แผนพฒันาอ าเภอ  แผนพฒันา อบต. 
นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผูบ้ริหาร อบต.      ทั้งน้ีหากสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งครอบคลุม
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และทัว่ถึงก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาของ อบต.ได้  และท่ีส าคญัสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ  

ภารกิจหลัก 
(1) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
(6) ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
(7) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจรอง 
(1) การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
(2) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
(3) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
(4) ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
       วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
                     การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กร
ยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis 
มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
 

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน  จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล 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  

หมายเหตุ 
 * หมายถึง พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบบั

ที่ 5 พ.ศ. 2546 
 ** หมายถึง หมายถึง พระราชบญัญัติแผนขั้นตอนการการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 
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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  
   

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมลิ าเนาอยู่ในพื้นท่ี อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด 
2. บริบทของพ้ืนที่  มีระดับความยากของงาน 
3. พ้ืนที่มีประชากรแฝงจ านวนมาก บุคลากรที่มีอยู่ไม่
เพียงในการพอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง (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 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พื้นทีมี่ความหลากหลาย     มีปัญหาท าให้บางสาย
งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 

ข้อจ ากัด  T 
1. มีระบบ ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ  
แก้ไขปัญหา  หรือการด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้
ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
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4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 

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. 

  8.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และ
ในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมี
ปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้  
  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4งานบริหารงานบุคคล 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.4 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานการบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
 
3.3 งานประสานสาธารณูประโภค 
3.4 งานผังเมือง 

 
 

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมและงาน

ควบคุมจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4งานบริหารงานบุคคล 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.4 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
1.5 งานพัฒนาชุมชน 
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 

 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานการบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

3. กองช่าง 
  3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

3.2 งานก่อสร้าง 
3.3 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.4 งานประสานสาธารณูประโภค 
3.5 งานผังเมือง 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมและงาน
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4.2 งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข 
4.3 งานรักษาความสะอาด 
4.4 งานควบคุมโรคติดต่อ 
4.5 งานบริการสาธารณสุข 

 

5.  กองการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม 
5.1  งานบริหารงานการศึกษา 
5.2  งานวิชาการ 
5.3 งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
5.4 งานกีฬาและนันทนาการ 
5.5  งานส่งเสริมกิจการศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
6.1 งานบริหารการตรวจสอบภายใน 
6.2 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน 
6.3 งานตรวจสอบแผนงาน งบประมาณ

การเงินและบัญชี การจัดเก็บรายได้ ทะเบียน
ทรัพย์สินและครุภัณฑ์  

6.4 งานจัดท ารายงานตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

ควบคุมจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4.2 งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข 
4.3 งานรักษาความสะอาด 
4.4 งานควบคุมโรคติดต่อ 
4.5 งานบริหารงานสาธารณสุข 

 

5.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1  งานบริหารงานการศึกษา 
5.2  งานวิชาการ 
5.3 งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
5.4 งานกีฬาและนันทนาการ 
5.5  งานส่งเสริมกิจการศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
6.1 งานบริหารการตรวจสอบภายใน 
6.2 งานวางแผนการตรวจสอบภายใน จัดท า

รายงานตรวจสอบภายในประจ าปี 
6.3 งานตรวจสอบแผนงาน งบประมาณ

การเงินและบัญชี การจัดเก็บรายได้ ทะเบียน
ทรัพย์สินและครุภัณฑ์  

 
 

 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

          โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง  คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.
อบต.) ก าหนดให้เป็นขนาดกลาง  โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  ส่วน  ไดแ้ก่ 
ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  กองคลงั   กองช่าง   กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   และหน่วยตรวจสอบภายใน  และก าหนดกรอบอตัราก าลงัจ านวนทั้งส้ิน  60  
อตัรา แต่เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึนจากเดิม และมีความ
ตอ้งการใช้บุคลากรท่ีมีความช านาญหรือเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในการปฏิบติัภารกิจ  ดงันั้น  จึงตอ้งมีการ
ก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจและอ านาจหนา้ท่ีเพื่อท่ีจะให้สามารถ
แกไ้ขปัญหาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

        ประกอบกบัมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน (กถ.) ไดก้ าหนดกรอบโครงสร้าง
ส่วนราชการและโครงสร้างกรอบอตัราก าลงั 70 สายงาน ตามภารกิจท่ีกฎหมายก าหนดและแผนการกระจาย
อ านาจท่ีก าหนดภารกิจถ่ายโอนไว ้245 ภารกิจท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   จ  าเป็นจะตอ้ง
ก าหนดงานตามภารกิจและก าหนดกรอบอตัราก าลงัเพิ่มเติมเพื่อแกไ้ขปัญหาของประชาชนและให้บริการ
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ประชาชนในเขตพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ให้บรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สุขของ
ประชาชนต าบลนากลาง 

                       การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง     เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม
อัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนา
กลาง   มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา มี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 คน   และมีหัวหน้า ส่วนราชการ 
(ผู้อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับต้น ) 5 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วน
ราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ  จ านวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้
วิธีคิดจากข้อ  3.1.3 เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มา
เปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน  ดังนี้  
 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

บริหารงานทั่วไป 3 - 1 2 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - - 
งานกฎหมายและคดี - - - - 
งานบริหารงานบุคคล 1 - - - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    1 - 1 - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - - - 
งานส่งเสริมการเกษตร - - 1  

กองคลัง 

งานการเงิน 2 - 1 - 
งานการบัญชี 1  1  
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2 - 2 - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - 1 - 

กองช่าง 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

1 - - - 

งานก่อสร้าง  1 - 1 - 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
งานประสานสาธารณูปโภค และผังเมือง 

1 - 1 1 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา  งานวิชาการ  1 - - - 
งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3 - 3 1 
งานส่งเสริมกิจการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และงานกีฬาและนันทนาการ 

- - 1 - 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานควบคุม
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข    งานควบคุม
โรคติดต่อ งานบริหารงาน  สาธารณสุข   

1 - 1 - 
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งานรักษาความสะอาด - - 2 4 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

งานบริหารการตรวจสอบภายใน  
งานวางแผนการตรวจสอบภายใน จัดท า
รายงานตรวจสอบภายในประจ าปี 
 งานตรวจสอบแผนงาน งบประมาณ
การเงินและบัญชี การจัดเก็บรายได้ 
ทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์  
 

1 - - - 

                    8.3   องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบ
อัตราก าลัง  มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   ใน  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

                ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสร้างความสังคมท่ีเป็นธรรม 
                ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรกรรมเข้มแข็ง 
                ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนส่ง  
                ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง 
                                    ยั่งยืน 
                ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การสร้างความมั่นคงของสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน 

                        ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคนและ
สร้ างความสั งคมที่
เป็นธรรม 

     -การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะให้คนมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     -การสาธารณสุขชุมชนและการสร้างสุขภาวะที่ดีด้วย
การพ่ึงพาตนเอง 
     -การจัดสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ และการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีมาตรฐาน 
 

- ปลัด อบต. 
-รองปลัด อบต. 
- ผ อ . ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า /
นักวิชาการศึกษา/ครูฯ/ผช.
นั ก วิ ช าก ารศึ กษ า / ผดด /
พนักงานจ้างทั่วไป 
- ผอ.กองสาธารณสุข/นวก.
สาธารณสุข 
- นักพัฒนาชุมชน/ผช.นักพัฒฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาศักยภาพ
เศรษฐกิจชุมชนและ
ก า ร เ ก ษ ต ร ก ร ร ม
เข้มแข็ง 

     -การส่งเสริมระบบเกษตรยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและ
ส่งเสริมการสร้างมูลค่า 
        -การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสินค้าและบริการในชุมชน
เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจภูมิภาค 
 

- ปลัด อบต. 
-รองปลัด อบต.  
-หน.สป 
- นักพัฒนาชุมชน/ผช.นักพัฒฯ 
- ผช.นักวิชาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การคมนาคม 
และการขนส่ง 

-การพัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง และทางระบาย
น้ าให้เชื่อมโยงและทั่วถึง 
     -การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพงานบริการสาธารณะภายในท้องถิ่น 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง - นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างโยธา - จพง.
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       -การบริหารจัดการน้ า ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคหรือการเกษตรอย่างเป็นระบบ 

ป้องกัน - ผช.นายช่างไฟฟ้า 
- คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ
ระบบบ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน 
     การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

-ปลัด อบต. 
- ผอ.กองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม 
- นักวิชาการสาธารณสุข  
- ผอ.กองช่าง - นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างโยธา 
- จพง.ป้องกันฯ- ผช.จพง.
ธุรการ  - พนักงานขับรถขยะ 
- คนงานประจ ารถขยะ  
 - พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  
การสร้างความม่ันคง
ของสังคมและความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและเสริมสร้างความรู้รัก
สามัคคีภายในท้องถิ่น 
   การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการภัยพิบัติ 
และการลดอุบัติเหตุการจราจร 
     การป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    การส่งเสริมการกีฬาระดับท้องถิ่นและการแข่งขันกีฬา
เพ่ือความสามัคคีระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร 
 

- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 
-ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
-นั ก วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า / ผ ช .
นักวิ ชาการศึ กษา/ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/พนักงานจ้าง 
-จพง.ป้องกันฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖   
การปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพองค์กร การใช้นวัตกรรมใหม่หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริการ
ประชาชน 
        การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ของ อปท. 
       การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 

- ปลัด อบต.-รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพรัยากรบุคคล 
- ผอ.กองช่าง - นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างโยธา - จพง.
ป้องกันฯ  - นักพัฒนาชุมชน 
- ผอ.กองคลัง  - นักวิชาการ
เงินฯ  - จพง.พัสดุ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ 
- จพง.การเงิน - ผช.จพง.พัสดุ 
- ผช.จพง.การเงินฯ 
- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 
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8.4การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 

8.4.4การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา กรอบอัตราก าลังใหม่ เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ 
  

ก าลัง
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง 
(ปลัด อบต.) 1 1 1 1       

  

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
 (รองปลัด อบต.) 1 1 1 1       

  

ส านักปลัด อบต.(01)                 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าส านักปลัด อบต.) 1 1 1 1       

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ชก.) 1 1 1 1         
นิติกร (ปก./ชก.) 1 1 1 1       ว่างเดิม 

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 1 1 1 1        
นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 1 1 1 1         
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1       ว่างเดิม 

เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 2 2 2 2       
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ปก./ชก.) 1 1 1 1 
   

ว่าง
เดิม  

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย(ปง.) 1 1 1 1         
พนักงานจ้าง                 

พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1         

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 1 1 1 
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ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 
    

ภารโรง 1 1 1 1       
ว่าง
เดิม  

ยาม 1 1 1 1         
คนงานทั่วไป 2 2 2 2    ว่างเดิม 

1 
อัตรา 

รวม 19 19 19 19 - - -   
 
 

ส่วนราชการ กรอบอัตรา กรอบอัตราก าลังใหม่ เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ   ก าลังเดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง (04)                 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
ผอ.กองคลัง 1 1 1 1       

  

นักวิชาการเงินหรือบัญชี (ชก.) 1 1 1 1         

นักวิชาการคลัง (ชก.) 1 1 1 1         

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) 1 1 1 1         

นักวิชาการพัสดุ(ปก./ชก) 1 1 1 1 
   

ว่างเดิม 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(ชง.) 1 1 1 1       

  

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) 1 1 1 1        
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.) 1 1 1 1 

   
 

พนักงานจ้าง                 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 2 2 2 2       

  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 2 2 2         
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 1 1 1 1       

  

รวม 13 13 13 13 - - -   

กองช่าง (05)                 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น(ผอ.
กองช่าง) 
 

 
1 

 
1 1 

 
1 

  
  

  
  

  
  

  
  

นายช่างโยธา (ชง.) 1 1 1 1 
    นายช่างโยธา (ปง.) 1 1 1 1       
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เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 1 1 1 1         
พนักงานจ้าง                 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1       

 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1         
คนงานทั่วไป 1 1 1 1       

 รวม 7 7 7 7 - - -   

 

 

กรอบอัตราก าลัง  3  ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 (ต่อ) 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา กรอบอัตราก าลังใหม่ เพิ่ม/ลด หมาย

เหตุ   ก าลังเดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (08)                 
นักบริหารงานการศึกษา  
ระดับต้น (ผอ.กองการศึกษาฯ) 1 1 1 1       ว่างเดิม 
นักวิชาการศึกษา (ปก.) 1 1 1 1         

ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) 3 3 3 3 
   

ใช้เงิน
อุดหนุน 

พนักงานจ้าง                 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 1 1 1         

ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างภารกิจ) 3 3 3 3       
 ใช้เงิน
อุดหนุน 

ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) 2 2 2 2 
   

ว่างเดิม 1
อัตรา(งบ
อบต.) 

รวม 11 11 11 11 - - -   
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (06)                 
นักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับต้น(ผอ.กองสาธารณสุข) 1 1 1 1        ว่างเดิม 
นักวิชาการสาธารณสุข(ชก.) 1 1 1 1         
พนักงานจ้าง                 
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 2 3 3 3 +1   ก าหนด

เพ่ิม 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1         



 

 

29 
 

 

 

คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 4 5 5 5 +1      
 ก าหนด
เพ่ิม 

รวม 9 11 11 11 +2  - -   
หน่วยตรวจสอบภายใน                 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 1 1 1      ว่างเดิม 

รวม 1 1 1 1 - - -   
รวมทั้งหมด 60 62 62 62 - - - 

  



 

 

30 
 

 

 

 
 
8.3 . ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

 

ที ่ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 55,249,761   บาท 58,012,249  บาท 60,912,861 ล้านบาท 
 
 
หมายเหตุ     ประมาณการข้อบัญญัติงบประมาณ  ใช้ฐานงบประมาณรายจ่ายของปี + 5 %  เป็นประมาณ
การข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปีถัดไป   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ตั้งไว้  52,618,820.-)



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                       แซกแผ่นงาน (9.ภาระค่าใช้จ่าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสวนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 

  
  
  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 

(1) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา
ฯ 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ผู้อ านวยการกอง 

 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด 

นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น  (1) 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 
- งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น (1) 

- งานการเงิน 
- งานบัญช ี
- งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได ้
- งานทะเบียนทรัพย์และ
พัสดุ 

นักบริหารงานช่าง  
ระดับต้น  (1) 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและ

ควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 
- งานสาธารณูปโภค 

นักบริหารงานศกึษา ระดับต้น (1) 

- งานบริหารงานการศึกษา 
- งานวชิาการ 
- งานพฒันาเด็กก่อนวัยเรียน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานส่งเสริมกิจการศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

นักบริหารงานสาธารณสขุ  
ระดับต้น (1) 

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานควบคุมโรค 
- งานควบคุมและจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
- งานบริการสาธารณสุข 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.) 

(1) รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

(นักบริหารงานท้อง5 ถิ่นระดับต้น 
(1) 



 

 

  

 

 

                                                                  
 
 

 
                                                  
          
   
  
   
 
 

 
 

 
 

 

 

 

ระดับ 
ระดับ 

อ านวยการ  วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง ว่าง รวม 
(ต้น) ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป ปก./ชก.  

จ านวน 1 3 - 2 1 3 4 3 17 

หัวหน้าส านักงานปลัด 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (1) 

งานนโยบายและ
แผน 

งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

งานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

งานส่งเสริมการเกษตร งานบรหิารบุคคล 

 - จพง.ธุรการ (ชง.) (1) 
- จพง.ธุรการ (ชง.) (1) 
- พนักงานขับรถยนต์(พจ.
ภารกิจ) (1) 
- ภารโรง(พ.จ.ทั่วไป) (1) 
- ยาม(พ.จทั่วไป) (1) 
- คนงานทั่วไป(พ.จ.ทั่วไป)    
   (2) 
 

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (ชก.) (1) 
 
 

-  นิติกร (ปก.
ชก.) (ว่าง) 
 

-  นักพัฒนาชุมชน  
(ชก.) (1) 
- ผช.นักพัฒนา
ชุมชน (พจ.ภารกิจ) 
(1) 
 

-  นักวิชาการเกษตร      
   (ปก.ชก.) (ว่าง) 
- ผช.นักวิชาการ     
  เกษตร (พจ.ภารกิจ)     
   (1) 
 

- นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(ปก.ชก.) (ว่าง) 
- จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(ปง.) (1) 
 

-   นักทรัพยากร
บุคคล (ชก.) (1) 
 

        โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 



 

 

  

 

 

                                                                                              

โครงสร้างกองคลัง 

 
 - นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก) (1)             - นักวิชาการคลัง(ชก.) (1 )                     - นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปก.) (1)             - นักวิชาการพัสดุ(ปก/ชก.) (ว่าง) 
 - จพง.การเงินและบัญชี (ชง.) (1) - ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี               - จพง.จัดเก็บรายได้ (ปง.) (1) - จพง.พัสด(ุปง.) (1) 
                                                          (พจ.ภารกิจ)  (2)                              - ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้(พจ.ภารกิจ) (2)            - ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ 
                                                                                                                                                                                         (พจ.ภารกิจ)  (1) 

ระดับ 
ระดับ 

อ านวยการ  วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง ว่าง รวม 
(ต้น) ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป ปก./ชก.  

จ านวน 1 2 1 1 2 5 - 1 13 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น (1) 

 

งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 



 

 

  

 

 

                                                            

 

 

 
          - จพง.ธุรการ (ชง.) (1)            - นายช่างโยธา (ชง.) (1)                     -นายช่างโยธา (ป.ง.) (1)              - นายช่างโยธา (ชง.) (-)             - ช่างโยธา (ปง.) (-) 
                                      - ผู้ช่วยนายช่างโยธา(พจ.ภารกิจ) (1)                                                                                 - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า(พจ.ภารกิจ) (1) 
                                      - คนงานทั่วไป (พจ.ทั่วไป)(1) 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

ระดับ 
ระดับ 

อ านวยการ  วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง ว่าง รวม 
(ต้น) ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป -  

จ านวน 1 - - 2 1 2 1 - 7 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

งานผังเมือง งานประสาน
สาธารณูปโภค 

 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ
และชุมชน 

                  โครงสร้างกองช่าง 



 

 

  

 

 

 

 

 
 - นักวิชาการศึกษา  (ปก.) (1) นักวิชาการศึกษา (ปก.) (-) - ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) (3) นักวิชาการศึกษา (ปก.) (-) นักวิชาการศึกษา (ปก.) (-) 
  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(พจ.ภารกิจ) (3)  
                                                                                            - ผู้ดูแลเด็ก(พจ.ทั่วไป) (2 )                       - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (พจ.ภารกิจ) (1) 
                                                                                                                         

 

ระดับ 
ระดับ 

อ านวยการ  คร ู วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง ว่าง รวม 
(ต้น) คศ.1 ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป อ.ต้น/พจ.ทั่วไป   

จ านวน     - 3 1 - - - 4 1 2 11 

ผู้อ านวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น (1) 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน งานกีฬาและนันทนาการ 
 

งานวิชาการ 

โครงสรา้งกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 



 

 

  

 

 

 
โครงสรา้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 - นวก.สาธารณสุข (ชก.) (1)    - นวก.สาธารณสุข (ชก.) ( -)              - นวก.สาธารณสุข (ชก.) ( -)              - นวก.สาธารณสุข (ชก.) ( -)     - พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พจ.          
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(พจ.ภารกิจ) (1)                                                                    ภารกิจ(2) 
                                                                    - คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ  
                                                                                                                                                                                  (พจ.ทั่วไป) (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
ระดับ 

อ านวยการ  วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง ว่าง รวม 
(ต้น) ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป อ.ต้น/พจ.ทั่วไป   

จ านวน     - 1 - - - 3 4 1 9 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ ระดับต้น  (1) 

งานบริหารงานสาธารณสุข งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานควบคุม
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

งานรักษาความสะอาด 
 
 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 

งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 

 



 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

-นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก.) (1) 
 

ระดับ 
ระดับ 

อ านวยการ  วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง ว่าง รวม 
(ต้น) ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป วิชาการ (ปก/ชก.)  

จ านวน     - 1 - - - - - 1 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน   (ปก./ชก.)  (1) 

งานบริหารงานตรวจสอบ
ภายใน 

งานวางแผนการตรวจสอบภายใน 
จัดท ารายงานตรวจสอบภายใน

ประจ าปี 

งานตรวจสอบแผนงาน  งบประมาณ การเงิน
และบัญชี การจัดเก็บรายได้ ทะเบียนทรัพย์สิน

และครุภัณฑ์ 
 
 

โครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน 

 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

11. บัญชีการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขต าแหน่งในส่วนราชการ 

ที่ที่  ชื่ชื่ออ--สกุลสกุล  คุณวุฒิคุณวุฒิ  
กรอบอัตราก าลังเดิมกรอบอัตราก าลังเดิม  กรอบอัตราก าลังใหม่กรอบอัตราก าลังใหม่  เงินเดือนเงินเดือน  หมายหมาย

เหตุเหตุ  
      เลขที่ต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง  ต าแหน่งต าแหน่ง  ระดับระดับ  เลขที่ต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง  ต าแหน่งต าแหน่ง  ระดับระดับ      

11  นายสามิตร์ นายสามิตร์   ศิริฤกษ์ศิริฤกษ์  ปริญญาปริญญา
โทโท  

220033000011110011000011  นักบริหารงานนักบริหารงานท้องถื่นท้องถื่น  
(ปลัดองค์การบริหารงานส่วน(ปลัดองค์การบริหารงานส่วน
ต าบล)ต าบล)  

กลางกลาง  220033000011110011000011  นักบรินักบริหารงาหารงานท้องถิ่นนท้องถิ่น  
(ปลัดองค์การบริหารงานส่วน(ปลัดองค์การบริหารงานส่วน
ต าบล)ต าบล)  

กลางกลาง  3377,,113300    

22  นายมงคล  หกกระโทกนายมงคล  หกกระโทก  ปริญญาปริญญา
โทโท  

220033000011110011000022  นักบริหารงานนักบริหารงานท้องถิ่นท้องถิ่น  
(รองปลัดองค์การบริหารงาน(รองปลัดองค์การบริหารงาน
ส่วนต าบล)ส่วนต าบล)  

ต้นต้น  220033000011110011000022  นักบริหารงานนักบริหารงานท้องถิ่นท้องถิ่น  
(รองปลัดองค์การบริหารงา(รองปลัดองค์การบริหารงานน
ส่วนต าบล)ส่วนต าบล)  

ต้นต้น  3344,680,680    

ส านักงานปลัดส านักงานปลัด  ((0011))  
33  นางเสาวนีย์  ศรีพุทธรินทร์นางเสาวนีย์  ศรีพุทธรินทร์  ปริญญาปริญญา

โทโท  
220033001122110011000011  นักบริหารงานทั่วไปนักบริหารงานทั่วไป  

(หัวหน้าส านักปลัด)(หัวหน้าส านักปลัด)  
    ต้นต้น  220033001122110011000011  นักบริหารงานทั่วไปนักบริหารงานทั่วไป  

(หัวหน้าส านักปลัด)(หัวหน้าส านักปลัด)  
  ต้นต้น  --    

44  นานางสาวเจนจิรา สุค าภางสาวเจนจิรา สุค าภา  ปริญญาปริญญา
โทโท  

220033001133110033000011  นักนักวิเคราะห์นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชก.ชก.  220033001133110033000011  นักนักวิเครวิเคราะห์นโยบายและาะห์นโยบายและ
แแผนผน  

ชกชก  3300,790,790    

55  ว่างว่าง  --  203013105001203013105001  นิติกรนิติกร  ปก./ปก./
ชก.ชก.  

203013105001203013105001  นิติกรนิติกร  ปก./ปก./
ชก.ชก.  

--    

66  นางปราณีนางปราณี        สิเนรุราชสิเนรุราช  ปริญญาปริญญา
โทโท  

220033001133110022000011  นักทรัพยากนักทรัพยากรรบุบุคคคลคล  ชก.ชก.  220033001133110022000011  นักทรัพยากรนักทรัพยากรบุคบุคคคลล  ชก.ชก.  3300,220,220    

77  นางสาวฐิติรัตน์  นางสาวฐิติรัตน์  เทพสูงเนินเทพสูงเนิน  ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

220033001133880011000011  นักพัฒนาชุมชนนักพัฒนาชุมชน  ชก.ชก.  220033001133880011000011  นักพัฒนาชุมชนนักพัฒนาชุมชน  ชก.ชก.  2244,,970970    

88  ว่างว่าง  --  203013401001203013401001  นักวิชาการเกษตรนักวิชาการเกษตร  ปก./ปก./
ชก.ชก.  

203013401001203013401001  นักวิชาการเกษตรนักวิชาการเกษตร  ปก./ปก./
ชก.ชก.  

--    

99  นางสาวอนงค์  เลากลางนางสาวอนงค์  เลากลาง  ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

220033001144110011000022  เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ  ชง.ชง.  220033001144110011000022  เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ  ชง.ชง.  2200,,778800    

1100  นางจารุณี  เครือสูงเนินางจารุณี  เครือสูงเนินน  ปวส.ปวส.  220033001144110011000022  เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ  ชง.ชง.  220033001144110011000022  เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ  ชง.ชง.  1188,,444400  
  

  



 

 

  

 

 

ที่ที่  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  คุณวุฒิคุณวุฒิ  
กรอบอัตราก าลังเดิมกรอบอัตราก าลังเดิม  กรอบอัตราก าลังใหม่กรอบอัตราก าลังใหม่  เงินเดือนเงินเดือน  หมายหมาย

เหตุเหตุ  
      เลขที่ต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง  ต าแหน่งต าแหน่ง  ระดับระดับ  เลขที่ต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง  ต าแหน่งต าแหน่ง  ระดับระดับ      

1111..                  ว่างว่าง  --  203013810001203013810001  นักป้องกันและบรรเทานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสาธารณภัย  

ปก./ชก.ปก./ชก.  203013810001203013810001  นักป้องกันและบรรเทาสานักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยธารณภัย  

ปก./ปก./
ชก.ชก.  

--    

1122..  พ.อ.ท.ธีรพงษ์ สังข์สูงเนินพ.อ.ท.ธีรพงษ์ สังข์สูงเนิน  ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

220033001144880055000011  เจ้าหน้าทีป่้องกันและเจ้าหน้าทีป่้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยบรรเทาสาธารณภัย  

ปง.ปง.  0011--00222211--000011  เจ้าหน้าทีป่้องกันและเจ้าหน้าทีป่้องกันและ
บบรรเทาสาธารณภัยรรเทาสาธารณภัย  

ปง.ปง.  1144,,332200    

  
กองคลังกองคลัง  ((0044))  

1133  นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทกนางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก  ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

220033004422110022000011  นักบริหารงานการนักบริหารงานการ
คลังคลัง    ((ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ
กองกองคลัง)คลัง)  

ต้นต้น  220033004422110022000011  นักบริหารงานการคลังนักบริหารงานการคลัง  
((ผู้อ านวยการกองผู้อ านวยการกองคลัง)คลัง)  

ต้นต้น  3311,,888800    

1144  นางสาวเนตรนภานางสาวเนตรนภา      โนนพลโนนพล
กรังกรัง  

ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

220033004433220022000011  นักวิชาการคลังนักวิชาการคลัง  ชก.ชก.  220033004433220022000011  นักวิชาการคลังนักวิชาการคลัง  ชก.ชก.  2233,,555500    

1155  นางพัชรี  ค้นางพัชรี  ค้าขายาขาย  ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

220033004433220011000011  นักวิชาการเงินและนักวิชาการเงินและ
บัญชีบัญชี  

ชก.ชก.  220033004433220011000011  นักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการเงินและบัญชี  ชก.ชก.  2288,030,030    

1166  นางสาววิมลรัตน์ โกะสูงเนนินางสาววิมลรัตน์ โกะสูงเนนิ  ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

220033004433220033000011  นักวิชาการจัดเก็บนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้รายได้  

ปก.ปก.  220033004433220033000011  นักวิชาการจัดเก็บรายได้นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปก.ปก.  2211,500,500    

1177  นางอรอนงค์  นางอรอนงค์      งอกงามดีงอกงามดี  ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

203044201001203044201001  เจ้าพนักงานการเงินเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีและบัญชี  

ชง.ชง.  203044201001203044201001  เจ้าพนักงานการเงินและเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีบัญชี  

ชง.ชง.  2233,,882200    

1188  นางสาวทพิวรรณ  นมเฟืองนางสาวทพิวรรณ  นมเฟือง  ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

203044203001203044203001  เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ  ปปง.ง.  203044203001203044203001  เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ  ปง.ปง.  16,65016,650    

1199  นางสาวเบญจพร   นางสาวเบญจพร   ไทยไทย
มานิตย์มานิตย์  

ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

203044204001203044204001  เจ้าพนักงานจัดเก็บเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้รายได้  

ปง.ปง.  203044204001203044204001  เจ้าพนักงานจัดเก็บเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้รายได้  

ปง.ปง.  15,44015,440    

2020                    --ว่างว่าง--  --  203043204001203043204001  นักวิชาการพัสดุนักวิชาการพัสดุ  ปก./ปก./
ชก.ชก.  

203043204001203043204001  นักวิชานักวิชาการพัสดุการพัสดุ  ปก./ปก./
ชก.ชก.  

--    
  



 

 

  

 

 

กองช่าง กองช่าง ((0055))  
2211  นายนายธีรวัชร์ ธีรวัชร์   พงศ์อ ามาตย์พงศ์อ ามาตย์  ปริญญาปริญญา

ตรีตรี  
220033005522110033000011  นักบริหารงานชา่งนักบริหารงานชา่ง  

((ผู้อ านวยการกองช่างผู้อ านวยการกองช่าง))  
ต้นต้น  220033005522110033000011  นักบริหารงานช่างนักบริหารงานช่าง  

((ผู้อ านวยการกองช่างผู้อ านวยการกองช่าง))  
ต้นต้น  2299,680,680    

2222  นายศราวุธ  อยู่ชุมพลนายศราวุธ  อยู่ชุมพล  ปวส.ปวส.  220033005544770011000011  นายช่างโยธานายช่างโยธา  
  

ชง.ชง.  220033005544770011000011  นายช่างโยธานายช่างโยธา  ชง.ชง.  2222,0,04040    

2233  นายพิชัย  กองสุขนายพิชัย  กองสุข  ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

220033005544770011000022  นายช่างโยธานายช่างโยธา  ปง.ปง.  220033005544770011000022  นายช่างโยธานายช่างโยธา  ปง.ปง.  16,03016,030    

2244  นางอ้อมจิตร  ทิพย์เกาะนางอ้อมจิตร  ทิพย์เกาะ  ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

203054101003203054101003  เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ  ชง.ชง.  203054101003203054101003  เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ  ชง.ชง.  2200,,360360    

  

กองกองการศึกการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ษา ศาสนาและวัฒธรรม ((0088))  
2255  ว่างว่าง  --  220033008822110077000011  นักบริหารงานการนักบริหารงานการ  

ศึกษาศึกษา    ((ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ
กองกองศึกษาฯ)ศึกษาฯ)  

ต้นต้น  220033008822110077000011  นักบริหารงานการนักบริหารงานการ  ศึกษศึกษา า 
(ผู้(ผู้อ านวยอ านวย  
การกองการกองศึกษาฯ)ศึกษาฯ)  

ต้นต้น  --    

2266  นายอ านาจ บริบูรณ์นายอ านาจ บริบูรณ์  ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

220033008833880033000011  นักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา  ปก.ปก.  220033008833880033000011  นักวิชาการศึกษนักวิชาการศึกษาา  ปก.ปก.  2233,340,340    

2277  นางสาวพุ่มพวง  ต่วนหนูนางสาวพุ่มพวง  ต่วนหนู  ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

30207643020764  ครูผู้ดูแลเด็กครูผู้ดูแลเด็ก  คศ.คศ.  30207643020764  ครูผู้ดูแลเด็กครูผู้ดูแลเด็ก  คศ.คศ.  17,49017,490  อุดหนนุอุดหนนุ  

2288  นางสาวยุพา  สามสูงเนินนางสาวยุพา  สามสูงเนิน  ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

30207653020765  ครูผู้ดูแลเด็กครูผู้ดูแลเด็ก  คศ.คศ.  30207653020765  ครูผู้ดูแลเด็กครูผู้ดูแลเด็ก  คศ.คศ.  17,49017,490  อุดหนนุอุดหนนุ  

2299  นางณชัวรัตม์    นางณชัวรัตม์    สุทธิสัญญาสุทธิสัญญา
พันธ์พันธ์  

ปริญญาปริญญา
ตรีตรี  

30207663020766  ครูผู้ดูแลเด็กครูผู้ดูแลเด็ก  คศ.คศ.  30207663020766  ครูผู้ดูแลเด็กครูผู้ดูแลเด็ก  คศ.คศ.  17,49017,490  อุดหนนุอุดหนนุ  

กองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ((0066))  
3300  ว่างว่าง  --  220033006622110044000011  นักบริหารงานสานักบริหารงานสาธาร ธาร 

ณสุขณสุข(ผู้(ผู้อ านวยการอ านวยการ
กองกองสาธารณสุขฯ)สาธารณสุขฯ)  

ต้นต้น  220033006622110044000011  นักบริหารงานสานักบริหารงานสาธาธา  รณรณ
สุสุข (ข (ผู้อ านวยการกองผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขฯสาธารณสุขฯ))  

ต้นต้น  --    



 

 

  

 

 

ที่ที่  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  คุณวุฒิคุณวุฒิ  กรอบอัตราก าลังเดิมกรอบอัตราก าลังเดิม  กรอบอัตราก าลังใหม่กรอบอัตราก าลังใหม่  เงินเดือนเงินเดือน  หมายเหตุหมายเหตุ  
      เลขที่ต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง  ต าแหน่งต าแหน่ง  รระดับะดับ  เลขที่ต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง  ต าแหน่งต าแหน่ง  ระดับระดับ      

  
3311  นางสนางสาวาวนิฤมล  ไชยนิฤมล  ไชย

เทพาเทพา  
ปริญญาปริญญาตรีตรี  220033006633660011000011  นักวิชาการนักวิชาการ

สาธารณสุขสาธารณสุข  
ชก.ชก.  2200330066336600110000

11  
นักวิชาการนักวิชาการ
สาธารณสุสาธารณสุขข  

ชกชก..  2244,,970970    
  

  
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ((1122))  

3322  ว่างว่าง  --  220033112233220055000011  ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน  ปก./ปก./
ชก.ชก.  

2200331122332200550000
11  

นักวิชาการนักวิชาการ
ตรวจสอบตรวจสอบภายในภายใน  

ปก./ชก.ปก./ชก.  --    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

1.2  บัญชีการจัดคนลงสู่ต าแหน่งของพนักงานจ้างในส่วนราชการ 
ที่ที่  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  คุณวุฒิคุณวุฒิ  กรอบอัตราก าลังเดิมกรอบอัตราก าลังเดิม  กรอบอัตรกรอบอัตราก าลังใหม่าก าลังใหม่  เงินเดือนเงินเดือน  หมายเหตุหมายเหตุ  
      เลขที่ต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง  ต าแหน่งต าแหน่ง  ประเภทประเภท  เลขที่ต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง  ต าแหน่งต าแหน่ง  ประเภทประเภท      

  
ส านักงานปลัดส านักงานปลัด  ((0011))  

11  นายสมภัคดิ์ นายสมภัคดิ์     แปวสูงเนินแปวสูงเนิน  ป.6ป.6  --  
  

พนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์      พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  พนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์    พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  12,45012,450    

22  นายอนชุิต นายอนชุิต     ฮนัสูงเนินฮนัสูงเนิน  ปริญญาปริญญาตรีตรี  --  ผู้ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรช่วยนักวิชาการเกษตร      พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  ผู้ช่วยนักวิชาการผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตรเกษตร  

    พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

1818,,030030    

3.3.  นางผกาภรณ์  นางผกาภรณ์    สังข์สงูเนินสังข์สงูเนิน  ปริญญาปริญญาตรีตรี  --  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  15,00015,000    

4.4.  นางสมจิตร นางสมจิตร     อินอ่อนอินอ่อน  ป.4ป.4  --  คนงานทั่วไปคนงานทั่วไป  พจ.พจ.
ทั่วไปทั่วไป  

--  คนงานทั่วไคนงานทั่วไปป  พจ.ทั่วไปพจ.ทั่วไป  9,0009,000    

55..  นายบุญธรรมนายบุญธรรม      เลื่อยสูงเนินเลื่อยสูงเนิน  ป.6ป.6  --  ยามยาม  พจ.พจ.
ทั่วไปทั่วไป  

--  ยามยาม  พจ.ทั่วไปพจ.ทั่วไป  9,0009,000    

6.6.                --ว่างว่าง--  --  --  ภารโรงภารโรง  พจ.พจ.
ทั่วไปทั่วไป  

--  ภารโรงภารโรง  พจ.ทั่วไปพจ.ทั่วไป  --  ว่างเดิมว่างเดิม  

7.7.                --ว่างว่าง--  --  --  คนงานทั่วไปคนงานทั่วไป  พจ.พจ.
ทั่วไปทั่วไป  

--  คนงานทั่วไปคนงานทั่วไป  พจ.ทั่วไปพจ.ทั่วไป  --  ว่างเดิมว่างเดิม  

  
กองคลังกองคลัง  ((0044))  

8.8.  นานายธนะชัย  สุทธสิัญญาพันธ์ยธนะชัย  สุทธสิัญญาพันธ์  ปวช.ปวช.  --  ผู้ช่วยเจ้าผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่หนา้ที่จัดเก็บจัดเก็บ
รายได้รายได้  
  

พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้จัดเก็บรายได้  

พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  12,97012,970  ต าแหน่งตามต าแหน่งตาม
ระบบแท่งระบบแท่ง  

9.9.  นายธชัชัย นายธชัชัย     โกสูงเนนิโกสูงเนนิ  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  ผู้ช่วยเจ้าผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่หนา้ที่จัดเก็บจัดเก็บ
รายได้รายได้  
  

พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเจัดเก็บรายได้ก็บรายได้  

พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  10,58010,580  ต าแหน่งตามต าแหน่งตาม
ระบบแท่งระบบแท่ง  



 

 

  

 

 

ที่ที่  ชื่อชื่อ--สกุลสกุล  คุณวุฒิคุณวุฒิ  
                                    กรอบอัตราก าลังเดิมกรอบอัตราก าลังเดิม  กรอบอัตราก าลังใหม่กรอบอัตราก าลังใหม่    

เงินเดือนเงินเดือน  
  

หมายเหตุหมายเหตุ  เลขที่ต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง  ต าแหน่งต าแหน่ง  ประเภทประเภท  เลขที่ต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง  ต าแหน่งต าแหน่ง  ประเภทประเภท  
10.10.  นางสาวกรรณิกา เนยสงูเนินนางสาวกรรณิกา เนยสงูเนิน  ปวส.ปวส.  --  ผู้ช่วยเจ้ผู้ช่วยเจ้าาหนา้ที่หนา้ที่การเงนิการเงนิ

และบัญชีและบัญชี  
พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบญัชีการเงินและบญัชี  

พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  12,18012,180  ต าแหน่งตามต าแหน่งตาม
ระบบแท่งระบบแท่ง  

11.11.  นางสาวกนกวรรณ นางสาวกนกวรรณ   วิวฒัวิวฒั
วรรธนะวรรธนะ  

ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  ผู้ช่วยเจ้าผู้ช่วยเจ้าพนักงานพนักงานพัสดุพัสดุ  พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุพัสดุ  

พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  12,25012,250    

12.12.  นางสาวสุจิตรา  ลาภสูงเนางสาวสุจิตรา  ลาภสูงเนินนิน  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  ผู้ช่วยเจ้าผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่หนา้ที่การเงนิการเงนิ
และบัญชีและบัญชี  

พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบญัชีการเงินและบญัชี  

พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  9,7709,770  ต าแหน่งตามต าแหน่งตาม
ระบบแท่งระบบแท่ง  

กองช่าง กองช่าง ((0055))  
1133  นายวชิร  สุนนัเทพพิลาลัยนายวชิร  สุนนัเทพพิลาลัย  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  ผู้ช่วยช่างโยธาผู้ช่วยช่างโยธา  พจ.พจ.

ภารกิจภารกิจ  
--  ผู้ช่วยนายช่างโยธาผู้ช่วยนายช่างโยธา  พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  10,57010,570  ต าแหน่ต าแหน่งตามงตาม

ระบบแท่งระบบแท่ง  

14.14.  นายสุริยานายสุริยา      สาอุตม์สาอุตม์  ปวช.ปวช.  --  ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ผู้ช่วยช่างไฟฟา้  พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้  พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  10,92010,920  ต าแหน่งตามต าแหน่งตาม
ระบบแท่งระบบแท่ง  

15.15.  นายพรชยั  บุญตะคุนายพรชยั  บุญตะคุ  ปวส.ปวส.  --  คนงานทั่วไปคนงานทั่วไป  พจ.พจ.
ทั่วไปทั่วไป  

--  คนงานทั่วไปคนงานทั่วไป  พจ.ทั่วไปพจ.ทั่วไป  9,0009,000    

กองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม การศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ((0088))  
  

16.16.  นายนายศุภชาติ  ธาตุบุรมย์ศุภชาติ  ธาตุบุรมย์  ปริญญาโทปริญญาโท  --  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  ผู้ช่วยนักวิชาการผู้ช่วยนักวิชาการ
ศึกษาศึกษา  

พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  19,71019,710    

17.17.  นางประวิทย์  เข็มสุวรรณนางประวิทย์  เข็มสุวรรณ  ม.6ม.6  --  ผู้ช่วยผู้ช่วยครูครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กฯฯ  พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  ผู้ช่วยผู้ช่วยครูครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กฯฯ  พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  1292012920  เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน  

18.18.  นางสาวพเยาว์  ชมสูงเนินนางสาวพเยาว์  ชมสูงเนิน  ม.6ม.6  --  ผู้ช่วยผู้ช่วยครูครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กฯฯ  พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  ผู้ช่วยผู้ช่วยครูครูผู้ดูแลเด็กฯผู้ดูแลเด็กฯ  พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  12,91012,910  เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน  

19.19.  นางสาวชมพูนชุ  เทพสูงเนินนางสาวชมพูนชุ  เทพสูงเนิน  ปริญญาตรีปริญญาตรี  --  ผู้ช่วยผู้ช่วยครูครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กฯฯ  พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  ผู้ช่วยผู้ช่วยครูครูผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็กฯฯ  พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  11,92011,920  เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน  

20.20.  นางสาววิภาวดี วิเศษแสงทองนางสาววิภาวดี วิเศษแสงทอง  มม.6.6  --  ผู้ดูแลเด็กฯผู้ดูแลเด็กฯ  พจ.พจ.
ทั่วไปทั่วไป  

  ผู้ดูแลเด็กฯผู้ดูแลเด็กฯ  พจ.ทั่วไปพจ.ทั่วไป  9,0009,000    



 

 

  

 

 

21.21.            --    ว่างว่าง--  --  --  ผู้ดูแลเด็กฯผู้ดูแลเด็กฯ  พจ.พจ.
ทั่วไปทั่วไป  

  ผู้ดูแลเด็กฯผู้ดูแลเด็กฯ  พจ.ทั่วไปพจ.ทั่วไป  --  ว่างเดิมว่างเดิม  

  
กองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ((0066))  

22.22.  นางสุปราณี  เดสูงเนินนางสุปราณี  เดสูงเนิน  ปวส.ปวส.  --  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีบ่ันทึกผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีบ่ันทึก
ข้อมูลข้อมูล  

พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  ผู้ช่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวยเจ้าพนักงาน
ธุรการธุรการ  

พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  12,91012,910  ต าแหน่งตามต าแหน่งตาม
ระบบแท่งระบบแท่ง  

23.23.  นายแสวง  ชมสูงเนินนายแสวง  ชมสูงเนิน  ป.4ป.4  --  พนักงานขับรถยนตบ์รรทุกพนักงานขับรถยนตบ์รรทุก
ขยะขยะ  

พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  พนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
บรรทุกขยะบรรทุกขยะ  

พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  12,14012,140    

24.24.  นายหาร   สารพันธ์นายหาร   สารพันธ์  ป.6ป.6  --  พนักงานขับรถยนตบ์รรทุกพนักงานขับรถยนตบ์รรทุก
ขยะขยะ  

พจ.พจ.
ภารกิจภารกิจ  

--  พนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
บรรทุบรรทุกขยะกขยะ  

พจ.ภารกิจพจ.ภารกิจ  10,57010,570    

25.25.  นายอนุรักษ์  อินอ่อนนายอนุรักษ์  อินอ่อน  ป.4ป.4  --  คนงานประจ ารถขยะคนงานประจ ารถขยะ  พจ.พจ.
ทั่วไปทั่วไป  

--  คนงานประจ ารถขยะคนงานประจ ารถขยะ  พจ.ทั่วไปพจ.ทั่วไป  9,0009,000    

26.26.  นายถนัด  เตบิสูงเนนินายถนัด  เตบิสูงเนนิ  ป.4ป.4  --  คนงานประจ ารถขยะคนงานประจ ารถขยะ  พจ.พจ.
ทั่วไปทั่วไป  

--  คนงานประจ ารถขยะคนงานประจ ารถขยะ  พจ.ทั่วไปพจ.ทั่วไป  9,0009,000    

27.27.  นายอ านวย  เบียดกลางนายอ านวย  เบียดกลาง  ป4ป4  --  คนงานประจ ารถขยะคนงานประจ ารถขยะ  พพจ.จ.
ทั่วไปทั่วไป  

--  คนงานประจ ารถขยะคนงานประจ ารถขยะ  พจ.ทั่วไปพจ.ทั่วไป  9,0009,000    

28.28.  นายคมสนั  รัตนธรรมนายคมสนั  รัตนธรรม  ม.3ม.3  --  คนงานประจ ารถขยะคนงานประจ ารถขยะ  พจ.พจ.
ทั่วไปทั่วไป  

--  คนงานประจ ารถขยะคนงานประจ ารถขยะ  พจ.ทั่วไปพจ.ทั่วไป  9,0009,000    

29.29.              --ว่างว่าง--  --  --  พนักงานขับรถยนตบ์รรทุกพนักงานขับรถยนตบ์รรทุก
ขยะขยะ  

พจ.พจ.
ทั่วไปทั่วไป  

--  พนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
บรรทุกขยะบรรทุกขยะ  

พจ.ทั่วไปพจ.ทั่วไป  --  ก าหนดใหม่ก าหนดใหม่  

30.30.              --ว่ว่างาง--  --  --  คนงานประจ ารถขยะคนงานประจ ารถขยะ  พจ.พจ.
ทั่วไปทั่วไป  

--  คนงานประจ ารถขยะคนงานประจ ารถขยะ  พจ.ทั่วไปพจ.ทั่วไป  --  ก าหนดใหม่ก าหนดใหม่  

 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

                                                                                                                

 
รายละเอียดต าแหน่งที่ขอก าหนดใหม่  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับที่ ส่วนราชการ/งาน ต าแหน่งและเลขท่ีต าแหน่ง ขออนุมัติ เหตุผลและความจ าเป็น/ลักษณะงาน 
 
 

1. 

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานรักษาความสะอาด 
 
 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ ขอก าหนด
ต าแหน่งใหม่ 
 
 
 
 

 
 
เพ่ือขับรถยนต์บรรทุกขยะที่มีปริมาณมากข้ึน จากการขยายตัวของ
ชุมชน  การมีตลาดสดในพ้ืนที่ การเพิ่มขึ้นของหอพัก  และการ
เติบโตของเขตอุตสาหกรรม ที่ท าให้มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยใน
พ้ืนที่เป็นจ านวนมากจึงมีขยะมากข้ึน จึงท าให้พนักงานที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น 
 

 
 

2. 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานรักษาความสะอาด 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
 

คนงานประจ ารถขยะ ขอก าหนด
ต าแหน่งใหม่ 
 

เพ่ือเก็บขยะที่มีปริมาณมากขึ้น จากการขยายตัวของชุมชน  การมี
ตลาดสดในพ้ืนที่ การเพ่ิมข้ึนของหอพักและการเติบโตของเขต
อุตสาหกรรม ที่ท าให้มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่เป็นจ านวน
มากจึงมีขยะมากขึ้น จึงท าให้พนักงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่
เพ่ิมมากข้ึน 

 

         
  

 
   

 
  

         
         
         
         



 

 

  

 

 

บัญชีแสดงการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง    อ าเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา 

ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ ต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานขับรถขยะ  เลขที่ต าแหน่ง  - 
สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 

 ล าดับ
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย  (นาที) ปริมาณงาน  (ต่อปี) เวลาทั้งหมดต่อปี  (นาที)  จ านวนต าแหน่งที่ต้องการ  

 (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)   (๖)  

๑ ขับรถขยะเพ่ือเก็บขนขยะและน าไปทิ้งในสถานที่ที่ก าหนด ๒๔๐ ๔๖๐ ๑๑๐,๔๐๐ 
                               

1.30  

๒ ท าความสะอาดรถขยะ ๖๐ ๒๓๐ ๑๓,๘๐๐ 
                               

0.17  

๓ บ ารุงรักษาแก้ไขปัญหาเล็กน้อยของเครื่องยนต์ ๒๐ ๒๓๐ ๔,๖๐๐ 
                               

0.06  

๔ บันทึกการใช้รถขยะ ๕ ๒๓๐ ๑,๑๕๐ 
                               

0.01  

๕ บันทึกการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ ๑๐ ๔๘ ๒,๘๘๐ 
                               

0.03  

๖ งานอ่ืน ๆ ๖๐ ๒๔ ๑,๔๔๐ 
                               

0.01  
รวม                         1.58  

 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 
 

บัญชีแสดงการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง    อ าเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา 

ขอก าหนดต าแหน่งใหม่ ต าแหน่ง  พนักงานจ้างท่ัวไป  คนงานประจ ารถขยะ   เลขที่ต าแหน่ง  - 
สังกัด สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 

 ล าดับ
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เวลาที่ใช้ต่อราย  
(นาที) ปริมาณงาน  (ต่อปี) เวลาทั้งหมดต่อปี  (นาที)  จ านวนต าแหน่งที่ต้องการ  

 (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)   (๖)  

๑ ประจ ารถขยะเพ่ือเก็บขนขยะและน าไปทิ้งในสถานที่ที่ก าหนด ๒๔๐ ๔๖๐ ๑๑๐,๔๐๐ 
                               

1.30  

๒ ช่วยท าความสะอาดรถบรรทุกขยะ ๖๐ ๒๓๐ ๑๓,๘๐๐ 
                               

0.17  

๓ งานอ่ืน ๆ ๖๐ ๒๔ ๑,๔๔๐ 
                               

0.01  
รวม                         1.48  
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12. แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 

  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านและ
ต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ อบต.นากลาง ก าหนดแนวทางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 3 ปี   ไว้ดงันี้ 

 

                  1  ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงาน 
                      1.1 ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ซ่ึงวิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐาน
ของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ   เช่น       การบริหารโครงการ   การให้บริการ   การวิจัย    ทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร      การเขียนหนังสือราชการ     การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
เป็นต้น 

  

     1.2.  การพัฒนาบุคลากรภายนอกการปฏิบัติงาน 
(1) การฝึกอบรม  เป้าหมายคือพนักงานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย  1  ครั้งต่อปี  

จะโดยการจัดของ อบต. เอง  และการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกรองส่วนท้องถิ่น  หรือการจัดฝึกอบรมของ
สถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากกรมส่งเริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  การดูงาน  เพ่ิมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน  สามรถน าเอาแบบอย่างที่ประสบผลส าเร็จ
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจและสภาพปัญหาในพื้นที่ 

(3)  การสนับสนุนการศึกษาต่อของพนักงานส่วนต าบล 
 

                      2.การพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ   
 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลางให้ความส าคัญในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  เพราะมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุก
คนที่พึงมี   เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล    ประกอบด้วย 

     2.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
      2.2 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
      2.3 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

                 2.4 การบริการเป็นเลิศ 
                 2.5 การท างานเป็นทีม 
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้
พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  
อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของ
จริยธรรม ดังนี้ 

 

                   1.ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
                   2.มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
                   3.ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
                   4.ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
                   5.ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
                   6.ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
                      ข้อเท็จจริง 
                   7.การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
                   8.ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                   9.ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ภาคผนวกภาคผนวก  


