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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
เรื่อง  การใช้แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ๓ ปี   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

********************* 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ได้รายงานขอความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ๖๔ - ๒๕๖๖) จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  (ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น) 

บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่    9/
๒๕๖๓  เมื่อวันที่  24  กันยายน  ๒๕๖๓  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 
๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖   เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว  25214  ลง
วันที่ 29 กันยายน  ๒๕๖๓     
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๔,๑๘,๒๒๕, ๒๒๖, ๒๒๗ และ ๒๒๘ แห่งประกาศ ก.
อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๑๑  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  พ.ศ.๒๕ ๖๔ – ๒๕๖๖ มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(นายจรูญ    ศิริโคจรสมบัติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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สารบัญ 

 หน้า 

1. หลักการและเหตุผล  ๔ 
2 วัตถุประสงค์ ๕ 
 2.1 วัตถุประสงค์จากการท างานแผนอัตราก าลัง 3 ปี 5 
 2.2 ประโยชน์จากการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ๕ 
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 6  
 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 6 
 3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 15 
 3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 15 
 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 16 
4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒๐ 
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง 25 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล 25 
8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 28 
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน 36 
10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 40 
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ 4 6 
12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     50 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       ๕๒ 
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๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  25 ๖๑ – 256 ๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  256 ๓    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็น

ส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  โดยใช้หลักการและ
วิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ดังนี้ 

  ๑. 1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.ท.)  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จัดท าแผนอัตราก าลังของ พนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

  1. 2คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้ องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
นางิ้ว แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบล
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม 
ไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.1.๒ เพ่ือใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
  ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น สามารถตรวจสอบ การก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
  ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
  ๒.1.๖ เพ่ือใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ 
2.2.2องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร 

สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรียม

การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี  องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  ประจ าปีงบประมาณ 256๔ – 256๖  
 

 หนา้6 

 

2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. กรอบแนวคิดขอบเขต ความส าคัญ  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา  ให้ความหมายของ

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

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีวาง
ไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ  ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ.  ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
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ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน ( Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด  

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
นางิ้ว ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล  : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
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 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราข้ึนมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเป็นต าบลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัย
หลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของต าบลมากยิ่งข้ึน โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
นางิ้วได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้
สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ 
ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 - ส านักปลัดคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัดส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย 
อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การ
จัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่
ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 - กองช่าง   คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การ
ก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 - กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
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 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน ( Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 

History    Today    Forecast    

 

      พิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานจริง  พิจารณา         พิจารณา/บทบาท/วิสัยทัศน์ที่องค์กร  

        ของพนกังานในหนว่ยงาน                      อันตราก าลัง           มุ่งหวังและส่งผลต่อภาระงานของ  

      ปัจจุบัน                                  หน่วยงาน 

 

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

- รับข้อมูลการด าเนินงานจริง
ของหน่วยงานในอดีต 

- แนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับ
การพิสูจน์แล้ว 

- ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีวัด
อัตราก าลังที่ต้องการ (FTE) 

- เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดง
ความคิดเห็น/ข้อมเสนอแนะ
แล้วน าข้อมูลเหล่านี้มา
ประกอบการวิเคราะห์ 

- เก็บประเด็น (Issues)ที่
เกี่ยวข้องกับอัตราก าลังจาก
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง 
(๓๖๐ องศา) 

- เปิดรับประเด็นที่เก่ียวกับ
วิสัยทัศน์  ภารกิจเร่งด่วน  
ภารกิจหลักซ่ึงส่วผลต่อ
ความต้องการอัตราก าลัง 

- วิเคราะห์แนวโน้มของภาร
งานจากผลผลิตที่ต้องการ
จากหน่วยงาน (Drivees) 

ไม่ควรพิจารณาเพียวแค่เฉพาะข้อมูลในอดีต (Cat’t measure  workload by just looking at history) 
ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะภาระงานผ่านภาพในอดีต (Cat’t measure  workload by just looking at forecast) 
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“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 

                                   องค์ประกอบที่น ามาใช้ 

               มุมมองอดีต          มุมมองปัจจุบัน    มุมมองไปสู่อนาคต 

             Backward-looking        Spot-looking           Forward-looking 

 

 

 
 

                                                                   “Any study  of  manpower allocation must take 

                                                                           Many  factors into  consideration” 
 

          Amerlcan  Academy  of  Polltlcal  and  Soclal  Sclence 

เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง ( Effective Manpower Planning Framework) มา
พิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของ
อัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1  Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
งิ้ว บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยจะเป็น
การพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต การวางแผน
อัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ 
ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  ก่อสร้าง  เทคนิคสถาปัตยกรรม  โยธาส ารวจ   
สถาปัตยกรรม จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง  นายช่างโยธา  ในกองช่าง  เพื่อปฏิบัติงานในด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน  
และ แก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2   Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมี

      Strategic   objective 

      Supply Pressure 

- FTE (Full Time 

Equivalent)  

-Supply pressure 

-360 degree +lssue 

-Benchmarking 

-Strategic Objective 

-Driver 

การพิจารณาอัตราก าลังด้วยการใช้เพียงวิธีการเดียว  อาจเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได ้
จึงควรพิจารณาผ่านวิธีการที่หลากหลายและยึดโยงกันเพ่ือให้ผลลัพธ์มีความน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น 
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การพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ หัวหน้าส่วน
ราชการ  มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่
ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่า
ปริญญาตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพื่อสะดวกใน
การบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3   Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของ องค์การบริหารส่วนต าบล  

นางิ้ว 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี้ 

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

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 นาท ี
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 กระจกด้านที่ 4  Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว(ที่
ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้อง
ใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว(การตรวจประเมิน LPA)  

กระจกด้านที่ 5  360°  และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว พิจารณา
ทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี ๔ ส่วน
ราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง  และ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายก องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว   รองนายก องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว และ
หัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ
ปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6   Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับต าบลขนาดเดียวกัน  
พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง   และองค์การบริหารส่วนต าบลดงเมืองแอม   
ซ่ึงต าบลท้ังสองแห่ง  เป็นหนว่ยงานท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภมิูประเทศ  บริบท ใน
ลักษณะเดียวกัน 
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  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเมืองแอม  และ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง   ซึ่งเป็นต าบลที่มี ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  
บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังของต าบลทั้งสอง
แห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนักดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับท้ังสอง 
หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลนางิ้ว  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ 
จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่
มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบล

จากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพิ่มข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ซึ่งประกอบด้วยนายก องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน  ปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะท างาน  มี นักจัดการงานทั่วไป เป็นเลขานุการจัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ 

 3.2.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 3.2.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน 

 3.2.3  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆจ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสม 
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว โดยให้หัวหน้าส่
วน ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ 
อ านาจหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการลูกจ้าง
ประจ าในต าบลประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้างจ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว 

 3.2.๖  จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่
เกิน ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 3.2.๗  ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบล และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ ต าบลการก าหนดอัตราก าลังคน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
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มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
นางิ้วสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ( Early Warning) ซึ่งจะช่วย
ท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว สามารถท่ีจะจัดจ านวน ประเภท และระดับ
ทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ( Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลนางิ้ว  
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3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเช่น กฎระเบียบ 
การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน 
ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน ( Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว และส่ง

คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง 
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น 
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 

อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
๑๓ ส.ค.6๓ แต่งตั้งคณะท างาน  

ส.ค.6๓ ประชุมคณะท างาน ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ภาร
งาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ ฯลฯ 

ส.ค.6๓ ขอแผนอัตราก าลัง 3 ปีต าบลใกล้เคียง อบต.เขาสวนกวาง,อบต.ดงเมืองแอม 
ส.ค.6๓ จัดส่งร่างแผนให้คณะท างานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

๒๕ ส.ค- ๕ ก.ย.6๓ เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี จังหวัดขอนแก่นพิจารณา 

 

29 ก.ย.6๓ ก.อบต.ขอนแก่น ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

 

ก.ย.6๓ จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต. ให้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว 

ปลายเดือน ก.ย.6๓ 

ก.ย.6๓ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  1 ต.ค.6๓ – 30 ก.ย.6๖ 
ต.ค.6๓ รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  จังหวัดขอนแก่น , อ าเภอเขาสวนกวาง

ขอนแก่น 
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4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

 จากการ ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว พบ
ปัญหาและความต้องการความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น 
       -  งบประมาณท่ีได้รับมีจ านวนน้อย  จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ 

ทั้งหมด 
       -  ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร และยังไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาท้องถิ่น 
       - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามก าหนดเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าช้า 

และไม่เป็นไปตามประมาณการที่ทาง องค์การบริหารส่วนต าบล คาดว่าจะได้รับ จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
พัฒนาตามแผน และระยะเวลาที่ก าหนด 
 

      ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.1 วิสัยทัศน์ 

“นางิ้วมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสังคม มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง  
 

   2.2  ยุทธศาสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ แผนชุมชม  และนโยบายในการ
พัฒนาท้องถิ่น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต  เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัด
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ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  เพ่ือสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงเป็นกรอบยุทธ์ศาสตร์องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

๑. จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 
๑.  เป็นแหล่งปลูกพืชทางการเกษตร เช่น ปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกข้าว เป็นหลัก 
๒.  ผู้น าชุมชนและประชาชนมีความสามัคคีกัน 
๓.  ปัญหาทางสังคมไม่รุนแรง 
๔.  มีกองทุนหมู่บ้านในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยเหลือกัน 
๕.  มีประเพณีท้องถิ่นท่ีดีงาม( เช่น ประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่, รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  เป็นต้น) 
๖.  มีทางหลวงชนบทที่เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวก 
๗.  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

๒. จุดอ่อน  ( Weaknesses : W ) 
๑.  ไม่มีระบบชลประทาน  พ้ืนที่การเกษตรขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตรนอกฤดู  
๒.  ไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ าแบบยั่งยืน 
๓.  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
๔.  ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 
๕.  ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร 
๖.  เกษตรกรใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตร 
๗.  การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยู่ในระดับน้อย 
๘.  รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 

๙.  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน  
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๓. โอกาส  ( Opportunities : O ) 

๑.  มีหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่เพ่ือติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ 
๒.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  ก าหนดรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร  การจัดการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล  
การเงินและการคลัง 

๓.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน 

๔.  รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

๕.  ต าบลนางิ้วมีเส้นทางการคมนาคมในการขนส่งสินค้าและการเดินทางไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ  ได้สะดวก  
๔. อุปสรรค  ( Threats : T ) 

๑. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
๒. การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งท าให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความ

แน่นอน 
๓. ปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ  เช่น  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  ไฟปุา 
๔. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
๕. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึน  ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขัน

ลดลง  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 

5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ( Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว   
เป็นต าบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็น
ชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนใน
อนาคตดังนี้  “การคมนาคมสะดวก  น้ าไหล  ไฟสว่าง  เศรษฐกิจดี  ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนมีความรู้  
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่ว ม
ในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้
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ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ต าบลส าราญเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ได้ก าหนดไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะด าเนินการ ด้านการส่งเสริมพัฒนางาน ก่อสร้าง การปรับปรุงและซ่อมแซม

ถนน  ท่อเหลี่ยม คสล.  ร่องระบายน้ า  ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก การส่งเสริมพัฒนางาน

การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะและการซ่อมแซมภายในต าบลและ การส่งเสริมพัฒนา การ

ด าเนินงานเรื่องน้ าอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าการเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ าพ้ืนที่ 
 

 ๒.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ   จะด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพ้ืนฐาน

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ส่งเสริมสนับสนุน งาน สาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การ ปูองกันรักษาโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 

ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส  และ การส่งเสริมสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม การ

อนุรักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
 

  ๓.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะด าเนินการ

ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน และปุาไม้อย่างมีจิตส านึก  สนับสนุน

การใช้พลังงานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และ การพัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
 

  ๔.  ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   จะด าเนินการด้านการปูองกัน

ปัญหาช่วยเหลือ การลดผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติปูองกันปัญหายาเสพติดและ

ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน และ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ๕. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ จัดระเบียบบริหารการจัดการภายใน เทศบาลต าบลส าราญ  
ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองใน  ระบอบประชาธิปไตย  เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  มียุทธศาสตร์ หลักท่ีจะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม  ๕ยุทธศาสตร์ และมี
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จ านวน ๒๓ แนวทาง ดังนี้ 
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1.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าหมาย 
       เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ให้มีความสะดวก
และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง 
ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
      ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก 
และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 

๑. ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก  
๒. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา  ไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ  
๓. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น  
๔. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑.  จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน  สะพาน ทางเท้า  ทางระบายน้ า 
 ๒.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน  
 ๓.  จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 

๔.  จ านวนประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
  ๕. จ านวนการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต                    
สินค้าเกษตร  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ 
 เป้าหมาย 
       เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่น   โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตาม
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ  

การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
  2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ  
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
  4.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวช้ีวัด 
  1.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 

2.  จ านวนมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
  3.  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ  
  4.  จ านวนสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 
  5.   จ านวนครัวเรือนที่มีการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 เป้าหมาย 
      เพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหา
ภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าและการกระจายน้ า 
2.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
3.  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาต้นน้ า ล าธารให้เกิดความสมบูรณ์ 
4.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
5.  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน      
6.  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
๑.  จ านวนทรัพยากรดินและปุาไม้อย่างยั่งยืน 
๒. จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 
๓.  ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงาม  
 

๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าหมาย 
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  เพื่อเป็น การปูองกันปัญหาช่วยเหลือ การลดผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ

ปูองกันปัญหายาเสพติดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน และ การรักษาความมั่นคง

และความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมการปูองกัน การรักษาฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  

  ๒. พัฒนาด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน   
๓. พัฒนาและส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  เพ่ือสร้างนิสัยรักการกีฬาและสร้างโอกาสให้

เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 

ตัวช้ีวัด 
1.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
3.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
4.  จ านวนประชาชนที่เสพยาเสพติดลดลง 
5.  จ านวนครัวเรือนมีความเข้มแข็งและมีสัมพันธภาพที่ดีเกิดความอบอุ่นมากข้ึน  
 

๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
เป้าหมาย 

      เพื่อจัดระเบียบบริหารการจัดการภายในต าบลให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยและการสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ
ท างานของท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      

แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส  สุจริต เพ่ือสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม 

ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล   
2. พัฒนาภาวะความเป็นผู้น าท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพจริยธรรมและธรรมาภิบาลทุกรูปแบบ 
3.  พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
4.  พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณของ  

ต าบลให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย            
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

ตัวช้ีวัด 
  1.  จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
  2.  จ านวน ผู้น าท้องถิ่นมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 
  3.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
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  4.  ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชนในกองคลัง  
  5. จ านวนประชาชนและบุคลากรท้องถิ่นก้าวทันต่อเหตุการณ์ที่ทันสมัย 
  6. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจการต่าง ๆ ของต าบล 
 

ภารกิจทั้ง  ๕  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้วได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการของต าบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของต าบล
เป็นส าคัญ 

 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จะด าเนินการ มีดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์

ตามข้อ ๕  น ามาก าหนดภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่ต้องด าเนินการ     

ภารกิจหลัก 

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น ถนน   สะพาน เป็นต้น 
๒. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  เช่น ไฟฟูา น้ าประปา  เป็นต้น 
๓. การการรักษาความสะอาด  ทางน้ า  ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่ง

ปฏิกูล 
๔. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
๖. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๗. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร 
๘. การฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
๑๑. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 ภารกิจรอง 
๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
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๔. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๕. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
๖. การส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
๗. การส่งเสริมการวางแผน และการลงทุน 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   ( SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
 

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

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

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
  

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
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ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว (ระดับตัวบุคลากร) 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ต าบล และพ้ืนที่ใกล้ ต าบล 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน  
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน  W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ 
ต าบล 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
 

โอกาส  O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและต าบลในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด  T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และต าบลในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

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

โอกาส  O ข้อจ ากัด  T 
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1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาต าบลดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขตต าบล ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
ต าบล 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อ
มีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้ง
เป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
    ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
    ๑.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 
๒.  กองคลัง 
     ๒.๑ งานการเงินและบัญชี 
     ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
๓.  กองช่าง 
    ๓.๑ งานก่อสร้าง 
    ๓.๒ งานสาธารณูปโภค 

๑.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
    ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
    ๑.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 
๒.  กองคลัง 
     ๒.๑ งานการเงิน 
     ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
๓.  กองช่าง 
    ๓.๑ งานก่อสร้าง 
    ๓.๒ งานสาธารณูปโภค 
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๔.  กองการการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 
     ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
     ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ  
           วัฒนธรรม 
 
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     ๕.๑  งานตรวจสอบภายใน 

 
๔.  กองการศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม 
     ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
     ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ  
           วัฒนธรรม 
 
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     ๕.๑  งานตรวจสอบภายใน 
 

 
 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 จากข้อ  8.1  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จาก
ภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน  
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
 

ที่ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
ปีงบประมาณ (๒๕61 – ๒๕๖3) 

ที่ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 ปีงบประมาณ (๒๕6๔ – ๒๕๖๖) 

หมายเหตุ 

๑ ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง (๑) ๑ ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง (๑)  
๒ รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) (๑) ๒ รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) (๑)  
๓ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส านัก

ปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 
๓ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   หัวหน้าส านัก

ปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 
 

 

 งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 นักจัดการงานทั่วไป ชก. (๑)  นักจัดการงานทั่วไป ชก. (๑)  
 เจ้าพนักงานธุรการ  ปง.(๑)  เจ้าพนักงานธุรการ  ปง.(๑)  
 พนักงานจ้าง  พนักงานจ้าง  
 พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (๒)  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (๒)  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(๒)  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (๑)  
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ที่ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
ปีงบประมาณ (๒๕61 – ๒๕๖3) 

ที่ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 ปีงบประมาณ (๒๕6๔ – ๒๕๖๖) 

หมายเหตุ 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (๑)    
 งานนโยบายและแผน   งานนโยบายและแผน   
 นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชก. (๑)  นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชก. (๑)  
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชง. (๑)  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชง. (๑)  
 เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง.(๑)  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง.(๑) 

 

 

4 กองคลัง 4 กองคลัง  
 ผู้อ านวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) (๑)  
 ผู้อ านวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) (๑)  
 

 

 งานการเงิน    งานการเงิน   

 นักวิชาการคลัง  ชก. (๑)   นักวิชาการคลัง  ชก. (๑)   
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปง./ชง. (๑)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปง./ชง. (๑)  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 -  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปก./ชก. (๑) ขอก าหนด

เพ่ิม 
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  

 เจ้าพนักงานพัสดุ  ชง. (๑)   เจ้าพนักงานพัสดุ  ชง. (๑)   
 พนักงานจ้าง  พนักงานจ้าง  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ) (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ)  (๑)  
5 กองช่าง 5 กองช่าง  

 ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่างระดับต้น (๑)  ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (๑)  
 งานก่อสร้าง  งานก่อสร้าง  

 นายช่างโยธา  ปง./ชง. (๑)  นายช่างโยธา  ปง./ชง. (๑)  
 พนักงานจ้าง  พนักงานจ้าง  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ)  (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ)  (๑)  
 งานประสานธารณูปโภค  งานประสานธารณูปโภค  
 -  -  
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ที่ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
ปีงบประมาณ (๒๕61 – ๒๕๖3) 

ที่ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 ปีงบประมาณ (๒๕6๔ – ๒๕๖๖) 

หมายเหตุ 

 

6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา

ระดับต้น) (๑) 
 ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา

ระดับต้น) (๑) 
 

 งานบริหารการศึกษา  งานบริหารการศึกษา  
 นักวิชาการศึกษา ปก/ชก  นักวิชาการศึกษา ปก/ชก  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ  
 ครู  ค.ศ.๑  (๓)  ครู  ค.ศ.๑  (๓)  
 พนักงานจ้าง  พนักงานจ้าง  
 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (๒)  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  (๒)  
     
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 -  -  
7 หน่วยตรวจสอบภายใน 7 หน่วยตรวจสอบภายใน  
 งานตรวจสอบภายใน  งานตรวจสอบภายใน  
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. (๑)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. (๑)  
     

 
 เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละ
สายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบ
อัตราก าลัง มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วใน  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานคมนาคม   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ   
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เกษตรกรรมย่ังยืน 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการโปร่งใส 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี  องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  ประจ าปีงบประมาณ 256๔ – 256๖  
 

 หนา้32 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
มาตรฐานคมนาคม   

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบ
การคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ปูายบอกเส้นทาง  
ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 
 

- ปลัดต าบล 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ประชาชนมีคุณภาพ  

- ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ปูองกัน โรคติดต่อ การจัดให้มีความ
มั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  ทั้งชุมชน  โรงเรียน และ
หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่  

- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- จพง.ปูองกันฯ 
- ผช.จพง.บันทึกข้อมูล 
 

 - ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ และสิ่งเสริมการศึกษา นอกสถานศึกษา 
ให้กับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา  
 
 

- ผอ.กองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครู / ผดด 
- ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ 

- การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการ
ประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ท่ีมั่นคง พัฒนาและ
สนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส 
 
 

- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
 
 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภคการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน 
สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
 

- ปลัดต าบล 
- ผอ.กองช่าง  
- นายช่างโยธา 
- จพง.ปูองกันฯ 
-  ผช.นายช่างโยธา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เกษตรกรรมย่ังยืน 

- การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต า  
บลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหม่   
ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสิ้นค้า   

- หน.ส านักปลัด 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
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การเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร   

 
 
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  
บึง แหล่งน้ าชลประทาน  ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ปุาไม้  
แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ 
 

- ปลัดต าบล 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- ผช.นายช่าง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

 - สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และ
สถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้  
 

- ปลัดต าบล 
- ผอ.กองคลัง 
- นักวิชาการคลัง 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
- จพง.การเงินและบัญชี 
- จพ.พัสด ุ
- จพ.การเงิน 
- ผช.จพ.พัสด ุ
 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผลและ
ตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 256๔ – 256๖ 
  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางิ้ว ที่มีในปัจจุบัน  ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ  256 ๔ – 256 ๖  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และส าฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่วางไว้  ดังนี้ 
 

ที ่ ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพ่ิม / ลด 
หมาย 
เหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖  

๑ ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๒ รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

๓ ส านักปลัด อบต.         

 
๓.๑ หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานท่ัวไป  
ระดับ ต้น) (1) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 งานบริหารทั่วไป         

 ๓.๒ นักจัดการงานท่ัวไป  ชก (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 ๓.๓ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 พนักงานจ้าง         

 ๓.๔ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (๒) ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

 ๓.๕ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  (1) ๑ ๑ ๑ ๑     
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 ๓.๖ พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (๒) ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

 งานนโยบายและแผน         

 ๓.๘ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน         

 ๓.๙ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชง. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   

 ๓.๑๐ เจ้าพนักงานปูองกันฯ  ชง.(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๔ กองคลัง         

 
๔.๑ ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง  
ระดับ ต้น) (1) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ที ่ ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพ่ิม / ลด หมาย 
เหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

 งานการเงิน         

 ๔.๒ นักวิชาการคลัง ชก. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 ๔.๓ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้         

 ๔.๔ นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ - ๑ ๑ ๑ +๑ - - 
ขอ

ก าหนด
เพิ่ม 

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         

 ๔.๕ เจ้าพนักงานพัสดุ ชง.(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 พนักงานจ้าง         

 ๔.๖ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๕ กองช่าง         

 
๕.๑ ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ 
ต้น) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 งานก่อสร้าง         

 ๕.๒ นายช่างโยธา ปง/ชง. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

 พนักงานจ้าง         

 ๕.๓ ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
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 งานประสานสาธารณูปโภค         

 - - - - - - - -  

๖ กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม         

 
๖.๑ ผู้อ านวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นัก
บริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) (1) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 งานบริหารการศึกษา         

 ๖.๒ นักวิชาการศึกษาระดับ  ปก.(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 
 

 
 

        

ที ่ ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิน 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพ่ิม / ลด หมาย 
เหตุ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ         

 ๖.๓ ครูผู้ดูแลเด็ก  (ครู คศ.๑) (๓) ๓ ๓ ๓ ๓ - - -  

 ๖.๔ ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (๒) ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         

 - - - - - - - -  

๗ หน่วยตรวจสอบภายใน         

 งานตรวจสอบภายใน         

 ๗.๑  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 รวม ๒๙ ๓๐ ๓๐ ๓๐ +๑ - -  
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๙.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น   
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 หนา้39 

 

 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) 

 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 

 

ส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) 

 

 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
 -งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 
 

 
-งานก่อสร้าง 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 

 

 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
  
 
 
 
 

 
-งานการเงิน 
-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ 

ปี โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 

(๑) 
 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

-นักจัดการงานท่ัวไป ชก .(๑) 
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง (๑) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๒) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (๑) 
-พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (2) 
 

 

 

 

 

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 

-เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชง. (๑) 
-เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. (๑) 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

งานนโยบายและแผน 
 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. (๑) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง

ประจ า 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

- - - - - ๑ - - - - - ๒ - ๓ - - ๓ ๒ - 



 

 หนา้41 

 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) 

(๑) 
 

 

 

งานการเงิน 
 
 - นักวิชาการคลัง  ชก (๑) 
-  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)(ว่าง) 
 

 

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

-  เจ้าพนักงานพัสดุ ชง  (๑) 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ) (๑) 
 

 
 

 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 

   - นักวิชาการจัดเก็บรายได ้(ปก/ชก) 

 

โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง

ประจ า 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

- - - - - ๑ - - - - - ๑  ๑ - - ๑ - - 
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ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

(๑) 

 

งานก่อสร้าง 
 

- นายช่างโยธา ปง./ชง. (ว่าง)  
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุฒวุฒิ) (1)  

 

งานประสานสาธารณูปโภค 
- 
 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานกองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง

ประจ า 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

- - - - - ๑ - - - - - - - - - - - ๑ - 
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ผู้อ านวนการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)  

(๑) 
 

งานบริหารการศึกษา       

 
- นักวิชาการศึกษา  ปก (๑) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ 
- ครู คศ.๑ (๓) 
- ผู้ดูแลเด็ก  (๒) 

งานสง่เสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

- 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง

ประจ า 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

- - - - - ๑ - ๓ - - - ๑ - - - - - - ๒ 

โครงสร้างของกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารท้องถิ่น  ระดับ  กลาง) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. (๑) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง

ประจ า 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

- - - - - - - - - - - ๑ - - - - - - - 

โครงสร้างการบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน 
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11. บัญชีจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ 
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุกระดับข้ัน  

โดยมุ่งเน้นไปท่ีพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และ
ด้านอื่น ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบาย
ของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  
กล่าวคือ 

1. เป็นต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  ในการท างาน  
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่าง
หน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการ
มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. ต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก ท างานเชิงรุก
และมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อเปิดโอกาส
ตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ   WIFI ฟรี  
รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ได้รับการถ่ายโอน
สถานีอนามัยมา 1 แห่ง จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีอนามัยจ านวนหนึ่ง  ดังนั้นใน
ด้านการปฏิบัติงานสาธารณสุข ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีขีดความสามารถในการให้บริการ
สาธารณสุข โดดเด่น และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  งบประมาณในจ านวนหนึ่งที่อุดหนุน
ให้กับสถานีอนามัยถ่ายโอน  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์
ที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการจ้างอัตราก าลังเพ่ิม เพื่อ
สนับสนุนงานในด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี และทันสมัย 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด
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ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้
พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  
อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลัก
ของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ภาคผนวก 
 
 
(ให้แนบเทศบัญญัติงบประมาณรายงานจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ ที่สภาต าบลเห็นชอบและได้รับอนุมัติจาก
นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว (เฉพาะหน้าสรุปที่มีลายมือชื่อผู้มีอ านาจได้ลงนาม) ส าหรับปีต่อ ๆ ปี ให้
แนบเพิ่มเติม พร้อมทั้งปรับปรุงประมาณการรายจ่ายในปีนั้น ๆ ให้สอดคล้องกัน ) 
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ส่วนที่ ๒ 
 

การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วน

ราชการ และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน

ราชการ 

การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

การจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามกรอบแผน

อัตราก าลัง ๓ ปี 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
เรื่อง    การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ  และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
*************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ขอความเห็นชอบก าหนดโครงสร้างส่วนราชการการแบ่ง
ส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 

  บัดนี้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)ในการประชุม
ครั้งที่  9/๒๕6๓  เมื่อวันที่  24  กันยายน  ๒๕6๓  มีมติ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว  ก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ   การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว 25214 ลงวันที่   29 กันยายน  ๒๕๖๓  ซึ่งแจ้ง

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบแล้ว  

  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ ๒๓๑ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่   ๑๑   พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว  จึงก าหนดส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการภายใน   และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ   เพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอื่นที่ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีผลตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓   เป็นต้นไปดังต่อไปนี้ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง )  เลขที่ต าแหน่ง  05-3-00-
1101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องซ่ึงตก
ลงกันไม่ได้  ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องท่ี
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หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืนใด เรื่องที่ปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสั่งการโดยเฉพาะ  เรื่องท่ีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ   

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น ) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-00-
1101-002 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล รองจาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ระบุให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้ก าหนดในเรื่องการมอบ
อ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 

 ๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-2101-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 
  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การด าเนินงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   (๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์การติดต่อ
และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานพิธีการต่าง ๆ และงานต้อนรับ 
   (๓) การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบล  
   (๔) การสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความ
ร่วมมือ  
   (๕) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
   (๖) การด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
   (๗) การจัดท าค าสั่ง และประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   (๘) การด าเนินงานธุรการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
   (๙) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดท าแผนงาน  
   (๑๐) ด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ  
   (๑๑) แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  
   (๑๒) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
   (๑๓) ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  
   (๑๔) ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน  
   (๑๕) อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   (๑๖) การด าเนินงานนโยบายต่าง ๆ ด้านการพัฒนาชุมชน ของผู้บริหารและของรัฐบาล 
   (๑๗) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
   (๑๘) การส่งเสริมอาชีพ 

1. ส านักงานปลัด... 
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   (๑๙) การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
   (๒๐) การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ปุวยโรคเอดส์ ผู้พิการ และบุคคลไร้ท่ีพ่ึง  
   (๒๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  
   (๒๒) การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ  
   (๒๓) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
   (๒๔) การจัดท าทะเบียนประวัติ  และบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  
   (๒๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
   (๒๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  
   (๒๗) การขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง  
   (๒๘) การพัฒนาบุคลากร  
   (๒๙) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็น
กรณีพิเศษ  
   (๓๐) การท าประกันสังคมลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓๑) การลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  

(๓๒) การด าเนินคดี ฟูองร้องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓๓) การสอบสวนและวินัยพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓๔) การตราข้อบัญญัติที่มิใช่ข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
   (๓๕) การจัดท านิติกรรมสัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   (๓๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ๑.๒ งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในการก าหนดนโยบาย   
   (๒) การประสานแผน ประมวลแผน จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน  
   (๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
   (๕) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   (๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตน  

                         (๒) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
(๓)  งานจัดระเบียบชุมชน  
(๔)  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการ

แก่ชุมชน  
(๕)  งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน  
(๖) งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม การศึกษา  การ

อนามัยและสุขาภิบาล  
(๗)  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ที่พ่ึง  
(๘)  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  

(๒๘) การพัฒนาบุคลากร... 
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(๙)  งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการทุพพลภาพ 
(๑๐)  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  
(๑๑)  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี  และสงเคราะห์หญิงบางประเภท  
(๑๒)  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์   
(๑๓)  งานให้ค าปรึกษา  แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ  
(๑๔)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒. กองคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงาน การคลัง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-04-2102-
๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ
จ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับ
เงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน 
การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลและ
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ งานการเงิน   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1) งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน  
   (2) งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
   (3) งานเก็บรักษาเงิน  
   (4)  งานการบัญชี 
   (5  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย  
   (6)  งานงบการเงินและงบทดลอง 
   (7)  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน  
   (8) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร   ค่าธรรมเนียม 
และจัดหารายได้อ่ืน ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
   (๓) การวางแผนและโครงการเก่ียวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๔) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และก าหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน 
   (๕) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร  
   (๖) การจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า  
   (๗) การตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ ค าร้อง
ภายในก าหนด และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ภายในก าหนดของแต่ละปี 
   (๘) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
ภายในก าหนด 
   (๙) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาช าระภาษี   ค่าธรรมเนียมและ
รายได้อ่ืนภายในก าหนด 

การจัดสรรเงินต่าง ๆ... 
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   (๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น 
(ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ช าระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
   (๑๑) การด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
   (๑๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้  
   (๑๓) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การซื้อและการจ้าง  
   (๒) การซ่อมและบ ารุงรักษา  
   (๓) การจัดท าทะเบียนพัสดุ  
   (๔) การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  
   (๕) การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  
   (๖) การจัดท าบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์                                      
   (๗) การจัดท าประกาศประกวดราคา  
   (๘) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
   (๙) การหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ  
   (๑๐) การจ าหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี  
   (๑๑) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                                                             
 
 ๓. กองช่าง  มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐5-3-05-2103-๐๐๑ 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ 
ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การ
ตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 
 

  ๓.๑ งานก่อสร้าง   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า และสิ่ง ติดตั้งอ่ืน   ๆ
   (๒)  การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
   (๓) การซ่อมบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า  
   (๔) การควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา  
   (๕) การประมาณราคาเก่ียวกับการบ ารุงรักษาทางและสะพาน  
   (๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ๓.๒ งานประสานสาธารณูปโภค   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม  
   (๒) การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  
   (๓) การให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  

(๖) การจัดท าบัญช.ี.. 
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   (๔) การออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม  
   (๕) การส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม 
   (๖) การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม  
   (๗) การประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  
   (๘) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  
   (๙) การบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน  
   (๑๐) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-08-2107-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้ 
  ๔.๑ งานบริหารการศึกษามีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การควบคุมดุแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๒) การควบคุม จัดเตรียม และให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่
โรงเรียน 
   (๓) การติดต่อประสานงานกับสถานที่ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   (๔) การจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   (๕) การเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอัน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๖) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
   (๗) การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  
   (๘) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา  
   (๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา  
   (๓) งานประสานงานการด าเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
   (๔) งานส ารวจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
   (๕) ด าเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสัมพันธ์และประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาประจ าปีทุกประเภท 
   (๖) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม  
   (๗) การพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
   (๘) การฟ้ืนฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   (๙) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๑๐) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 

การศึกษา... 
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   (๑๑) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม  
   (๑๒) การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
   (๑๓) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

                   5. หน่วยตรวจสอบภายใน 

    5.1  งานตรวจสอบภายใน  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับดังนี้ 
   ( ๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ( ๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ 
   ( ๓) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา การจัดซื้อ
พัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
   ( ๔) ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ 
   ( ๕) ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี 
   ( ๖) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหลักฐานการท าสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ การ
เบิกจ่ายการลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
   ( ๗) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน 
   ( ๘) ตรวจสอบรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
   ( ๙) ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานรับตรวจ ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่  1 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๓ 
 
 
          (ลงชื่อ) 

   (นายจรูญ      ศิริโคจรสมบัติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔) การตรวจสอบการใช้... 
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ปลัดต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 

ส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 

รองปลัดต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

 

 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานนโยบายและแผน 
 - งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 
 
 

 
- งานก่อสร้าง 
- งานสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 

 

  
- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
   

 
- งานการเงิน 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 
 
 
 

 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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หัวหน้าส านักปลัดต าบล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

(๑) 
 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

-นักจัดการงานท่ัวไป ชก.(๑) 
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง (๑) 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ (๒) 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  (1 ) 
-พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) ( (2) 
 

 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผน 
 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชก.(1) 
 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 

-เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชง.(๑) 
-เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง.(๑) 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

(๑) 
 

 

งานการเงิน 
 
 - นักวิชาการคลัง  ชก (๑) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)  ว่าง 
  
 

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 -  เจ้าพนักงานพัสดุ ชง  (๑) 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑) 
  

 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก/ชก)   

 

โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
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ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

(๑) 

 

งานก่อสร้าง 
 

- นายช่างโยธา ชง. (1)  
      -     ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (1)  

 

งานสาธารณูปโภค 
- 
 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานกองช่าง 
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ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

(๑) 
 

งานบริหารการศึกษา       

- นักวิชาการศึกษา  ปก (๑) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ 
- ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.๑ (๓) 
- ผู้ดูแลเด็ก (๒) 

 
 

 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งของกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารท้องถิ่น  ระดับ  กลาง) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 

 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. (๑) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 

********************* 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ขอความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู และพนักงานจ้าง ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น)  

  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ในการ
ประชุมครั้งที่  9/๒๕6๓  เมื่อวันที่ 24 กันยายน  ๒๕6๓   เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงเมืองแอม
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู และพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ 
ปี ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕ 6๔ - ๒๕๖๖  ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว 25214 ลงวันที่ 

29 กันยายน  ๒๕๖๓  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบแล้ว  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ  ๑๔,๑๖,๑๘ และ ๒๐แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จึงประกาศ ก าหนดต าแหน่งพนักงาน ส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงาน
จ้าง ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีผลตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน หมายเหตุ 

๑ ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) 05-3-00-1101-001 กลาง ๑  
๒ รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) 05-3-00-1101-002 ต้น ๑ ว่าง 

 ส านักปลัด อบต.  
    

๓ หน.ส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) 05-3-01-2101-001 ต้น ๑  
 งานบริหารทั่วไป     

๔ นักจัดการงานทั่วไป 05-3-01-3101-001 ปก/ชก. 1  
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๕ เจ้าพนักงานธุรการ 05-3-01-4101-001 ปง/ชง. ๑  

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน หมายเหตุ 

 พนักงานจ้าง     
๖ พนักงานขับรถยนต์  ๐๑-ภ-๐๐๑ ทักษะ ๑  
๗ พนักงานขับรถยนต์  ๐๑-ภ-๐๐๒ ทักษะ ๑  
๘ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ๐๑-ภ-๐๐๓ คุณวุฒิ 1  
๙ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๐๑-ภ-๐๐๔ คุณวุฒิ 1  

1๐ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  ๐๑-ภ-๐๐๕ คุณวุฒิ 1  
 งานนโยบายและแผน     

๑๑ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 05-3-01-3103-001 ปก/ชก. ๑  
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     

๑๒ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 05-3-01-4801-001 ปง/ชง. ๑  
1๓ เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 05-3-01-4805-001 ปง/ชง. 1  

 กองคลัง     
๑๔ ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 05-3-04-2102-๐๐๑ ต้น ๑  
 งานการเงินและบัญชี     

๑๕ นักวิชาการคลัง 05-3-04-320๒-001 ปก/ชก. ๑  
๑๖ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 05-3-04-4201-001 ปง./ชง. 1 ว่าง 

 พนักงานจ้าง     

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     

๑๗ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๐๕-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ ปก/ชก ๑ ก าหนด
ต าแหน่งใหม ่

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     

18 เจ้าพนักงานพัสดุ 05-3-04-4203-001 ปง/ชง. ๑  

 พนักงานจ้าง     

๑๙ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่พัสดุ  ๐๔-ภ-๐๐๖ คุณวุฒิ ๑  

 กองช่าง     

๒๐ ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 05-3-05-2103-001 ต้น ๑  

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน หมายเหตุ 

 งานก่อสร้าง     
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๒๑ นายช่างโยธา 05-3-05-4701-001 ปง/ชง. ๑ ว่าง 
 พนักงานจ้าง     

๒๒ ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ๐๕-ภ-๐๗ คุณวุฒิ ๑  
 งานประสานสาธารณูปโภค     
 - - - -  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

2๓ ผอ.กองการศึกษาฯ(นักบริหารงานการศึกษา) 05-3-08-2107-001 ต้น ๑  

 งานบริหารการศึกษา     
2๔ นักวิชาการศึกษา 05-3-08-3803-001 ปก./ชก. ๑  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ     

๒๕ คร ู 05-3-08-๖๖๐๐-0๕๒ - ๑ เงินอุดหนุน 
๒๖ คร ู 05-3-08-๖๖๐๐-0๕๓ - ๑ เงินอุดหนุน 
๒๗ คร ู 05-3-08-๖๖๐๐-0๕๔ - ๑ เงินอุดหนุน 
 พนักงานจ้าง     

๒๘ ผู้ดูแลเด็ก  ๐๘-ท-๐๐๑ ทั่วไป ๑  
๒๙ ผู้ดูแลเด็ก  ๐๘-ท-๐๐๒ ทั่วไป ๑  
 หน่วยตรวจสอบภายใน     
 งานตรวจสอบภายใน     

๓๐ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 05-3-12-3205-002 ปก/ชก ๑  
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่   1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
               (ลงชื่อ) 

 (นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ) 
                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ที ่ 469/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง  การจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

********************* 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนา ได้เสนอขอความเห็นชอบการจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผน

อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการพนักงาน ส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น 

(ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 

  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ในการประชุม
ครั้งที่ 9/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ 24 กันยายน  ๒๕๖๓   เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วจัดบุคลากรลงสู่
ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖  ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 
๐๐๒๓.๒/ว 25214  ลงวันที่ 29 กันยายน  ๒๕๖๓  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบแล้ว  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศ ก.อบต .ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข

เพ่ิมเติมองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จึงจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วน

ต าบล  รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่    9  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

    (นายจรูญ      ศิริโคจรสมบัติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
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