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แผนอ อัตรากกาล อัง 3 ปป

ประจกาปป งบประมาณ  2561 – 2563

(ปร อับปรรุงคร อัรั้งทปที่ ๑)

องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง

อตาเภอเชชยงยยืน  จจังหวจัดมหาสารคาม
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1. หล อักการและเหตรุผล  
การบรริหารจจัดการอจัตรากตาลจังของหนสวยงานรจัฐ เปป็ นส ริสงทชสสตาคจัญ

และต ต้องดตาเนรินการตสอเนยืสอง เนยืสองจากการกตาหนดอจัตรากตาลจังคนในองคค์กร
หนนสงจะมชความสจัมพจันธค์กจับการกตาหนดอจัตราเงรินเดยือน  คสาจ ต้าง คสาตอบแทน 
ประโยชนค์ตอบแทนอยืสน และสวจัสดริการอยืสน ๆ อชกมากมาย ทชสมชความสจัมพจันธค์
เกชสยวเนยืสองสอดคล ต้องกจัน  ประกอบกจับ แผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช  (ประจตา
ปชงบประมาณ  2558 – 2560)  ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล
นาทอง  จะสริสนสสุดลงในวจันทชส  30  กจันยายน  2560    ดจังนจั สนองคค์การบรริหาร
สสวนตตาบลนาทอง  จนงจตาเปป็ นต ต้อง จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช   (ประจตา
ปชงบประมาณ  2561 – 2563)   ให ต้สอดรจับและสจัมพจันธค์กจับแผนอจัตรากตาลจัง
ฉบจับเดริมเปป็ นสตาคจัญ  เพยืสอให ต้การบรริหารจจัดการอจัตรากตาลจังของหนสวยงานให ต้มช
ความสมบบูรณค์และตสอเนยืสอง  โดยใช ต้หลจักการและวริธชการจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง 
3  ปช  (ประจตาปชงบประมาณ  2561 – 2563) ดจังนชส

  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนจักงานสสวนตตาบล (ก.อบต.) 
เรยืสอง มาตรฐานทจัสวไปเกชสยวกจับอจัตราตตาแหนสง  กตาหนดให ต้คณะกรรมการพนจักงานสสวน
ตตาบล  กตาหนดตตาแหนสงพนจักงานสสวนตตาบล วสาจะมชตตาแหนสงใด ระดจับใด อยบูสใน
สสวนราชการใด จตานวนเทสาใด ให ต้คตานนงถนงภาระหน ต้าทชสความรจับผริดชอบ 
ลจักษณะงานทชสต ต้องปฏริบจัตริ ความยาก ปรริมาณและคสุณภาพของงาน ตลอดจน
ทจั สงภาระคสาใช ต้จสายขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล ทชสจะต ต้องจสายในด ต้านบสุคคล 
โดยให ต้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจังของพนจักงาน
สสวนตตาบล เพยืสอใช ต้ในการกตาหนดตตาแหนสงโดยความเหป็นชอบของคณะกรรมการ
พนจักงานสสวนตตาบลจจังหวจัดมหาสารคาม ทจั สงนชส ให ต้เปป็นไปตามหลจักเกณฑค์ และวริธช
การทชสคณะกรรมการกลางพนจักงานสสวนตตาบล (ก.อบต.) กตาหนด

    ๑.2 คณะกรรมการกลางพนจักงานสสวนตตาบล ( ก.อบต.) ได ต้มชมตริ
เหป็นชอบประกาศการกตาหนดตตาแหนสงข ต้าราชการหรยือพนจักงานสสวนท ต้องถริสน 
โดยกตาหนดแนวทางให ต้องคค์การบรริหารสสวนตตาบล จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจังของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบล เพยืสอเปป็นกรอบในการกตาหนดตตาแหนสงและการใช ต้
ตตาแหนสงพนจักงานสสวนตตาบล โดยเสนอให ต้คณะกรรมการพนจักงานสสวนตตาบล
จจังหวจัดมหาสารคาม  พริจารณาให ต้ความเหป็นชอบ โดยกตาหนดให ต้องคค์การบรริหาร
สสวนตตาบลนาทอง แตสงตจั สงคณะกรรมการจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง วริเคราะหค์
อตานาจหน ต้าทชสและภารกริจขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล วริเคราะหค์ความ
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ต ต้องการกตาลจังคน วริเคราะหค์การวางแผนการใช ต้กตาลจังคน จจัดทตากรอบอจัตรา
กตาลจัง และกตาหนดหลจักเกณฑค์และเงยืสอนไข ในการกตาหนดตตาแหนสงพนจักงาน
สสวนตตาบล ตามแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช

  1.3 จากหลจักการและเหตสุผลดจังกลสาวองคค์การบรริหารสสวนตตาบล
นาทอง จนงได ต้จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช  (ประจตาปชงบประมาณ 2561 – 
2563) ขนสน

๒. ว อัตถรุประสงคค์ และ ประโยชนค์ทปที่จะไดด้ร อับ  
๒.๑ ว อัตถรุประสงคค์ จากการจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง ๓ ปป

2.1.1 เพยืสอให ต้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง มชโครงสร ต้างการ
แบสงงานและระบบงานทชสเหมาะสม ไมสซตสาซ ต้อน
  ๒.1.๒ เพยืสอให ต้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง มชการกตาหนด
ตตาแหนสงการจจัดอจัตรากตาลจัง โครงสร ต้างให ต้เหมาะสมกจับอตานาจหน ต้าทชสของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง ตามกฎหมายจจัดตจั สงองคค์กรปกครองสสวน
ท ต้องถริสนแตสละประเภท และตามพระราชบจัญญจัตริกตาหนดแผนและขจั สนตอนการก
ระจายอตานาจให ต้องคค์กรปกครองสสวนท ต้องถริสน พ.ศ. 2542
  ๒.1.๓ เพยืสอให ต้คณะกรรมการพนจักงานสสวนตตาบลจจังหวจัด
มหาสารคาม สามารถตรวจสอบการกตาหนดตตาแหนสงและการใช ต้ตตาแหนสงของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง วสาถบูกต ต้องเหมาะสมหรยือไมส
  ๒.1.๔ เพยืสอเปป็ นแนวทางในการดตาเนรินการวางแผนการใช ต้อจัตรา
กตาลจังการพจัฒนาบสุคลากรขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง
  ๒.1.๕ เพยืสอให ต้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง สามารถวางแผน
อจัตรากตาลจัง ในการบรรจสุแตสงตจั สงพนจักงานสสวนตตาบล เพยืสอให ต้การบรริหารงาน 
ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง เกริดประโยชนค์ตสอประชาชนเกริดผล
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สจัมฤทธริธิ์ตสอภารกริจตามอตานาจหน ต้าทชส มชประสริทธริภาพ  มชความคสุ ต้มคสา สามารถลด
ขจั สนตอนการปฏริบจัตริงาน มชการลดภารกริจและยสุบเลริกหนสวยงานทชสไมสจตาเปป็ นการ
ปฏริบจัตริภารกริจ สามารถตอบสนองความต ต้องการของประชาชนได ต้เปป็ นอยสางดช
  ๒.1.๖ เพยืสอให ต้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง สามารถควบคสุม
ภาระคสาใช ต้จสายด ต้านการบรริหาร         งานบสุคคลให ต้เปป็ นไปตามทชสกฎหมาย
กตาหนด

๒.๒ ประโยชนค์ จากการจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง ๓ ปป
2.2.๑ ผบู ต้บรริหารและพนจักงานสสวนตตาบล ทชสมชสสวนเกชสยวข ต้องมชความ

เข ต้าใจชจัดเจนถนงกรอบอจัตรากตาลจังคน ตตาแหนสงและหน ต้าทชสรจับผริดชอบทชสเหมาะ
สมตามปรริมาณและคสุณภาพทชสต ต้องการ

2.2.2 องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง มชอจัตรากตาลจังทชสเหมาะสม
เพยืสอเปป็ นเครยืสองมยือในการบรริหาร สร ต้างขวจัญกตาลจังใจ และเกป็บรจักษาคนดชและคน
เกสงไว ต้ในหนสวยงาน

2.2.๓ การจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ทตาให ต้สามารถพยากรณค์ส ริสงทชส
อาจเกริดขนสนในอนาคต และสามารถเตรชยมการรองรจับกจับเหตสุการณค์ดจังกลสาวไว ต้
ลสวงหน ต้าได ต้

2.2.๔ การจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ทตาให ต้ทราบข ต้อมบูลพยืสนฐานทจั สง
ด ต้าน จสุดแขป็ง  จสุดอสอน  โอกาส และอสุปสรรค ของทรจัพยากรบสุคคลทชสมชอยบูสใน
ปจัจจสุบจัน และในอนาคต สามารถวางแผนลสวงหน ต้าเกชสยวกจับการใช ต้ทรจัพยากร
บสุคคลให ต้สอดคล ต้องกจับสภาวะแวดล ต้อมตสาง ๆ

2.2.๕ การจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง เปป็ นกริจกรรมเชยืสอมโยงระหวสาง
การจจัดการทรจัพยากรบสุคคล และวางแผนให ต้สอดคล ต้องกจับการดตาเนรินงานของ
กรมสสงเสรริมการปกครองสสวนท ต้องถริสน ให ต้เปป็ นไปอยสางมชประส ริทธริภาพ นตาไปสบูส
เปต้าหมายในภาพรวมได ต้

2.2.๖ เปป็ นต ต้นแบบทชสดชให ต้กจับหนสวยงานอยืสนๆ ในภาคราชการใน
องคค์กรปกครองสสวนท ต้องถริสน

3. กรอบแนวคคิด  ขอบเขต ความสกาค อัญ  และกระบวนการ ใน
การจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง ๓ ปป
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3.๑ กรอบแนวคคิดเรรที่องการวางแผนอ อัตรากกาล อัง

3.1.1 กรอบแนวคคิดเรรที่องการวางแผนอ อัตรากกาล อัง

การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังคนนจั สนจะเปป็ นสสวนหนนสงของการ
วางแผนกตาลจังคนในภาพรวมขององคค์กร ซ นสงนจักวริชาการในตสางประเทศ นจัก
วริชาการไทย และองคค์กรตสางๆ ได ต้ให ต้ความหมาย ดจังนชส

 The State Auditor’s Office ของร อัฐเทท็กซ อัส 
ประเทศสหร อัฐอเมรคิกา ให ต้ความหมายของการวางแผนกตาลจังคน คยือ
 “กระบวนการทชสเปป็ นระบบในการระบสุความต ต้องการทสุนมนสุษยค์ เพยืสอมาทตางาน
ให ต้บรรลสุเปต้าหมายองคค์กร และดตาเนรินการพจัฒนากลยสุทธค์ตสางๆ เพยืสอให ต้บรรลสุ
ความต ต้องการดจังกลสาว” ดจังนจั สนในการกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังในความหมายนชส
อาจหมายถนงกระบวนการกตาหนดจตานวนและคสุณภาพของทสุนมนสุษยค์ทชสองคค์กร
ต ต้องการเพยืสอให ต้สามารถทตางานได ต้ตามเปต้าหมายขององคค์กร

 International Personnel Management 
Association (IPMA) ให ต้ความหมายของการวางแผนกตาลจังคน คยือ 
“การวางกลยสุทธค์ด ต้านกตาลจังคนให ต้สอดคล ต้องกจับทริศทางธสุรกริจขององคค์กร โดย
การวริเคราะหค์สภาพกตาลจังคนขององคค์กรทชสมชอยบูสในปจัจจสุบจัน เปรชยบเทชยบกจับ
ความต ต้องการกตาลจังคนในอนาคตวสามชสสวนตสางของความต ต้องการอยสางไร เพยืสอ
ทชสจะพจัฒนาหรยือวางแผนดตาเนรินการให ต้องคค์กรบรรลสุภารกริจ เปต้าหมาย และ
วจัตถสุประสงคค์ทชสวางไว ต้” โดยการกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังในความหมายนชสอาจ
เปป็ นการหาความต ต้องการกตาลจังในอนาคตทชสจะทตาให ต้องคค์กรบรรลสุภารกริจ เปต้า
หมายและวจัตถสุประสงคค์ทชสกตาหนดไว ต้ (Mission-based manpower 
planning)

 ศรุภช อัย ยาวะประภาษ ให ต้ความหมายการวางแผนทรจัพยากร
บสุคคลวสา “เปป็ นกระบวนการในการกตาหนดความต ต้องการบสุคลากรลสวงหน ต้าใน
แตสละชสวงเวลาวสา องคค์กรต ต้องการบสุคลากรประเภทใด จตานวนเทสาไร และรวม
ถนงวริธชการในการได ต้มาซนสงบสุคลากรทชสกตาหนดไว ต้ลสวงหน ต้านชสด ต้วย การได ต้มาซ นสง
บสุคลากรนชส รวมตจั สงแตสการสรรหาคจัดเลยือกจากภายนอกองคค์กร ภายในองคค์กร 
ตลอดจนการพจัฒนาเพริสมศจักยภาพของบสุคลากรภายในให ต้มชคสุณสมบจัตริครบถ ต้วน
ตามทชสต ต้องการ นอกจากนจั สน ยจังรวมถนงการรจักษาไว ต้ซ นสงบสุคลากร ตลอดจนการ
ใช ต้ประโยชนค์จากบสุคลากรให ต้เกริดประโยชนค์สบูงสสุดแกสองคค์การ” 
สกาน อักงาน ก.พ. ได ต้ให ต้ความหมายของการวางแผนกตาลจังคนในเอกสารเรยืสอง
การวางแผนกตาลจังคนเชริงกลยสุทธค์ในสสวนราชการ วสาหมายถนง “การดตาเนรินการ
อยสางเปป็ นระบบในการวริเคราะหค์และพยากรณค์เกชสยวกจับอสุปสงคค์ และอสุปทาน
ด ต้านกตาลจังคน เพยืสอนตาไปสบูสการกตาหนดกลวริธชทชสจะให ต้ได ต้กตาลจังคนในจตานวนและ
สมรรถนะ ทชสเหมาะสมมาปฏริบจัตริงานในเวลาทชสต ต้องการ โดยมชแผนการใช ต้และ
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พจัฒนากตาลจังคนเหลสานจั สนอยสางมชประส ริทธริภาพและตสอเนยืสอง ทจั สงนชสเพยืสอธตารง
รจักษากตาลจังคนทชสเหมาะสมไว ต้กจับองคค์กรอยสางตสอเนยืสอง”

 กรมสสงเสรคิมการปกครองสสวนทด้องถคิที่น ได ต้ให ต้ความหมายของ
การวางแผนกตาลจังคน ในคบูสมยือการจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช  วสา การวางแผน
กตาลจังคน (Manpower Planning) หรยือการวางแผนทรจัพยากรมนสุษยค์เปป็ น
กริจกรรมหรยืองาน ในการกตาหนดวจัตถสุประสงคค์ นโยบาย และวริธชปฏริบจัตริทชสดชทชสสสุด
ไว ต้ลสวงหน ต้าเพยืสอเปป็ นแนวทางสตาหรจับดตาเนรินการให ต้เปป็ นไปตามเปต้าหมายทชส
กตาหนดไว ต้ โดยการดตาเนรินการอยสางเปป็ นระบบในการวริเคราะหค์ และวริเคราะหค์
เกชสยวกจับอสุปสงคค์ และอสุปทานกตาลจังงาน เพยืสอนตาไปสบูสการกตาหนดวริธชการทชสจะให ต้
ได ต้กตาลจังคนทชสมชความรบู ต้ ความสามารถอยสางเพชยงพอ หรยือกลสาวโดยทจัสวไป การ
มชจตานวนและคสุณภาพทชสจะปฏริบจัตริงานในเวลาต ต้องการ  เปป็ นกระบวนการทชส
เกชสยวข ต้องกจับการจจัดสรรจตานวนอจัตรากตาลจังทชสเหมาะสม และคจัดเลยือกทชสมช
คสุณสมบจัตริตรงตามทชสต ต้องการเข ต้ามาทตางานในองคค์กรในชสวงเวลาทชสเหมาะสม 
เพยืสอปฏริบจัตริงานได ต้บรรลสุวจัตถสุประสงคค์ขององคค์กร หรยืออชกนจัยหนนสง การวางแผน
กตาลจังคนคยือ วริธชการทชสจะให ต้ได ต้มาซ นสงทรจัพยากรมนสุษยค์และรบู ต้จจักปรจับปรสุงพจัฒนา
บสุคคลเหลสานจั สนให ต้อยบูสกจับองคค์กรตสอไป

จากคกาจกาก อัดความของน อักวคิชาการตสางๆ จจึงอาจสรรุปไดด้
วสาการกกาหนดกรอบอ อัตรากกาล อังน อัรั้นเปท็ นการระบรุวสาองคค์กรตด้องการ
จกานวน ประเภท และล อักษณะของตด้นทรุนมนรุษยค์มากนด้อยเพปยงใดท อัรั้งใน
ปอัจจรุบ อันและอนาคตเพรที่อใหด้องคค์กรสามารถปฏคิบ อัต คิภารกคิจบรรลรุตาม
ยรุทธศาสตรค์ ภารกคิจและเปด้ าหมายทปที่กกาหนดไวด้

3.1.2 กรอบแนวคคิดในการจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง ๓ ปป  

 (1) แนวคคิดเรรที่อง การจ อัดประเภทของบรุคลากรในส อังก อัด

การวางกรอบอจัตรากตาลจังให ต้สอดคล ต้องกจับภาระงาน โดยวาง
ประเภทของบสุคลากรภาครจัฐตามความเหมาะสมให ต้สอดรจับกจับแนวทางการ
บรริหารภาครจัฐแนวใหมส ทชสเน ต้นความยยืดหยสุสน แก ต้ไขงสาย กระจายอตานาจการ
บรริหารจจัดการ มชความคลสองตจัว และมชเจ ต้าภาพทชสชจัดเจน อชกทจั สงยจังได ต้กตาหนดให ต้
เปป็ นไปตามหลจักการบรริหารกริจการบ ต้านเมยืองทชสดชด ต้วย ในการกตาหนดประเภท
บสุคลากรภาครจัฐ ควรเน ต้นใช ต้อจัตรากตาลจังแตสละประเภทอยสางเหมาะสมกจับ
ภารกริจ โดยให ต้พริจารณากรอบให ต้สอดคล ต้องกจับภารกริจและลจักษณะงานของ 
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง ดจังนชส

 พน อักงานสสวนตกาบล : ปฏริบจัตริงานในภารกริจหลจัก 
ลจักษณะงานทชสเน ต้นการใช ต้ความรบู ต้ความสามารถและทจักษะเช ริงเทคนริค หรยือเปป็ น
งานวริชาการ งานทชสเกชสยวข ต้องกจับการกตาหนดนโยบายหรยือลจักษณะงานทชสมช
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ความตสอเนยืสองในการทตางาน  มชอตานาจหน ต้าทชสในการสจัสงการบจังคจับบจัญชา ผบู ต้ใต ต้
บจังคจับบจัญชาตามลตาดจับชจั สน   กตาหนดตตาแหนสง แตสละประเภทของพนจักงาน
สสวนตตาบลไว ต้  ดจังนชส

- สายงานบรริหารงานท ต้องถริสน  ได ต้แกส ปลจัด  รองปลจัด
- สายงานอตานวยการท ต้องถริสน  ได ต้แกส หจัวหน ต้าสสวน

ราชการ  ผบู ต้อตานวยการกอง 
- สายงานวริชาการ  ได ต้แกส สายงานทชสบรรจสุเรริสมต ต้นด ต้วย

คสุณวสุฒริปรริญญาตรช
- สายงานทจัสวไป ได ต้แกส สายงานทชสบรรจสุเรริสมต ต้นมชคสุณวสุฒริ

ตตสากวสาปรริญญาตรช

 ลลูกจด้างประจกา : ปฏริบจัตริงานทชสต ต้องใช ต้ทจักษะและ
ประสบการณค์  จนงมชการจ ต้างลบูกจ ต้างประจตาตสอเนยืสองจนกวสาจะเกษชยณอายสุ
ราชการ โดยไมสมชการกตาหนดอจัตราขนสนมาใหมส  หรยือกตาหนดตตาแหนสงเพริสมจาก
ทชสมชอยบูสเดริมและให ต้ยสุบเลริกตตาแหนสง หากตตาแหนสงทชสมชอยบูสเดริมเปป็ นตตาแหนสงวสาง มช
คนลาออก  หรยือเกษชยณอายสุราชการ  โดยกตาหนดเปป็ น ๓ กลสุสม  ดจังนชส 

- กลสุสมงานบรริการพยืสนฐาน 
- กลสุสมงานสนจับสนสุน
- กลสุสมงานชสาง

  พน อักงานจด้าง : ปฏริบจัตริงานเสรริมในภารกริจรอง 
ภารกริจสนจับสนสุน งานทชสมชกตาหนดระยะเวลาการปฏริบจัตริงานเรริสมต ต้นและส ริสนสสุดทชส
แนสนอนตามโครงการหรยือภารกริจในระยะสจั สน  หลจักเกณฑค์การกตาหนดพนจักงาน
จ ต้างจะมช 3 ประเภทแตส องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง เปป็ นองคค์การบรริหาร
สสวนตตาบลขนาดกลางด ต้วยบรริบท ขนาด และปจัจจจัยหลายอยสาง จนงกตาหนดจ ต้าง
พนจักงานจ ต้าง เพชยง  ๒ ประเภท ดจังนชส

- พนจักงานจ ต้างทจัสวไป
- พนจักงานจ ต้างตามภารกริจ
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    พนจักงานสสวนตตาบล และพนจักงานครบู จตานวน 18   คน คริดเปป็น; 48.65%

  ลบูกจ ต้างประจตาจตานวน 3    คน คริดเปป็น; 8.11%

   พนจักงานจ ต้างตามภารกริจ จตานวน 12    คน คริดเปป็น; 32.43%

   พนจักงานจ ต้างทจัสวไป จตานวน 4    คน คริดเปป็น; 10.81%

แผนภลูม คิอ อัตรากกาล อัง
 แสดงส อัดสสวนของบรุคลากรในส อังก อัด อบต.นาทอง

(2) แนวคคิดเรรที่องการกกาหนดสายงานและตกาแหนสงงาน ใน
สสวนราชการ

- การจจัดสรรอจัตรากตาลจังให ต้มชประส ริทธริภาพ สอดคล ต้องกจับ
ภาระงาน ตลอดจนการกตาหนดสายงานและคสุณสมบจัตริเฉพาะ
ตตาแหนสง ให ต้ตรงกจับบทบาท ภารกริจขององคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลมากยริสงขนสน โดยจสุดเน ต้นคยือ กตาหนดสายงานทชสสอดคล ต้อง
กจับหน ต้าทชสความรจับผริดชอบมากทชสสสุด พร ต้อมทจั สงเอยืสอตสอการบรริหาร
ทรจัพยากรบสุคคล อจันได ต้แกส   การโอน  การย ต้าย  การวางแผน
เส ต้นทางความก ต้าวหน ต้าในสายอาชชพ เปป็ นต ต้น ทจั สงนชสองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาทอง  ได ต้พริจารณาด ต้วยวสาอจัตรากตาลจังทชสมชอยบูส
ในปจัจจสุบจัน มชคสุณสมบจัตริทจั สงในเช ริงคสุณภาพและปรริมาณเปป็ น
อยสางไรเพยืสอให ต้สามารถบรริหารกตาหนดอจัตรากตาลจังให ต้เกริด
ประโยชนค์สบูงสสุด โดยให ต้พริจารณาความเหมาะสมในเช ริง
คสุณสมบจัตริ ความรบู ต้ ทจักษะ วสุฒริการศนกษา กลสุสมอาชชพทชสเหมาะสม
กจับหน ต้าทชสความรจับผริดชอบหลจัก ดจังนชส
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- สกาน อักงานปล อัด คสุณสมบจัตริ  ความรบู ต้ ทจักษะ วสุฒริการ
ศนกษา ทชสใช ต้ในการบรรจสุ และแตสงตจั สงให ต้พนจักงานสสวนตตาบล  
ลบูกจ ต้างประจตา และพนจักงานจ ต้าง ดตารงตตาแหนสงในสตานจักงาน
ปลจัด สสวนใหญสจะเน ต้นทชสเรยืสองการวางแผน  นโยบาย อตานวยการ
ทจัสวไป  การบรริการสาธารณ ฯลฯ สสวนวสุฒริการศนกษา ทชสใช ต้ในการ
บรรจสุแตสงแตสงจะใช ต้คสุณวสุฒริตามมาตรฐานกตาหนดตตาแหนสงของ
แตสละสายงาน  เพยืสอให ต้พนจักงานแตสละตตาแหนสงสามารถปฏริบจัตริ
งานได ต้เตป็มความสามารถและตรงตามความรบู ต้  ประสบการณค์ทชส
แตสละคนมช

- กองคล อัง คสุณสมบจัตริ  ความรบู ต้ ทจักษะ วสุฒริการศนกษา ทชส
ใช ต้ในการบรรจสุ และแตสงตจั สงให ต้พนจักงานสสวนตตาบล  ลบูกจ ต้าง
ประจตา และพนจักงานจ ต้าง ดตารงตตาแหนสงในกองคลจัง จะเน ต้นทชส
เรยืสองการเงริน  การบจัญชช  การพจัสดสุ  การจจัดเกป็บรายได ต้  ฯลฯ 
สสวนวสุฒริการศนกษา ทชสใช ต้ในการบรรจสุแตสงตจั สงจะใช ต้คสุณวสุฒริตาม
มาตรฐานกตาหนดตตาแหนสงของแตสละสายงาน  เพยืสอให ต้พนจักงาน
แตสละตตาแหนสงสามารถปฏริบจัตริงานได ต้เตป็มความสามารถและตรง
ตามความรบู ต้  ประสบการณค์ทชสแตสละคนมช

- กองชสาง คสุณสมบจัตริ  ความรบู ต้ ทจักษะ วสุฒริการศนกษา ทชส
ใช ต้ในการบรรจสุ และแตสงตจั สงให ต้พนจักงานสสวนตตาบล  ลบูกจ ต้าง
ประจตา และพนจักงานจ ต้าง ดตารงตตาแหนสงในกองชสาง สสวนใหญส
จะเน ต้นทชสเรยืสองสายงานชสาง  การกสอสร ต้าง  การออกแบบ  การ
ประมาณการราคา ฯลฯ  สสวนวสุฒริการศนกษา ทชสใช ต้ในการบรรจสุ
แตสงแตสงจะใช ต้คสุณวสุฒริตามมาตรฐานกตาหนดตตาแหนสงของแตสละ
สายงาน  เพยืสอให ต้พนจักงานแตสละตตาแหนสงสามารถปฏริบจัตริงานได ต้
เตป็มความสามารถและตรงตามความรบู ต้  ประสบการณค์ทชสแตสละคน
มช

- กองการศจึกษา ศาสนาและวจัฒนธรรม คสุณสมบจัตริ  
ความรบู ต้ ทจักษะ วสุฒริการศนกษา ทชสใช ต้ในการบรรจสุ และแตสงตจั สงให ต้
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พนจักงานสสวนตตาบล  ลบูกจ ต้างประจตา และพนจักงานจ ต้าง ดตารง
ตตาแหนสงในกองการศนกษา ศาสนาและวจัฒนธรรม สสวนใหญสจะ
เน ต้นทชสเรยืสองการวางแผนการศนกษา  การพจัฒนาการศนกษา  
ประเพณชวจัฒนธรรมท ต้องถริสน  ภบูมริปจัญญา  การบรริการสาธารณ 
ฯลฯ  สสวนวสุฒริการศนกษา ทชสใช ต้ในการบรรจสุแตสงตจั สงจะใช ต้คสุณวสุฒริ
ตามมาตรฐานกตาหนดตตาแหนสงของแตสละสายงาน  เพยืสอให ต้
พนจักงานแตสละตตาแหนสงสามารถปฏริบจัตริงานได ต้เตป็มความ
สามารถและตรงตามความรบู ต้  ประสบการณค์ทชสแตสละคนมช

   - กองสาธารณสรุขและสคิที่งแวดลด้อม คสุณสมบจัตริ  ความ
รบู ต้ ทจักษะ วสุฒริการศนกษา ทชสใช ต้ในการบรรจสุ และแตสงตจั สงให ต้
พนจักงานสสวนตตาบล  ลบูกจ ต้างประจตา และพนจักงานจ ต้าง ดตารง
ตตาแหนสงในกองสาธารณสสุขและสริสงแวดล ต้อม  สสวนใหญสจะเน ต้น
ทชสเรยืสองการวางแผนรจักษาพยาบาล  ให ต้การบรริการสาธารณสสุข 
อนามจัยสริสงแวดล ต้อม

        - กองสว อัด คิการส อังคม คสุณสมบจัตริ  สายงานนชสคลสุม
ถนงตตาแหนสงตสาง ๆ  ทชสปฏริบจัตริงานทางการพจัฒนาชสุมชน ซ นสงมช
ลจักษณะงานทชสปฏริบจัตริเกชสยวกจับการพจัฒนาชสุมชน ด ต้านเศรษฐกริจ 
สจังคม วจัฒนธรรม การศนกษา และสจันทนาการ การอนามจัย เพยืสอ
ชสวยเหลยือประชาชนในพยืสนทชส สสวนวสุฒริการศนกษา ทชสใช ต้ในการ
บรรจสุแตสงแตสงจะใช ต้คสุณวสุฒริตามมาตรฐานกตาหนดตตาแหนสงของ
แตสละสายงาน  เพยืสอให ต้พนจักงานแตสละตตาแหนสงสามารถปฏริบจัตริ
งานได ต้เตป็มความสามารถและตรงตามความรบู ต้  ประสบการณค์ทชส
แตสละคนมช

      -กองสสงเสรคิมการเกษตร คสุณสมบจัตริ  สายงานนชสคลสุม
ถนงตตาแหนสงตสาง ๆ  ทชสปฏริบจัตริงานในฐานะให ต้คตาปรนกษา และมช
ความเชชสยวชาญในทางวริชาการเกษตร  สสวนวสุฒริการศนกษา ทชส
ใช ต้ในการบรรจสุแตสงแตสงจะใช ต้คสุณวสุฒริตามมาตรฐานกตาหนด
ตตาแหนสงของแตสละสายงาน  เพยืสอให ต้พนจักงานแตสละตตาแหนสง
สามารถปฏริบจัตริงานได ต้เตป็มความสามารถและตรงตามความรบู ต้  
ประสบการณค์ทชสแตสละคนมช
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3.1.3 แนวคคิดในการวคิเคราะหค์อรุปสงคค์กกาล อังคน 
(Demand Analysis)

เพยืสอกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังให ต้สอดคล ต้องกจับภาระงาน 
จตาเปป็ นต ต้องสร ต้างกระบวนการรวบรวมข ต้อมบูลทชสสะท ต้อนภาระงานจรริงของหนสวย
งาน แบบ  360 องศา โดยแบสงออกเปป็ น  3  มริตริเช ริงเวลาคยือ  มริตริข ต้อมบูลใน
อดชต มริตริข ต้อมบูลในปจัจจสุบจัน และมริตริข ต้อมบูลในอนาคต  ดจังตาราง

จากไดอะแกรมทชสแสดงเบยืสองต ต้นสะท ต้อนให ต้เหป็นวสาการวริเคราะหค์
ความต ต้องการอจัตรากตาลจังขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง ไมสอาจขนสนอยบูส
กจับกระบวนการใดกระบวนการหนนสงอยสางตายตจัวได ต้ ต ต้องอาศจัยการผสมผสาน
และความสอดคล ต้องสมตสาเสมอ (Consistency) ของหลายมริตริทชสยยืนยจันตรง
กจัน เชสนเดชยวกจันกจับ American Academy of Political and Social 
Science ทชสได ต้ให ต้ความเหป็นวสา “การจจัดสรรอจัตรากตาลจังนจั สนควรคตานนงถนงปจัจจจัย
และกระบวนการตสางๆ มากกวสาหนนสงตจัวในการพริจารณา”

จากมริตริการพริจารณาอจัตรากตาลจังด ต้านบนนจั สนสามารถนตามาสร ต้าง 
“กรอบแนวความคริดการวริเคราะหค์อจัตรากตาลจัง (Effective Manpower 
Planning Framework)” ได ต้ดจังนชส
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จากไดอะแกรมทชสแสดงเบยืสองต ต้นสะท ต้อนให ต้เหป็นวสาการ
วริเคราะหค์ความต ต้องการอจัตรากตาลจังขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง ไมส
อาจขนสนอยบูสกจับกระบวนการใดกระบวนการหนนสงอยสางตายตจัวได ต้ ต ต้องอาศจัยการ
ผสมผสานและความสอดคล ต้องสมตสาเสมอ (Consistency) ของหลายมริตริทชส
ยยืนยจันตรงกจัน เชสนเดชยวกจันกจับ American Academy of Political and 
Social Science ทชสได ต้ให ต้ความเหป็นวสา “การจจัดสรรอจัตรากตาลจังนจั สนควรคตานนง
ถนงปจัจจจัยและกระบวนการตสางๆ มากกวสาหนนสงตจัวในการพริจารณา”

จากมริตริการพริจารณาอจัตรากตาลจังด ต้านบนนจั สนสามารถนตามาสร ต้าง 
“กรอบแนวความคริดการวริเคราะหค์อจัตรากตาลจัง (Effective Manpower 
Planning Framework)” ได ต้ดจังนชส

เมยืสอนตากรอบแนวความคริดการวริเคราะหค์อจัตรากตาลจัง (Effective 
Manpower Planning Framework) มาพริจารณาอจัตรากตาลจังของหนสวย
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งานโดยเปรชยบเสมยือนกระจก 6 ด ต้าน สะท ต้อนและตรวจสอบความเหมาะสม
ของอจัตรากตาลจัง ในองคค์การบรริหารสสวนตตาบลพระเพลริง ทชสมชอยบูสดจังนชส

กระจกดด้านทปที่   1 Strategic objective: เพยืสอให ต้การดตาเนริน
การขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง บรรลสุผลตามพจันธกริจทชสตจั สงไว ต้ 
จตาเปป็ นต ต้องจจัดสรรอจัตรากตาลจัง ให ต้เหมาะสมกจับเปต้าหมายการดตาเนรินการ โดย
จะเปป็ นการพริจารณาวสางานในปจัจจสุบจันทชสดตาเนรินการอยบูสนจั สนครบถ ต้วนและตรงตาม
ภารกริจหรยือไมสอยสางไร หากงานทชสทตาอยบูสในปจัจจสุบจันไมสตรงกจับภารกริจในอนาคต
กป็ต ต้องมชการวางแผนกรอบอจัตรากตาลจังให ต้ปรจับเปลชสยนไปตามทริศทางในอนาคต 
รวมถนงหากงานในปจัจจสุบจันบางสสวนไมสต ต้องดตาเนรินการแล ต้ว อาจทตาให ต้การ
จจัดสรรกตาลจังคนของบางสสวนราชการเปลชสยนแปลงไป ทจั สงนชสเพยืสอให ต้เกริดการเตรช
ยมความพร ต้อมในเรยืสองกตาลจังคนให ต้รองรจับสถานการณค์ในอนาคต 

การวางแผนอจัตรากตาลจังคนในด ต้านนชส องคค์การบรริหารสสวนตตาบล
นาทอง จะพริจารณาคสุณวสุฒริการศนกษา  ทจักษะ และประสบการณค์ ในการบรรจสุ
บสุคลากรเปป็ นสตาคจัญ เชสน ผบู ต้มชความรบู ต้ความสามารถด ต้านการรจักษาพยาบาล  มช
คสุณวสุฒริการศนกษา ด ต้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตรค์  สาธารณสสุข  ทจันต
สาธารณสสุข ฯลฯ  จะบรรจสุให ต้ดตารงตตาแหนสง ในสสวนของกองสาธารณสสุขและ
สริสงแวดล ต้อม เพยืสอแก ต้ไขปจัญหา และบรริการสาธารณสสุขให ต้กจับประชาชนในพยืสนทชส
ได ต้อยสางทจัสวถนง เปป็ นต ต้น

กระจกดด้านทปที่   2 Supply pressure: เปป็ นการนตาประเดป็นคสา
ใช ต้จสายเจ ต้าหน ต้าทชสเข ต้ามารสวมในการพริจารณา เพยืสอการจจัดการทรจัพยากรบสุคคลมช
อยบูสอยสางมชประสริทธริภาพสบูงสสุด โดยในสสวนนชสจะคตานนงการจจัดสรรประเภทของ
พนจักงานสสวนตตาบล  ลบูกจ ต้างประจตา และพนจักงานจ ต้าง โดยในหลจักการแล ต้ว
การจจัดประเภทลจักษณะงานผริดจะมชผลกระทบตสอประส ริทธริภาพและต ต้นทสุนใน
การทตางานขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง  ดจังนจั สนในการกตาหนดอจัตรา
กตาลจังจะต ต้องมชการพริจารณาวสาตตาแหนสงทชสกตาหนดในปจัจจสุบจันมชความเหมาะสม
หรยือไมส หรยือควรเปลชสยนลจักษณะการกตาหนดตตาแหนสง เพยืสอให ต้การทตางานเปป็ น
ไปอยสางมชประสริทธริภาพมากขนสน

การวางแผนอจัตรากตาลจังในด ต้านนชส  องคค์การบรริหารสสวนตตาบล
นาทอง  ได ต้กตาหนดอจัตรากตาลจังในแตสละสสวนราชการประกอบด ต้วย  หจัวหน ต้า
สสวนราชการ  1 อจัตรา  ตตาแหนสงระดจับผบู ต้อตานวยการกอง  มชหน ต้าทชสบจังคจับบจัญชา
บสุคลากรในสสวนราชการนจั สน ๆ ทสุกตตาแหนสง  ตตาแหนสงรองลงมา จะเปป็ น 
ตตาแหนสงแตสละงาน ซนสง กตาหนดเปป็ นสายงานวริชาการ ผบู ต้มชคสุณวสุฒริระดจับปรริญญา
ตรช  ตตาแหนสงสายงานทจัสวไป  ผบู ต้มชคสุณวสุฒริตตสากวสาปรริญญาตรช ลบูกจ ต้างประจตา 
พนจักงานจ ต้างตามภารกริจ  และพนจักงานจ ต้างทจัสวไป  ตามลตาดจับ  การกตาหนดใน
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ลตาดจับชจั สนเพยืสอสะดวกในการบจังคจับบจัญชาและมชผบู ต้รจับผริดชอบสายงานนจั สน ๆ เปป็ น
ผบู ต้มชความรบู ต้ประสบการณค์ ทชสแตสละตตาแหนสงควรมชเปป็ นสตาคจัญ 

กระจกดด้านทปที่   3 Full Time Equivalent (FTE): เปป็ นการ
นตาข ต้อมบูลเวลาทชสใช ต้ในการปฏริบจัตริงานตามกระบวนการจรริง (Work process) 
ในอดชต เพยืสอวริเคราะหค์ปรริมาณงานตสอบสุคคลจรริง อยสางไรกป็ดชกสอนจะคตานวณ 
FTE ต ต้องมชการพริจารณาปรริมาณงานดจังตสอไปนชส

o พคิจารณางานพน อักงานสสวนตกาบล ลลูกจด้างประจกา และ
พน อักงานจด้าง ในสายงานวสา

 สอดคล ต้องกจับสสวนราชการ /สสวนงานนชสหรยือไมส
 มชภาระงานทชสต ต้องอาศจัยสายงานดจังกลสาวหรยือไมส
 การมชสายงานนชสในสสวนราชการ เอยืสอตสอการบรริหาร

ทรจัพยากรบสุคคลหรยือไมส
o พคิจารณาปร อับเปลปที่ยนสายงานเมรที่อพบวสา

 ลจักษณะความเชชสยวชาญไมสสอดคล ต้องกจับงานหลจักของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบล
นาทอง

 ไมสมชภาระงาน/ความรจับผริดชอบทชสต ต้องอาศจัยสายงานดจัง
กลสาว / หรยือทดแทนด ต้วย
สายงานอยืสนทชสเหมาะสมกวสาได ต้

 การมชสายงานนชสในหนสวยงานมริได ต้ชสวยเอยืสอตสอการบรริหาร
ทรจัพยากรบสุคคล 

การคคิดปรคิมาณงานแตสละสสวนราชการ
การนตาปรริมาณงานทชสเกริดขนสนแตสละสสวนราชการ มาเพยืสอวริเคราะหค์

การกตาหนดอจัตรา  และคตานวนระยะเวลาทชสเกริดขนสน โดยองคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลนาทอง ได ต้ใช ต้วริธชคริดจากสบูตรการคตานวณหาเวลาปฏริบจัตริราชการ    ดจังนชส

จกานวนว อันปฏคิบ อัต คิราชการ  1  ปป    x  6  =  เวลาปฏคิบ อัต คิราชการ 
แทนคสา     230 x 6  = 1,380   หรรอ  82,800  นาทป

หมายเหตสุ
1. 230  คยือ จตานวนวจัน ใน  1 ปช  ใช ต้เวลาปฏริบจัตริงาน  230  วจันโดย

ประมาณ
2. 6 คยือ ใน 1 วจัน ใช ต้เวลาปฏริบจัตริงานราชการ เปป็ นเวลา  6 ชจัสวโมง
3. 1,380 คยือ จตานวน วจัน คบูณด ต้วย จตานวน ชจัสวโมง / 1 ปช  ทตางาน 1,380  

ชจัสวโมง
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4. 82,800 คยือ ใน 1 ชจัสวโมง มช 60 นาทช  ดจังนจั สน 1,380 x 60 จะได ต้  82,800

นาทช

กระจกดด้านทปที่   4 Driver: เปป็ นการนตาผลลจัพธค์ทชสพนงประสงคค์ของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง (ทชสยนดโยงกจับตจัวชชสวจัด (KPIs) และพจันธกริจ
ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง) มายนดโยงกจับจตานวนกรอบกตาลจังคนทชส
ต ต้องใช ต้ สตาหรจับการสร ต้างผลลจัพธค์ทชสพนงประสงคค์ให ต้ได ต้ตามเปต้าหมาย โดยเน ต้นทชส
การปฏริบจัตริงาน การบรริหารราชการ สอดคล ต้องและตอบโจทยค์กจับการประเมริน
ประสริทธริภาพขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง (การตรวจประเมริน LPA) 

กระจกดด้านทปที่   5  360° และ Issues: นตาประเดป็นการบรริหาร
คน/องคค์กรมาพริจารณา อยสางน ต้อยใน 3 ประเดป็นดจังนชส

 ประเดท็นเรรที่องการจ อัดโครงสรด้างองคค์กร เนยืสองจากการจจัด
โครงสร ต้างสสวนราชการและการแบสงงานในแตสละสสวนราชการนจั สน จะมชผลตสอ
การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังเปป็ นจตานวนมาก เชสน หากกตาหนดโครงสร ต้างสสวน
ราชการ หรยือ กตาหนดฝส าย มากจะทตาให ต้เกริดตตาแหนสงงานขนสนอชกตามมาไมสวสา
จะเปป็ นระดจับหจัวหน ต้าสสวนราชการ งานในสสวนราชการ  งานธสุรการ งาน
สารบรรณและงานอยืสน  ซ นสงองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง พริจารณาทบทวน
วสาการกตาหนดโครงสร ต้างในปจัจจสุบจันของแตสละสสวนราชการนจั สนมชความเหมาะสม
แล ต้ว โดยปจัจจสุบจัน มช ๗ สสวนราชการ ได ต้แกส สตานจักงานปลจัด  กองคลจัง  กอง
ชสาง  กองการศนกษา ศาสนาและวจัฒนธรรม กองสวจัสดริการสจังคมและสริสง
แวดล ต้อม กองสสงเสรริมการเกษตร และ กองสาธารณสสุขและสริสงแวดล ต้อม   

 ประเดท็นเรรที่องการเกษปยณอายรุราชการ เนยืสองจากองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาทอง
เปป็ นองคค์กรทชสมชข ต้าราชการสบูงอายสุจตานวนหนนสง ดจังนจั สนจนงต ต้องมชการพริจารณาถนง
การเตรชยมการเรยืสองกรอบอจัตรากตาลจังทชสจะรองรจับการเกษชยณอายสุของ
ข ต้าราชการ ทจั สงนชสไมสวสาจะเปป็ นการถสายทอดองคค์ความรบู ต้  การปรจับตตาแหนสงอจัตรา
กตาลจังทชสเหมาะสมขนสนทดแทนตตาแหนสงทชสจะเกษชยณอายสุออกไป เพยืสอให ต้
สามารถมชบสุคลากรปฏริบจัตริงานตสอเนยืสอง และสามารถคาดการณค์ วางแผน
กตาหนดเพยืสอรองรจับสถานการณค์ในอนาคตข ต้างหน ต้าเกชสยวกจับกตาลจังคนได ต้  

 มรุมมองของผลู ด้ม ปสสวนเกปที่ยวขด้องเขด้ามาประกอบการ
พคิจารณา โดยเปป็ นข ต้อมบูลทชสได ต้มาจากแบบสอบถามหรยือการสจัมภาษณค์ ผบู ต้
บรริหาร หรยือ หจัวหน ต้าสสวนราชการ  ซนสงประกอบด ต้วย  นายกองคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลนาทอง  รองนายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง  ปลจัดองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาทอง และหจัวหน ต้าสสวนราชการ ทจั สง ๗ สสวนราชการ การ
สอบถาม หรยือการสจัมภาษณค์ ผบู ต้บรริหารหรยือหจัวหน ต้าสสวนราชการขององคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาทอง  เปป็ นการวางแผนและเตรชยมการในมสุมมองของผบู ต้
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บรริหารและผบู ต้ปฏริบจัตริงาน เพยืสอปรจับปรสุงและกตาหนดทริศทางให ต้สอดคล ต้องใน
ทริศทางเดชยวกจัน ระหวสางผบู ต้บรริหารและผบู ต้ปฏริบจัตริงาน

กระจกดด้านทปที่   6 Benchmarking: เปรชยบเทชยบสจัดสสวนอจัตรา
กตาลจังกจับองคค์การบรริหารสสวนตตาบลขนาดเดชยวกจัน  พยืสนทชสใกล ต้เคชยงกจัน  ซ นสง
ได ต้แกส  องคค์การบรริหารสสวนตตาบลเหลสาบจัวบาน และองคค์การบรริหารสสวนตตาบล
กบูสทอง  ซนสงองคค์การบรริหารสสวนตตาบลทจั สงสองแหสง  เปป็ นหนสวยงานทชสอยบูสในเขต
พยืสนทชสตริดตสอกจัน จตานวนหมบูสบ ต้านประชาชน  ภบูมริประเทศ  บรริบท ในลจักษณะ
เดชยวกจัน

อบต.นาทอง อบต.เหลสาบจัวบาน อบต.กบูสทอง
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3.2 ขอบเขตและแนวทางจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง 3 ปป  (ประจกา
ปป งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง  ได ต้แตสงตจั สงคณะทตางานจจัดทตา
แผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปช   ประจตาปช  (งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ซนสงประกอบ
ด ต้วย  นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลเปป็ นประธาน  ปลจัดองคค์การบรริหารสสวน
ตตาบล  หจัวหน ต้าสวนราชการเปป็ นคณะทตางาน  มชนจักทรจัพยากรบสุคคล  เปป็ น
เลขานสุการ  จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปช  โดยมชขอบเขตเนยืสอหาครอบคลสุมใน
เรยืสองตสาง ๆ  ดจังตสอไปนชส
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3.2.1 วริเคราะหค์ภารกริจ  อตานาจหน ต้าทชสความรจับผริดชอบของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง ตามกฎหมายจจัดตจั สงองคค์กรปกครองสวน
ท ต้องถริสน  และตามพระราชบจัญญจัตริกตาหนดแผนและขจั สนตอนการกระจาย อตา
นาจให ต้แกสองคกรปกครองสสวนท ต้องถริสน พ .ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอยืสนให ต้
สอดคล ต้องกจับแผนพจัฒนา เศรษฐกริจและสจังคมแหงชาตริ แผนพจัฒนาจจังหวจัด 
แผนพจัฒนาอตาเภอ แผนพจัฒนาตตาบล นโยบายผบู ต้บรริหารและ สภาพปจัญหาของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง

3.2.2 กตาหนดโครงสร ต้างการแบสงสสวนราชการภายในและการ
จจัดระบบงาน เพยืสอรองรจับภารกริจ ตามอตานาจหน ต้าทชสความรจับผริดชอบ ให ต้
สามารถแก ต้ปจัญหาขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล ไดอยางมชประสริทธริภาพและ 
ตอบสนอง ความต ต้องการของประชาชน

3.2.3 กตาหนดตตาแหนสงในสายงานตสางๆ จตานวนตตาแหนง และ
ระดจับตตาแหนง ใหเหมาะสม กจับภาระหน ต้าทชสความรจับผริดชอบ ปรริมาณงาน และ 
คสุณภาพของงาน รวมทจั สงสร ต้างความก ต้าวหน ต้าในสายอาชชพของกลสุสมงานตสางๆ

3.2.๔ กตาหนดความต ต้องการพนจักงานจ ต้างในองคค์การบรริหาร
สสวนตตาบลนาทอง โดยให ต้หจัวหน ต้าสสวนราชการเข ต้ามามชสสวนรสวม เพยืสอกตาหนด
ความจตาเปป็ นและความต ต้องการในการใช ต้พนจักงานจ ต้างให ต้ตรงกจับภารกริจและ 
อตานาจหน ต้าททชสทชสต ต้องปฏริบจัตริอยสางแท ต้จรริง และต ต้องคตานนงถนงโครงสร ต้างสสวน
ราชการ และพนจักงานสสวนตตาบล ลบูกจางประจตาในองคค์การบรริหารสสวนตตาบล 
ประกอบการกตาหนดประเภทตตาแหนงพนจักงานจ ต้าง

3.2.๕ กตาหนดประเภทตตาแหนงพนจักงานจ ต้าง จตานวนตตาแหนง 
ให ต้เหมาะสมกจับภารกริจ อตานาจ หน ต้าทชส ความรจับผริดชอบ ปรริมาณงานและ
คสุณภาพของงานให ต้เหมาะสมกจับโครงสร ต้างสสวนราชการขององคค์การบรริหาร
สสวนตตาบลนาทอง

3.2.๖ จจัดทตากรอบอจัตรากตาลจัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดา    
นการบรริหารงานบสุคคลตองไมเกริน   รด้อยละสปที่ส คิบของงบประมาณรายจสาย

3.2.๗ ให ต้พนจักงานสสวนตตาบล ลบูกจ ต้างประจตาและพนจักงานจ ต้าง
ทสุกคน ไดรจับการ พ อัฒนาความรลู ด้ ความสามารถอยสางนด้อยปป ละ ๑ คร อัรั้ง

3.3  ความสกาค อัญของการกกาหนดกรอบอ อัตรากกาล อังคน
การวางแผนกตาลจังคนและการกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังคนมชความสตาคจัญ 

เปป็ นประโยชนค์ตสอองคค์การบรริหารสสวนตตาบลและสสงผลกระทบตสอความสตาเรป็จ
หรยือความล ต้มเหลวของ องคค์การบรริหารสสวนตตาบล การกตาหนดอจัตรากตาลจังคน
อยสางเปป็ นระบบและตสอเนยืสองจะชสวยทตาให ต้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง 
สามารถปรจับตจัวให ต้เข ต้ากจับสภาพแวดล ต้อมทชสมชการเปลชสยนแปลงอยสางรวดเรป็วได ต้
อยสางทจันทสวงทชทตาให ต้การจจัดหา การใช ต้และการพจัฒนา
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ให ต้เข ต้ากจับสภาพแวดล ต้อมทชสมชการเปลชสยนแปลงอยสางรวดเรป็วได ต้อยสางทจัน
ทสวงทชทตาให ต้การจจัดหา การใช ต้และการพจัฒนาทรจัพยากรบสุคคลเปป็ นไปอยสางมช
ประสริทธริภาพ ดจังนจั สนการกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังคนจนงมชความสตาคจัญและเปป็ น
ประโยชนค์โดยสรสุปได ต้ ดจังนชส

3.3.1 ทตาให ต้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง สามารถ
พยากรณค์สริสงทชสอาจจะเกริดขนสนในอนาคต จากการเปลชสยนแปลงทางด ต้าน
เศรษฐกริจ การเมยือง กฎหมาย และเทคโนโลยชทตาให ต้องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลนาทองสามารถวางแผนกตาลจังคนและเตรชยมการรองรจับกจับเหตสุการณค์ดจัง
กลสาวไว ต้ลสวงหน ต้า (Early Warning) ซนสงจะชสวยทตาให ต้ปจัญหาทชสองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาทอง จะเผชริญในอนาคตเกชสยวกจับทรจัพยากรบสุคคลลด
ความรสุนแรงลงได ต้

3.3.2 ทตาให ต้ทราบข ต้อมบูลพยืสนฐานทจั สงด ต้านอสุปสงคค์และอสุปทาน
ของทรจัพยากรบสุคคลทชสมชอยบูสในปจัจจสุบจันและในอนาคต องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลนาทอง  จนงสามารถวางแผนลสวงหน ต้าเกชสยวกจับการใช ต้ทรจัพยากรบสุคคล
ให ต้สอดคล ต้องกจับสภาวะแวดล ต้อมตสางๆ ทชสมชการเปลชสยนแปลงไป

3.3.3 การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังคนจะเปป็ นกริจกรรมเชยืสอม
โยงระหวสางการจจัดการทรจัพยากรบสุคคลและการวางแผนเช ริงกลยสุทธค์ของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง ให ต้สอดคล ต้องกจันทตาให ต้การดตาเนรินการของ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง เปป็ นไปอยสางมชประส ริทธริภาพนตาไปสบูสเปต้า
หมายทชสต ต้องการ

3.3.4 ชสวยลดปจัญหาด ต้านตสางๆ เกชสยวกจับการบรริหารกตาลจังคน 
เชสน ปจัญหาโครงสร ต้างอายสุกตาลจังคน ปจัญหาคนไมสพอกจับงานตามภารกริจใหมส 
เปป็ นต ต้น ซนสงปจัญหาบางอยสางแม ต้วสาจะไมสอาจแก ต้ไขให ต้หมดสริสนไปได ต้ด ต้วยการ
วางแผนกตาลจังคนแตสการทชสหนสวยงานได ต้มชการวางแผนกตาลจังคนไว ต้ลสวงหน ต้ากป็จะ
ชสวยลดความรสุนแรงของปจัญหานจั สนลงได ต้

3.3.5 ชสวยให ต้องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง สามารถทชสจะ
จจัดจตานวน ประเภท และระดจับทจักษะของกตาลจังคนให ต้เหมาะสมกจับงานในระยะ
เวลาทชสเหมาะสม ทตาให ต้กตาลจังคนสามารถปฏริบจัตริงานได ต้อยสางมชประส ริทธริภาพ 
สสงผลให ต้ทจั สงกตาลจังคนและองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง บรรลสุวจัตถสุประสงคค์
ทชสกตาหนดไว ต้อจันจะสสงผลให ต้เกริดประโยชนค์สบูงสสุดขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล
นาทอง โดยรวม

3.3.6 การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังคนจะทตาให ต้การลงทสุนใน
ทรจัพยากรบสุคคลขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง เกริดประโยชนค์สบูงสสุด
และไมสเกริดความสบูญเปลสาอจันเนยืสองมาจากการลงทสุนผลริตและพจัฒนาทรจัพยากร
บสุคคลของหนสวยงานไมสตรงกจับความต ต้องการ
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3.3.7 ชสวยทตาให ต้เกริดการจ ต้างงานทชสเทสาเทชยมกจันอยสางมช
ประสริทธริภาพ (Equal Employment Opportunity : EEO) เนยืสองจาก
การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังจะนตาไปสบูสการวางแผนกตาลจังคนทชสมชประสริทธริภาพ 
อจันจะสสงผลให ต้การจจัดการทรจัพยากรบสุคคลบรรลสุผลสตาเรป็จ โดยเรริสมตจั สงแตส
กริจกรรมการสรรหา การคจัดเลยือก การบรรจสุแตสงตจั สง การพจัฒนาและฝนกอบรม 
การประเมรินผลการปฏริบจัตริงาน การวางแผนความก ต้าวหน ต้าในสายอาชชพ การ
วางแผนสยืบทอดตตาแหนสง การจสายคสาตอบแทน เปป็ นต ต้น

3.4 กระบวนการจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง ๓ ปป  ประจกา
ปป งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

3.4.๑ แตสงตจั สงคณะกรรมการจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปช
3.4.๒ ประชสุมคณะกรรมการจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปช  

3.4.2.1 ทบทวนวริสจัยทจัศนค์ พจันธกริจและยสุทธศาสตรค์
ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง

3.4.2.๒ ทบทวนข ต้อมบูลพยืสนฐานองคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลนาทอง เชสน กฎระเบชยบ การแบสงสสวน
ราชการภายใน และกรอบอจัตรากตาลจังในแตสละ
หนสวยงาน ภารกริจงาน ฯลฯ เปป็ นต ต้น

3.4.2.๓ วริเคราะหค์อจัตรากตาลจังในปจัจจสุบจัน (Supply 
Analysis)

3.4.๓ เพยืสอจจัดทตารสางแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปชขององคค์การ
บรริหารสสวนตตาบลนาทอง และสสงคณะทตางานเพยืสอปรจับแตสงรสางแผนอจัตรากตาลจัง

3.4.๔ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง ขอความเหป็นชอบ
รสางแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปช  ตสอคณะกรรมการพนจักงานสสวนตตาบลจจังหวจัด
มหาสารคาม 

3.4.๕ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง ประกาศใช ต้แผน
อจัตรากตาลจัง 3 ปช   ประจตางบประมาณ 2561 – 2563  

3.4.๖ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง จจัดสสงแผนอจัตรา
กตาลจังทชสประกาศใช ต้แล ต้ว ให ต้ อตาเภอ และจจังหวจัด และสสวนราชการในสจังกจัด 
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ตารางกระบวนการ ข อัรั้นตอนการจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง 3 ปป  องคค์การ
บรคิหารสสวนตกาบลนาทอง

วจัน เดยือน ปช รายการทชสดตาเนรินการ หมายเหตสุ
1  ส.ค.60 แตสงตจั สงคณะทตางาน
7 ส.ค.60 ประชสุมคณะทตางาน ทบทวนวริสจัยทจัศนค์ พจันธกริจ  

ยสุทธศาสตรค์ ภารงาน  อจัตรา
กตาลจังทชสมชอยบูส ฯลฯ

1 ๖ ส.ค.60 ขอแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช  
อบต.ข ต้างเคชยง

อบต.เหลสาบจัวบาน , อบต.กบูส
ทอง 

ส.ค.60 จจัดสสงรสางแผนให ต้คณะทตางาน
พริจารณา

พริจารณารสางแผนอจัตรากตาลจัง 
3 ปช

16 – 22
ส.ค.60

เสนอคณะอนสุกรรมการจจัดทตา
แผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช  จจังหวจัด
มหาสารคามพริจารณา

2 ๘ ส.ค.60 ก.อบต.จจังหวจัดมหาสารคาม 
ประชสุมพริจารณาให ต้ความเหป็น
ชอบ

ก.ย.60 จจังหวจัดจจัดสสงมตริ ก.อบต. ให ต้ 
อบต.นาทอง

ปลายเดยือน ก.ย.60

ก.ย.60 ประกาศใช ต้แผนอจัตรากตาลจัง 3 
ปช  

1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.63

ต.ค.60 รายงานและจจัดสสงแผนอจัตรา
กตาลจัง 3 ปช  

จจังหวจัดมหาสารคาม , อตาเภอ
เชชยงยยืน

4. สภาพปอัญหาของพรรั้นทปที่และความตด้องการของประชาชน

จากการ สตารวจและวริเคราะหค์สภาพปจัญหาภายในเขตพยืสนทชส
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง พบปจัญหาและความต ต้องการของประชาชน
ตามแผนพจัฒนาท ต้องถริสน 4 ปช   ประจตาปช  2561 – 2564 
แบสงออกเปป็ นด ต้านตสาง ๆ เพยืสอสะดวกในการดตาเนรินการแก ต้ไขให ต้ตรง กจับความ
ต ต้องการประชาชนอยสางแท ต้จรริง เชสน  

4.๑  ด ต้านโครงสร ต้างพยืสนฐาน   
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-  การกสอสร ต้างและปรจับปรสุงถนน  ทสอนตสาหรยือรางระบายนตสา
ยจังไมสทจัสวถนง 

-  การขาดแคลนนตสาเพยืสอการอสุปโภค - บรริโภค 

-  การขยายเขตและการตริดตจั สงระบบไฟฟ ายจังไม ทจัสวถนง

4.2  ด ต้านเศรษฐกริจ 

-  ประชาชนวสางงาน  และมชรายได ต้ไมสเพชยงพอตสอการใช ต้

จสาย 

-  การขาดเงรินทสุน และอสุปกรณค์ในการประกอบอาชชพ 

-  ประชาชนขาดความรบู ต้เพยืสอไปพจัฒนาอาชชพเพริสมเตริม 

4.3 ด ต้านสจังคม 

-  การเสรริมสร ต้างคสุณธรรมและจรริยธรรม 

-  การสสงเสรริมให ต้เดป็กรบู ต้จจักใช ต้เวลาวสางให ต้เกริดประโยชนค์ 

-  การจจัดหาสถานทชส  รวมถนงวจัสดสุอสุปกรณค์ในการออกกตาลจัง
กายในชสุมชนมชไมสเพชยงพอ 

-  การดบูแล  และการให ต้ควาชสวยเหลยือผบู ต้ด ต้อยโอกาส  คน
ชรา ผบู ต้พริการ ผบู ต้ปส วยเอดสค์

-  การสสงเสรริมและสนจับสนสุนการรวมกลสุสมของประชาชน  
และสสงเสรริมการมชสสวนรสวม ในการพจัฒนาชสุมชนของ
ประชาชนรวมทจั สงการพจัฒนาศจักยภาพของผบู ต้นตาชสุมชน 

-  ปจัญหายาเสพตริด 
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-  การตริดตจั สงสจัญญาณไฟเตยือนและเครยืสองหมายจราจรยจังไมส
ทจัสวถนง 

-  การตริดตจั สงปต้ายบอกทาง  ปต้ายชยืสอชสุมชน  ปต้ายชยืสอซอย

4.4  ดต้านการเมยืองการบรริหาร 

-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรยืสองการมชส วนร วมในการ
บรริหารงานขององคค์กรปกครองสสวนท ต้องถริสน 

-  การรจับทราบขต้อมบูลขสาวสารของทางราชการ 

-  พนจักงานสสวนตตาบล ลบูกจ ต้างประจตา และพนจักงานจ ต้าง  
ต องปรจับปรสุงกระบวนการทตางาน  ให ต้ตอบสนองความ
ตต้องการของประชาชนไดต้อยสางรวดเรป็ว 

-  การปรจับปรสุงและพจัฒนารายได ขององคค์การบรริหารสสวน
ตตาบล

4.5  ผลผลริตดต้านสริสงแวดลต้อมและการจจัดการ
ทรจัพยากรธรรมชาตริ 

-  การปรจับปรสุงภบูมริทจัศน ภายในเขตองคค์การบรริหารสสวน
ตตาบล

-  การจจัดวางระบบผจังเมยืองรวม 

-  การจจัดเกป็บและกตาจจัดขยะมบูลฝอย 

-  การบตารสุงรจักษาระบบระบายนตสา 

-  การตรวจวริเคราะหค์ด ต้านสริสงแวดล อม 

-  การสรต้างจริตสตานนกและความตระหนจักในการจจัดการ
ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริสงแวดล ต้อม

4.6  ด ต้านสาธารณสสุข

-  ดต้านสสุขภาพอนามจัย 

-  การแพรสระบาดของโรคตริดตสอ

4.7  ด ต้านการศนกษา ศาสนาและวจัฒนธรรม
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-  การสสงเสรริมดต้านการศนกษา 

-  การจจัดหาแหลสงเรชยนรบู ต้ในชสุมชน 

-  การให ต้ความช วยเหลยือเดป็กทชสดต้อยโอกาสทางการศนกษา 

- การสสงเสรริมวจัฒนธรรมท ต้องถริสน

-  รจักษาขนบธรรมเนชยมและภบูมริปจัญญาชาวบ ต้าน

5. ภารกคิจ  อกานาจหนด้าทปที่ขององคค์การบรคิหารสสวนตกาบลนาทอง
การจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจังและการพจัฒนาท ต้องถริสนขององคค์การ

บรริหารสสวนตตาบลนาทองนจั สน ได ต้พริจารณาสรสุปรบูปแบบและกตาหนดแนวทางการ
จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ตามแผนพจัฒนาท ต้องถริสน 4 ปช   ประจตาปช  2561 – 
2564   ซนสงได ต้กตาหนดยสุทธศาสตรค์และแนวทางการพจัฒนา ตามวริสจัยทจัศนค์ของ
ตตาบลนาทองคยือ  “การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกคิจพอเพปยง  สรด้างงาน
เพคิที่มรายไดด้ สสงเสรคิมการเรปยนรลู ด้ ร อักษาส คิที่งแวดลด้อม เอาชนะความจน 
ชรุมชนเขด้มแขท็ง”  ประกอบนโยบายการพจัฒนาของผบู ต้บรริหาร มสุสงเน ต้นให ต้มชการ
พจัฒนาคสุณภาพชชวริตของประชาชนให ต้มชสสุขภาพอนามจัยทชสสมบบูรณค์แขป็งแรงอยบูส
ในสริสงแวดล ต้อมทชสดช  มชระบบการปต้องกจันและควบคสุมโรคตริดตสอ  การสสงเสรริมสสุข
ภาพการดบูแลความปลอดภจัยด ต้านอาหารและนตสา  ตลอดจนการสร ต้างความเข ต้ม
แขป็งให ต้ชสุมชนมชสสวนรสวมในกริจกรรมตสางๆ   การรสวมคริด  รสวมแก ต้ไขปจัญหาใน
หมบูสบ ต้าน  การพจัฒนาโครงสร ต้างพยืสนฐาน ให ต้เปป็ นไปตามความจตาเปป็ นและเหมาะ
สมกจับงบประมาณทชสมชอยบูสอยสางจตากจัด  การจจัดลตาดจับความสตาคจัญของปจัญหา
เพยืสอแก ต้ไขปจัญหาให ต้ได ต้ทจันตสอเหตสุการณค์ทชสเกริดขนสน  เพยืสอให ต้ตตาบลพระเพลริงเปป็ น
เมยืองทชสนสาอยบูส ตลอดไป  สตาหรจับยสุทธศาสตรค์การพจัฒนาของตตาบลนาทอง  ได ต้
กตาหนดไว ต้ ๙ ยสุทธศาสตรค์ ดจังนชส

# ยรุทธศาสตรค์ทปที่    1    ปร อับปรรุงพ อัฒนาระบบสาธารณลูปโภคใหด้
เพปยงพอ  #

- การพจัฒนาเส ต้นทางคมนาคมเชยืสอมโยงเปป็ นระบบเพยืสอรองรจับการ
เจรริญเตริบโตทางเศรษฐกริจ  โดยการกสอสร ต้าง  ปรจับปรสุง  บตารสุงรจักษาถนน 
สะพาน  ทางเท ต้า  ทสอระบายนตสา  และจจัดระบบการคมนาคมให ต้เปป็ นระเบชยบ
ปลอดภจัย  เชสน  ปต้ายบอกเส ต้นทาง  ไหลสทาง  สจัญญาณไฟบรริเวณทางแยก
ตสางๆและยสานชสุมชน

-กสอสร ต้างและปรจับปรสุงการประปา เพยืสอการอสุปโภค บรริโภคของ
ประชาชนอยสางพอเพชยงและมชประสริทธริภาพ

-การตริดตจั สงหลอดไฟ เพยืสอเพริสมแสงสวสางให ต้ทจัสวถนง
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# ยรุทธศาสตรค์ทปที่   2    ปร อับปรรุงและพ อัมนาแหลสงนก รั้าเพรที่อการเกษตร 
# 

- ลอกหนองนตสาเพยืสอการเกษตร แก ต้ไขปจัญหาขาดนตสาในการทตาการ
เกษตร และแก ต้ไขภจัยแลง

- การพจัฒนาและจจัดหาแหลสงนตสาเพยืสออสุปโภค-บรริโภคการปรจับปรสุง
ภบูมริทจัศนค์สถานทชสราชการ  
สถานทชสทสองเทชสยว  อาคาร  บ ต้านเรยือน สนามกชฬา  สวนสาธารณะ  การ
ปต้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย  และมชการบรริการพยืสนฐานทชสสะดวกและเพชยง
พอ

# ยรุทธศาสตรค์ทปที่   3    พ อัฒนาดด้านเศรษฐกคิจ #
- สสงเสรริมการดตารงชชพแบบเศรษฐกริจพอเพชยงและพนสงตนเอง

-สสงเสรริมให ต้มชการรวมกลสุสมในรบูปแบบตสางๆ

-สสงเสรริมให ต้มชการฝนกอบรมอาชชพอสุตสาหกรรมในครจัวเรยือน

-สสงเสรริมการจจัดตจั สงร ต้านค ต้าชสุมชนเพยืสอจตาหนสายส รินค ต้า 
- พจัฒนาและบรริหารจจัดการแหลสงนตสาธรรมชาตริ  คบู  คลอง  หนอง  บนง

แหลสงนตสาชลประทาน  ให ต้สามารถเกป็บกจักนตสาได ต้ตลอดปช  ฟยืสนฟบูและอนสุรจักษค์
ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริสงแวดล ต้อม  เชสน ปส าไม ต้  แหลสงนตสาธรรมชาตริ  ฯลฯ

# ยรุทธศาสตรค์ทปที่   4   พ อัฒนาดด้านส อังคม #  
- พจัฒนาคสุณภาพบสุคลากร  ปรจับปรสุงเครยืสองมยือ-เครยืสองใช ต้  และ

สถานทชสปฏริบจัตริราชการ  
ควบคสุมด ต้านงบประมาณให ต้มชประส ริทธริภาพ

- รณรงคค์ให ต้เยาวชนและประชาชนตยืสนตจัวถนงความสตาคจัญของการ
ปกครองระบอบ

ประชาธริปไตย  มชสสวนรสวมในการกตาหนดวริสจัยทจัศนค์  ความต ต้องการการแก ต้
ปจัญหา  ประเมรินผลและตรวจสอบได ต้

# ยรุทธศาสตรค์ทปที่ ๕ ปร อับปรรุงพ อัฒนาดด้านการเมรองการบรคิหาร#
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-จจัดโครงการอบรมให ต้ความรบู ต้แกสสมาช ริกสภา อบต. เกชสยวกจับ
บทบาทหน ต้าทชสของ อบต.ตสอประชาชน

-จจัดโครงการประชาสจัมพจันธค์ให ต้ความรบู ต้แกสประชาชนในบทบาท
หน ต้าทชสของ อบต.ตสอประชาชน
# ยรุทธศาสตรค์ทปที่ ๖ พ อัฒนาดด้านสาธารณสรุข#

- การพจัฒนาด ต้านการศนกษาการสาธารณสสุข การจจัดให ต้มชความ
มจัสนคงปลอดภจัยปลอดจากยาเสพตริด  ปลอดผบู ต้มชอริทธริพล  อนสุรจักษค์ประเพณช  
วจัฒนธรรมศาสนา  มชคสุณธรรม  จรริยธรรม  สสงเสรริมภบูมริปจัญญาท ต้องถริสน สสงเสรริม
ด ต้านการกชฬาและนจันทนาการ

- การเพริสมรายได ต้  ลดรายจสาย  พจัฒนาทจักษะฝชมยือ  สสงเสรริมการ
ประกอบ อาชชพทชสยจัสงยยืน  และมชรายได ต้ทชสมจัสนคง  พจัฒนาและสนจับสนสุนสวจัสดริการ
เดป็ก  เยาวชน  สตรช  คนชรา  และผบู ต้ด ต้อยโอกาส

- การพจัฒนาและจจัดหาแหลสงนตสาเพยืสออสุปโภค-บรริโภคการปรจับปรสุง
ภบูมริทจัศนค์สถานทชสราชการ  
สถานทชสทสองเทชสยว  อาคาร  บ ต้านเรยือน สนามกชฬา  สวนสาธารณะ  การ
ปต้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย  และมชการบรริการพยืสนฐานทชสสะดวกและเพชยง
พอ

# ยรุทธศาสตรค์ทปที่ ๗ พ อัฒนาดด้านการศ จึกษา#
-การรณรงคค์ให ต้ประชาชนเหป็นความสตาคจัญของการศนกษา สนจับสนสุนและ

สสงเสรริมให ต้บสุคลากรทกเพศทสุกวจัยได ต้รจับการศนกษาขจั สนพยืสนฐานอยสางน ต้อย ๑๒ ปช  
ตามอจัธยาศจัยและความเหมาะสม

-ให ต้การศนกษากจับเดป็กกสอนวจัยเรชยน บรริหารจจัดการกจับเดป็กและเยาวชนใน
พยืสนทชส  อนสุรจักษค์ประเพณช  วจัฒนธรรมศาสนา  มชคสุณธรรม  จรริยธรรม  สสงเสรริม
ภบูมริปจัญญาท ต้องถริสน สสงเสรริมด ต้านการกชฬาและนจันทนาการ และสริสงเสรริมการ
ศนกษา นอกสถานศนกษา ให ต้กจับเดป็กและเยาชนนอกสถานศนกษา

# ยรุทธศาสตรค์ทปที่ ๘ จ อัดการฟรรั้ นฟลูทร อัพยากรธรรมชาตคิและส คิที่ง
แวดลด้อมเพรที่อการพ อัฒนาทปที่ย อัที่งยรน#

- การสสงเสรริมการเกษตรปลอดสารพริษ  สสงเสรริมการปลบูกพยืช
สมสุนไพรการพจัฒนาคสุณภาพดริน  

การพจัฒนาบสุคลากรทางการเกษตรพจัฒนาคสุณภาพสรินค ต้าหนนสงตตาบลหนนสง
ผลริตภจัณฑค์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว
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ทฤษฏชใหมสสสงเสรริมให ต้มชตลาดเพยืสอเปป็ นศบูนยค์กลางในการจตาหนสายส รินค ต้า
การเกษตรการพจัฒนาและจจัดหาแหลสงนตสาเพยืสอการเกษตร   

- พจัฒนาและบรริหารจจัดการแหลสงนตสาธรรมชาตริ  คบู  คลอง  หนอง  
บนง แหลสงนตสาชลประทาน  

ให ต้สามารถเกป็บกจักนตสาได ต้ตลอดปช  ฟยืสนฟบูและอนสุรจักษค์ทรจัพยากรธรรมชาตริและส ริสง
แวดล ต้อม  เชสน ปส าไม ต้  แหลสงนตสาธรรมชาตริ  ฯลฯ

-สนจับสนสุนการจจัดตจั สงกลสุสมอนสุรจักษค์ธรรมชาตริ อาสาสมจัครพริทจักษค์ส ริสง
แวดล ต้อม

   -สสงเสรริมให ต้มชการพจัฒนาและปรจับปรสุงสภาพแวดล ต้อมภายใน
หมบูสบ ต้าน ชสุมชน เชสน การปลบูกปส า การดบูแลรจักษาปส าชสุมชน

-การรณรงคค์ลดการใช ต้สารเคมช ทจั สงบ ต้านเรยือนและทางการเกษตร 
ใช ต้ปสุปุ๋ ยชชวภาพ เปป็ นต ต้น

-ปต้องกจันการบสุกรสุกทชสสาธารณะประโยชนค์
# ยรุทธศาสตรค์ทปที่ ๙ สสงเสรคิมการศจึกษา สรด้างการเรปยนรลู ด้ อนรุร อักษค์

ศ คิลปว อัฒนธรรมอ อันดปงาม และภลูม คิปอัญญาทด้องถคิที่น#
-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดงานบสุญประเพณชท ต้องถริสน

-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดตจั สงศบูนยค์วจัฒนธรรมตตาบลนาทอง

 การวริเคราะหค์ภารกริจ อตานาจหน ต้าทชสขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล 
ตามพระราชบจัญญจัตริ
สภาตตาบลและองคค์การบรริหารสสวนตตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราช
บจัญญจัตริกตาหนดแผนและขจั สนตอนการกระจายอตานาจให ต้องคค์กรปกครองสสวน
ท ต้องถริสน พ.ศ.2542 และกฎหมายอยืสนทชสเกชสยวข ต้อง  ทจั สงนชสเพยืสอให ต้ทราบวสา
องคค์การบรริหารสสวนตตาบล มชอตานาจหน ต้าทชสทชสจะเข ต้าไปดตาเนรินการแก ต้ไขปจัญหา
ในเขตพยืสนทชสให ต้ตรงกจับความต ต้องการของประชาชนได ต้อยสางไร โดยสามารถ
กตาหนดแบสงภารกริจได ต้ เปป็ น 7 ด ต้าน ซนสงภารกริจดจังกลสาวถบูกกตาหนดอยบูสในพระ
ราชบจัญญจัตริสภาตตาบลและองคค์การบรริหารสสวนตตาบล พ.ศ.2537 และตามพ
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ระราชบจัญญจัตริกตาหนดแผนและขจั สนตอนการกระจายอตานาจให ต้องคค์กรปกครอง
สสวนท ต้องถริสน พ.ศ.2542   ดจังนชส

1.ดด้านโครงสรด้างพรรั้นฐาน มปภารกคิจทปที่เกปที่ยวขด้องด อังนปรั้
1.1 จจัดให ต้มชและบตารสุงรจักษาทางนตสาและทางบก (มาตรา 67 
(1))
1.2 ให ต้มชนตสาเพยืสอการอสุปโภค บรริโภค และการเกษตร (มาตรา 
68(1))
1.3 ให ต้มชและบตารสุงการไฟฟต้าหรยือแสงสวสางโดยวริธชอยืสน (มาตรา
68(2))
1.4 ให ต้มชและบตารสุงรจักษาทางระบายนตสา  (มาตรา 68 (3))
1.5 การสาธารณบูปโภคและการกสอสร ต้างอยืสนๆ (มาตรา 16(4))
1.6 การสาธารณบูปการ (มาตรา 16(5))

2.ดด้านสสงเสรคิมครุณภาพชปว คิต มปภารกคิจทปที่เกปที่ยวขด้อง ด อังนปรั้
2.1  สสงเสรริมการพจัฒนาสตรช เดป็ก เยาวชน ผบู ต้สบูงอายสุ และผบู ต้

พริการ (มาตรา 67(6))
2.2 ปต้องกจันโรคและระงจับโรคตริดตสอ (มาตรา 67(3))
2.3 ให ต้มชและบตารสุงสถานทชสประชสุม การกชฬาการพจักผสอนหยสอน

ใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
2.4 การสจังคมสงเคราะหค์ และการพจัฒนาคสุณภาพชชวริตเดป็ก 

สตรช คนชรา และผบู ต้ด ต้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
2.5 การปรจับปรสุงแหลสงชสุมชนแออจัดและการจจัดการเกชสยวกจับทชส

อยบูสอาศจัย 
(มาตรา 16(2))

2.6 การสสงเสรริมประชาธริปไตย ความเสมอภาค และสริทธริ
เสรชภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
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2.7 การสาธารณสสุข การอนามจัยครอบครจัวและการรจักษา
พยาบาล 
(มาตรา 16(19))

3. ดด้านการจ อัดระเบปยบชรุมชน ส อังคม และการร อักษาความ
สงบเรปยบรด้อย มปภารกคิจ

ทปที่เกปที่ยวขด้อง ด อังนปรั้

3.1 การปต้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย (มาตรา 67(4))
3.2 การคสุ ต้มครองดบูแลและรจักษาทรจัพยค์ส รินอจันเปป็ นสาธารณ

สมบจัตริของแผสนดริน (มาตรา 68(8)
3.3 การผจังเมยือง (มาตรา 68(13))
3.4 จจัดให ต้มชทชสจอดรถ (มาตรา 16(3))
3.5 การรจักษาความสะอาดและความเปป็ นระเบชยบเรชยบร ต้อย

ของบ ต้านเมยือง (มาตรา 16(17))
3.6 การควบคสุมอาคาร (มาตรา 16(28))

4. ดด้านการวางแผน การสสงเสรคิมการลงทรุน พาณคิชยค์กรรม
และการทสองเทปที่ยว มปภารกคิจ

ทปที่เกปที่ยวขด้อง ด อังนปรั้

4.1 สสงเสรริมให ต้มชอสุตสาหกรรมในครอบครจัว (มาตรา 68(6)
4.2 ให ต้มชและสสงเสรริมกลสุสมเกษตรกร และกริจการสหกรณค์ 

(มาตรา 68(5))
4.3 บตารสุงและสสงเสรริมการประกอบอาชชพของราษฎร (มาตรา 

68(7))
4.4 ให ต้มชตลาด (มาตรา 68(10))
4.5 การทสองเทชสยว (มาตรา 68(12))
4.6 กริจการเกชสยวกจับการพาณริชยค์ (มาตรา 68(11))
4.7 การสสงเสรริม การฝนกและประกอบอาชชพ (มาตรา 16(6))
4.8 การพาณริชยค์กรรมและการสสงเสรริมการลงทสุน (มาตรา 

16(7))

5.  ดด้านการบรคิหารจ อัดการและการอนรุร อักษค์
ทร อัพยากรธรรมชาตคิและส คิที่งแวดลด้อมมปภารกคิจทปที่เกปที่ยวขด้อง ด อังนปรั้
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5.1 คสุ ต้มครอง ดบูแล และบตารสุงรจักษาทรจัพยากรธรรมชาตริและ
สริสงแวดล ต้อม 
(มาตรา 67(7))

5.2 รจักษาความสะอาดของถนน ทางนตสา ทางเดริน และทชส
สาธารณะ รวมทจั สงกตาจจัดมบูลฝอยและสริสงปฏริกบูล (มาตรา 
67(2))

5.3 การจจัดการสริสงแวดล ต้อมและมลพริษตสางๆ (มาตรา 17 
(12))

6. ดด้านการศาสนา ศ คิลปว อัฒนธรรม จารปตประเพณป และ
ภลูม คิปอัญญาทด้องถคิที่น มปภารกคิจ

ทปที่เกปที่ยวขด้อง ด อังนปรั้

6.1 บตารสุงรจักษาศริลปะ จารชตประเพณช ภบูมริปจัญญาท ต้องถริสน และ
วจัฒนธรรมอจันดชของท ต้องถริสน (มาตรา 67(8)

6.2 สสงเสรริมการศนกษา ศาสนา และวจัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
6.3 การจจัดการศนกษา (มาตรา 16(9))
6.4 การสสงเสรริมการกชฬา จารชตประเพณช และวจัฒนธรรมอจันดชงาม

ของท ต้องถริสน(มาตรา๑๗) 
          ๗. ดด้านการบรคิหารจ อัดการและการสน อับสนรุนการปฏคิบ อัต คิภารกคิจ
ของสสวนราชการและองคค์กรปกครองสสวนทด้องถคิที่น มปภารกคิจทปที่เกปที่ยวขด้อง
ด อังนปรั้

7.1 สนจับสนสุนสภาตตาบลและองคค์กรปกครองสสวนท ต้องถริสนอยืสน
ในการพจัฒนาท ต้องถริสน (มาตรา 45(3))

7.2 ปฏริบจัตริหน ต้าทชสอยืสนตามทชสทางราชการมอบหมายโดยจจัดสรร
งบประมาณหรยือบสุคลากรให ต้ตามความจตาเปป็ นและสมควร 
(มาตรา 67(9))

7.3 สสงเสรริมการมชสสวนรสวมของราษฎร ในการมชมาตรการ
ปต้องกจัน 
(มาตรา 16(16))

7.4 การประสานและให ต้ความรสวมมยือในการปฏริบจัตริหน ต้าทชสของ
องคค์กรปกครองสสวนท ต้องถริสน (มาตรา 17(3))

7.5 การสร ต้างและบตารสุงรจักษาทางบกและทางนตสาทชสเช ยืสอมตสอ
ระหวสางองคค์กรปกครองสสวนท ต้องถริสนอยืสน (มาตรา 
17(16))
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ภารกคิจท อัรั้ง  7  ดด้าน ตามทชสกฎหมายกตาหนดให ต้อตานาจองคค์การ
บรริหารสสวนตตาบล สามารถ
จะแก ต้ไขปจัญหาขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทองได ต้เปป็ นอยสางดช มช
ประสริทธริภาพและประสริทธริผล โดยคตานนงถนงความต ต้องการของประชาชนใน
เขตพยืสนทชสประกอบด ต้วยการดตาเนรินการขององคค์การบรริหารสสวนตตาบล จะต ต้อง
สอดคล ต้องกจับแผนพจัฒนาเศรษฐกริจและสจังคมแหสงชาตริ แผนพจัฒนาจจังหวจัด 
แผนพจัฒนาอตาเภอ แผนพจัฒนาตตาบล   นโยบายของรจัฐบาล และนโยบาย
ของผบู ต้บรริหารขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลเปป็ นสตาคจัญ

6.ภารกคิจหล อักและภารกคิจรองทปที่ องคค์การบรคิหารสสวนตกาบล
นาทอง จะดกาเนคินการ มปด อังนปรั้

6.1  ภารกคิจหล อัก

6.1.1 ด ต้านการปรจับปรสุงโครงสร ต้างพยืสนฐาน

6.1.2 ด ต้านการสสงเสรริมคสุณภาพชชวริต
6.1.3 ด ต้านการจจัดระเบชยบชสุมชน  สจังคม และการรจักษา

ความสงบเรชยบร ต้อย
6.1.4 ด ต้านการอนสุรจักษค์ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริสง

แวดล ต้อม
6.1.5 ด ต้านการพจัฒนาการเมยืองและการบรริหาร
6.1.6 ด ต้านการสสงเสรริมการศนกษา
6.1.7 ด ต้านการปต้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย

6.2 ภารกคิจรอง
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6.2.1 การฟยืสนฟบูวจัฒนธรรมและสสงเสรริมประเพณช

6.2.2 การสนจับสนสุนและสสงเสรริมศจักยภาพกลสุสมอาชชพ

6.2.3 การสสงเสรริมการเกษตรและการประกอบอาชชพ
ทางการเกษตร

6.2.4 ด ต้านการวางแผน  การสสงเสรริมการลงทสุน

7. สรรุปปอัญหาและแนวทางในการกกาหนดโครงสรด้างสสวน
ราชการและกรอบอ อัตรากกาล อัง  

วคิเคราะหค์อ อัตรากกาล อังทปที่ม ป ขององคค์การบรคิหารสสวนตกาบล
นาทอง

การวริเคราะหค์สภาวะแวดล ต้อม (SWOT Analysis) เปป็ น
เครยืสองมยือในการประเมรินสถานการณค์ สตาหรจับองคค์กร  ซนสงชสวยผบู ต้บรริหารกตาหนด 
จสุดแขป็ง และ จสุดอสอน ขององคค์กร จากสภาพแวดล ต้อมภายใน โอกาสและ
อสุปสรรคจากสภาพแวดล ต้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจัจจจัย ตสาง ๆ 
ตสอการทตางานขององคค์กร การวริเคราะหค์ SWOT Analysis  เปป็ นเครยืสองมยือใน
การวริเคราะหค์สถานการณค์  เพยืสอให ต้ ผบู ต้บรริหารรบู ต้จสุดแขป็ง  จสุดอสอน  โอกาส  และ
อสุปสรรคค์ขององคค์กร ซ นสงจะชสวยให ต้ทราบวสาองคค์กรได ต้เดรินทางมาถบูกทริศและไมส 
หลงทาง  นอกจากนชสยจังบอกได ต้วสาองคค์กรมชแรงขจับเคลยืสอน ไปยจังเปต้าหมายได ต้ดช
หรยือไมส  มจัสนใจได ต้อยสางไรวสาระบบการ ทตางานในองคค์กรยจังมชประส ริทธริภาพอยบูส  
มชจสุดอสอนทชสจะต ต้องปรจับปรสุงอยสางไร  ซ นสงการวริเคราะหค์สภาวะแวดล ต้อม   
SWOT Analysis มชปจัจจจัยทชสควรนตามาพริจารณา  2  สสวน  ดจังนชส   

1.ปอัจจ อัยภายใน  (Internal Environment 
Analysis)  ไดด้แกส
1.1 S มาจาก Strengths 

หมายถนง จสุดเดสนหรยือจสุดแขป็ง ซ นสงเปป็ นผลมาจากปจัจจจัย
ภายใน เปป็ นข ต้อดชทชส เกริดจากสภาพแวดล ต้อมภายในองคค์กร เชสน จสุดแขป็งด ต้าน
กตาลจังคน จสุดแขป็งด ต้านการเงริน จสุดแขป็งด ต้านการผลริต  จสุดแขป็ง ด ต้านทรจัพยากร
บสุคคล องคค์กรจะต ต้องใช ต้ประโยชนค์จากจสุดแขป็งในการกตาหนดกลยสุทธค์            

1.2 W มาจาก Weaknesses 
หมายถนง จสุดด ต้อยหรยือจสุดอสอน ซนสงเปป็ นผลมาจากปจัจจจัย

ภายใน  เปป็ น ปจัญหาหรยือข ต้อบกพรสองทชสเกริดจากสภาพแวดล ต้อมภายในตสางๆ 
ขององคค์กร ซนสงองคค์กรจะต ต้องหาวริธชในการแก ต้ปจัญหานจั สน



32

 
  

2.ปอัจจ อัยภายนอก  (External Environment 
Analysis)  ไดด้แกส
2.1 O มาจาก Opportunities 

หมายถนง โอกาส  เปป็ นผลจากการทชสสภาพแวดล ต้อม 
ภายนอกขององคค์กรเอยืสอประโยชนค์หรยือสสงเสรริมการ ดตาเนรินงานขององคค์กร 
โอกาสแตกตสางจากจสุดแขป็งตรงทชสโอกาสนจั สน เปป็ นผลมาจากสภาพแวดล ต้อม
ภายนอก แตสจสุดแขป็งนจั สนเปป็ นผลมาจากสภาพแวดล ต้อมภายใน  ผบู ต้บรริหารทชสดชจะ
ต ต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยบูสเสมอ และใช ต้ประโยชนค์จากโอกาสนจั สน

2.2 T มาจาก Threats 
หมายถนง อสุปสรรค  เปป็ นข ต้อจตากจัดทชสเกริดจากสภาพ

แวดล ต้อม ภายนอก ซนสงการบรริหารจตาเปป็ นต ต้องปรจับกลยสุทธค์ให ต้สอดคล ต้องและ
พยายามขจจัดอสุปสรรค ตสางๆ ทชสเกริดขนสนให ต้ได ต้จรริง

วคิเคราะหค์ปอัจจ อัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบรุคลากรในส อังก อัด องคค์การบรคิหารสสวนตกาบลนาทอง (ระด อับต อัว

บรุคลากร)

จสุดแขป็ง   S
1. มชภบูมริลตาเนาอยบูสในพยืสนทชส อบต. 
และพยืสนทชสใกล ต้ อบต.
2. มชอายสุเฉลชสย ๒๕ – 4 ๐ ปช  เปป็ น
วจัยทตางาน
3. มชผบู ต้หญริงมากกวสาผบู ต้ชายทตาให ต้
การทตางานละเอชยด
   รอบครอบไมสมชพฤตริกรรมเสชสยง
ตสอการทสุจรริต
4. มชการพจัฒนาศนกษาหาความรบู ต้
เพริสมเตริมอยบูสเสมอ
5. เปป็ นคนในชสุมชนสามารถทตางาน
คลสองตจัว  โดยใช ต้

จสุดอสอน   W
1. บางสสวนมชความรบู ต้ไมสสอดคล ต้อง
กจับภารกริจของ อบต.
2. ทตางานในลจักษณะเชยืสอความคริด
สสวนตจัวมากกวสาหลจักการและ
เหตสุผลทชสถบูกต ต้องของทางราชการ
3. มชภาระหนชสส ริน
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    ความสจัมพจันธค์สสวนตจัวได ต้

โอกาส   O
1. มชความใกล ต้ช ริดคสุ ต้นเคยกจับ
ประชาชนทตาให ต้เกริดความรสวมมยือใน
การทตางานงสายขนสน
2. มชความจรริงใจในการพจัฒนาอสุทริศ
ตนได ต้ตลอดเวลา
3. ชสุมชนยจังมชความคาดหวจังใน
ตจัวผบู ต้บรริหารและการทตางานและ 
อบต.ในฐานะตจัวแทน

ข ต้อจตากจัด   T
1. สสวนมากมชเงรินเดยือน/คสาจ ต้างน ต้อย
รายได ต้ไมสเพชยงพอ
2. ระดจับความรบู ต้ไมสเหมาะสม
สอดคล ต้องกจับความยากของงาน
3. พยืสนทชสกว ต้างทตาให ต้บสุคลากรทชสมชอยบูส
ไมสพอให ต้บรริการ
4. มชความก ต้าวหน ต้าในวงแคบ

วคิเคราะหค์ปอัจจ อัยภายใน ภายนอก (SWOT)  
ขององคค์การบรคิหารสสวนตกาบลนาทอง (ระด อับองคค์กร)

จสุดแขป็ง   S
1. บสุคลากรมชความรจักถริสนไมส
ต ต้องการย ต้าย
2. การเดรินทางสะดวกทตางานเกริน
เวลาได ต้
3. ชสุมชนยจังมชความคาดหวจังใน
ตจัวผบู ต้บรริหารและการ
    ทตางาน และ อบต.ในฐานะ
ตจัวแทน
4. มชการสสงเสรริมการศนกษาและฝนก
อบรมบสุคลากร
5. ให ต้โอกาสในการพจัฒนาและสสง

จสุดอสอน   W
1. ขาดบสุคลากรทชสมชความรบู ต้เฉพาะ
ด ต้านทางวริชาชชพ
2. พยืสนทชสพจัฒนากว ต้าง ปจัญหามาก
ทตาให ต้บางสายงานมชบสุคลากรไมส
เพชยงพอหรยือไมสมช
3. อาคารสตานจักงานคจับแคบ 
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เสรริมความก ต้าวหน ต้าของบสุคลากร
ภายในองคค์กรอยสางเสมอภาคกจัน
6. สสงเสรริมให ต้มชการนตาความรบู ต้และ
ทจักษะใหมส ๆ ทชสได ต้จากการศนกษา
และฝนกอบรมมาใช ต้ในการปฏริบจัตริ
งาน

โอกาส   O
1. ประชาชนให ต้ความรสวมมยือในการ
พจัฒนา อบต.ดช
2. มชความคสุ ต้นเคยกจันทสุกคน
3. บสุคลากรมชถริสนทชสอยบูสกระจายทจัสว
เขต อบต. ทตาให ต้รบู ต้ สภาพพยืสนทชส 
ทจัศนคตริของประชาชนได ต้ดช
4. บสุคลากรมชการพจัฒนาความรบู ต้
ปรริญญาตรช /ปรริญญาโทเพริสมขนสน
5. ผบู ต้บรริหารและผบู ต้บจังคจับบจัญชาตาม
สายงานมชบทบาทในการชสวยให ต้
บสุคลากรบรรลสุเปต้าประสงคค์

ข ต้อจตากจัด  T
1. มชระบบอสุปถจัมภค์และกลสุสมพรรค
พวกจาก ความสจัมพจันธค์แบบเครยือ
ญาตริในชสุมชน การ  ดตาเนรินการ
ทางวรินจัยเปป็ นไปได ต้ยากมจักกระทบ
ญาตริพชสน ต้อง
2. ขาดบสุคลากรทชสมชความ
เชชสยวชาญบางสายงานความรบู ต้ทชสมช
จตากจัดทตาให ต้ต ต้องเพริสมพบูนความรบู ต้ให ต้
หลากหลายจนงจะทตางานได ต้ 
ครอบคลสุมภารกริจ ของ อบต.
3. งบประมาณน ต้อยเมยืสอเปรชยบ
เทชยบกจับพยืสนทชส จตานวน
    ประชากร และภารกริจ

๘.โครงสรด้างการกกาหนดสสวนราชการ
8.1 การกกาหนดโครงสรด้างสสวนราชการ

องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง  ได ต้กตาหนดภารกริจหลจัก
และภารกริจรองทชสจะดตาเนรินการดจังกลสาว โดยกตาหนดตตาแหนสงของพนจักงาน
สสวนตตาบลให ต้ตรงกจับภารกริจ  และในระยะแรกการกตาหนดโครงสร ต้างสสวน
ราชการทชสจะรองรจับการดตาเนรินการตามภารกริจนจั สน  อาจกตาหนดเปป็ นภารกริจอยบูส
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ในรบูปของงาน และในระยะตสอไป เมยืสอมชการดตาเนรินการตามภารกริจนจั สน และ
องคค์การบรริหารสสวนตตาบลพริจารณาเหป็นวสา ภารกริจนจั สนมชปรริมาณงานมากพอกป็
อาจจะพริจารณาตจั สงเปป็ นสสวนตสอไป โดยเรริสมแรกกตาหนดโครงสร ต้างไว ต้ ดจังนชส

โครงสรด้างตามแผนอ อัตรา
กกาล อังปอัจจรุบ อัน

โครงสรด้างตามแผนอ อัตรา
กกาล อังใหมส

หมาย
เหตรุ

1. สกาน อักงานปล อัด อบต.
1.1 งานบรริหารทจัสวไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดช
1.๔ งานปต้องกจันและบรรเทา

สาธารณภจัย
1.๕ งานการเจ ต้าหน ต้าทชส

2. กองคล อัง
2.1 ฝส ายการเงริน
๒.๒ งานบจัญชช
2.๓ งานพจัฒนาและจจัดเกป็บ

รายได ต้
2.๔  งานทะเบชยนทรจัพยค์ส ริน

และพจัสดสุ
3. กองชสาง
3.1 ฝส ายกสอสร ต้าง
3.2 งานออกแบบ และ

ควบคสุมอาคาร
๓.๓ งานผจังเมยือง
๓.๔ งานประสาน

สาธารณบูปโภค
4.  กองการศจึกษา  ศาสนา  
และ ว อัฒนธรรม
4.1  งานบรริหารการศนกษา
4.2  งานสสงเสรริมการศนกษา

ศาสนาและวจัฒนธรรม

1. สกาน อักงานปล อัด อบต.
1.1 งานบรริหารทจัสวไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดช
1.๔ งานปต้องกจันและบรรเทา

สาธารณภจัย
1.๕ งานการเจ ต้าหน ต้าทชส

2. กองคล อัง
2.1 ฝส ายการเงริน
๒.๒ งานบจัญชช
2.๓ งานพจัฒนาและจจัดเกป็บ

รายได ต้
2.๔  งานทะเบชยนทรจัพยค์ส ริน

และพจัสดสุ
3. กองชสาง
3.1 ฝส ายกสอสร ต้าง
3.2 งานออกแบบ และ

ควบคสุมอาคาร
๓.๓ งานผจังเมยือง
๓.๔ งานประสาน

สาธารณบูปโภค
4.  กองการศจึกษา  ศาสนา
และว อัฒนธรรม
4.1  งานบรริหารการศนกษา
4.2  งานสสงเสรริมการศนกษา

ศาสนาและวจัฒนธรรม
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5. กองสาธารณสรุขและสคิที่ง
แวดลด้อม
5.1 งานอนามจัยและสริสง

แวดล ต้อม
5.2 งานบรริการสาธารณสสุข
๕.๓ งานรจักษาความสะอาด
๖.กองสว อัสดคิการส อังคม
๖.๑ งานสวจัสดริการและพจัฒนา

ชสุมชน
๖.๒ งานสจังคมสงเคราะหค์
๖.๓ งานสสงเสรริมอาชชพและ

พจัฒนาสตรช
๗. กองสสงเสรคิมการเกษตร
๗.๑ งานสสงเสรริมการเกษตร
๗.๒ งานสสงเสรริมปศสุสจัตวค์

5. กองสาธารณสรุขและสคิที่ง
แวดลด้อม
5.1 งานอนามจัยและสริสง

แวดล ต้อม
5.2 งานบรริการสาธารณสสุข
๕.๓ งานรจักษาความสะอาด
๖.กองสว อัสดคิการส อังคม
๖.๑ งานสวจัสดริการและพจัฒนา

ชสุมชน
๖.๒ งานสจังคมสงเคราะหค์
๖.๓ งานสสงเสรริมอาชชพและ

พจัฒนาสตรช
๗. กองสสงเสรคิมการเกษตร
๗.๑ งานสสงเสรริมการเกษตร
๗.๒ งานสสงเสรริมปศสุสจัตวค์

8.2 การวคิเคราะหค์การกกาหนดตกาแหนสง
       จากข ต้อ  8.1  โครงสรด้าง   องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง  ได ต้
วริเคราะหค์การกตาหนดตตาแหนสง จากภารกริจทชสจะดตาเนรินการในแตสละสสวนราชการ
ในอนาคต 3 ปช ซนสงเปป็นตจัวสะท ต้อนให ต้เหป็นวสาปรริมาณงาน
ในแตสละสสวนราชการมชเทสาใด เพยืสอนตามาวริเคราะหค์วสาจะใช ต้ตตาแหนสงใด จตานวน
เทสาใด ในสสวนราชการใด 
ในระยะเวลา 3 ปช ข ต้างหน ต้า จนงจะเหมาะสมกจับภารกริจ และปรริมาณงาน และ
เพยืสอให ต้คสุ ต้มคสาตสอการใช ต้จสายงบประมาณ ขององคค์กรปกครองสสวนท ต้องถริสน และ
เพยืสอให ต้การบรริหารงานขององคค์กรปกครองสสวนท ต้องถริสนเปป็นไปอยสางมช
ประสริทธริภาพ ประสริทธริผล โดยนตาผลการวริเคราะหค์ตตาแหนสงมากรอกข ต้อมบูลลงใน
กรอบอจัตรากตาลจัง 3 ปช  

คณะกรรมการพนจักงานสสวนตตาบลจจังหวจัดมหาสารคาม  
(ก.อบต.จจังหวจัดมหาสารคาม) ได ต้มชมตริในทชสประชสุมครจั สงทชส 4/2551 เมยืสอวจันทชส 
10 เมษายน 2551  เหป็นชอบให ต้ปรจับขนาดองคค์การบรริหารสสวนตตาบลจาก
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ขนาดเลป็กเปป็ นขนาดกลาง  ปจัจจสุบจันมช  ปลจัดองคค์การบรริหารสวสนตตาบล (นจัก
บรริหารงานท ต้องถริสน ระดจับกลาง) เปป็ นผบู ต้บจังคจับบจัญชา ฝส ายข ต้าราชการประจตา 
โดยกตาหนดโครงสร ต้างการแบสงสสวนราชการออกเปป็ น  สสวนราชการ 
มชบสุคลากรในแตสละสสวนราชการประกอบด ต้วย 

1.สกาน อักงานปล อัด   
1.1 พนจักงานสสวนตตาบล ๕ อจัตรา
1.2 ลบูกจ ต้างประจตา ๒ อจัตรา
1.3 พนจักงานจ ต้าง ๓ อจัตรา

2.กองคล อัง 
2.1 พนจักงานสสวนตตาบล ๕ อจัตรา
2.2 ลบูกจ ต้างประจตา 1 อจัตรา
2.3 พนจักงานจ ต้าง ๓ อจัตรา

3.กองชสาง
3.1 พนจักงานสสวนตตาบล ๑ อจัตรา
3.2 พนจักงานจ ต้าง ๑ อจัตรา

4.กองการการศจึกษา  ศาสนาและว อัฒนธรรม  
4.1 พนจักงานสสวนตตาบล 2 อจัตรา
4.2 พนจักงานครบู ๔ อจัตรา
4.3 พนจักงานจ ต้าง ๔ อจัตรา

5.กองสาธารณสรุขและสคิที่งแวดลด้อม  
5.1 พนจักงานสสวนตตาบล - อจัตรา
5.2 พนจักงานจ ต้าง ๓ อจัตรา

๖. กองสว อัสดคิการส อังคม
      ๖.๑ พนจักงานสสวนตตาบล ๒ อจัตรา
      ๖.๒ พนจักงานจ ต้าง ๑ อจัตรา
๗. กองสสงเสรคิมการเกษตร 

๖.๑ พนจักงานสสวนตตาบล  ๑ อจัตรา

การกตาหนดสายงานในองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง เพยืสอ
พริจารณาปรจับลด หรยือเพริสมอจัตรากตาลจัง ในแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช ประจตา
ปชงบประมาณ  2561 – 2563  นจั สน  องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง มชปลจัด
องคค์การบรริหารสสวนตตาบล (บรริหารงานท ต้องถริสน ระดจับกลาง) จตานวน 1 คน เปป็น
ผบู ต้ดบูแลบจังคจับบจัญชา และมชหจัวหน ต้า สสวนราชการ 
(ผบู ต้อตานวยการกอง / อตานวยการ ระดจับต ต้น ) ๗ สสวนราชการ ปกครองบจังคจับ
บจัญชา ผบู ต้ใต ต้บจังคจับบจัญชาในแตสละสสวนราชการ ซนสงแตสละสสวนราชการมชสายงาน 
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ในแตสละสสวนราชการ  จตานวนคน  ทชสประกอบไปด ต้วย พนจักงานสสวนตตาบล  
ลบูกจ ต้างประจตา และพนจักงาน เพยืสอนตาเอาจตานวนคนมาเปรชยบเทชยบสจัด สสวนการ
คริดปรริมาณงานในแตสละสายงาน ใช ต้วริธชคริดจากข ต้อ  3.1.3 เพยืสอได ต้คสาปรริมาณ
งานในภาพรวม และเมยืสอนตาปรริมาณของแตสละสายงานในภาพรวมทชสได ต้มา
เปรชยบเทชยบการกตาหนดจตานวนอจัตราคนในแตสละสายงาน ดจังตาราง  

สสวน
ราชการ งาน

จกานวนพน อักงาน(อ อัตราทปที่ม ป)
พน อักง

าน
ลจ.ปร

ะจกา
พ.ภา
รกคิจ

พ.ท อัที่ว
ไป

สกาน อักงาน
ปล อัด

บรริหารงานทจัสวไป - ๑ - -
งานกฎหมายและคดช - - - -
งานวริเคราะหค์นโยบายและ
แผน

1 - ๑ -

งานปต้องกจันและบรรเทา
สาธารณภจัย

1 - 1 -

งานการเจ ต้าหน ต้าทชส 1 - -

กองคล อัง

ฝส ายการเงริน 2 - 1 -
งานพจัฒนาและจจัดเกป็บราย
ได ต้

๑ - 1 -

งานทะเบชยนทรจัพยค์ส รินและ
พจัสดสุ

1 1 - -

กองชสาง
งานกสอสร ต้าง ๑ - 1 -
งานกสอสร ต้างออกแบบ และ

ควบคสุมอาคาร
- - - -

กองการ
ศจึกษา
ศาสนา

และ
ว อัฒนธรร

ม

งานบรริหารการศนกษา ๖ - ๔ -

งานสสงเสรริมการศนกษา
ศาสนาและวจัฒนธรรม

- - - -

กอง
สาธารณสรุ
ขและสคิที่ง
แวดลด้อม

งานบรริการสาธารณสสุข - - - ๓

งานอนามจัยและสริสงแวดล ต้อม - - - 3

กอง งานสวจัสดริการและพจัฒนา ๒ - ๑ -
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สว อัสดคิการ
ส อังคม

ชสุมชน

งานสจังคมสงเคราะหค์ - - - -
งานสสงเสรริมอาชชพและ
พจัฒนาสตรช

- - - -

กองสสง
เสรคิม

การเกษต
ร

งานสสงเสรริมการเกษตร ๑ - - -
งานสสงเสรริมปศสุสจัตวค์

- - - -

เมยืสอได ต้จตานวนพนจักงานสสวนตตาบล  ลบูกจ ต้างประจตาและพนจักงานจ ต้าง ในแตสละ
สสวนราชการ แตสละสายงาน ดจังกลสาวข ต้างต ต้นแล ต้ว องคค์การบรริหารสสวนตตาบล
นาทอง  ได ต้นตาเอาจตานวนพนจักงานแตสละสายงานทชสมชในกรอบอจัตรากตาลจัง  มา
กตาหนดตตาแหนสงตามทจักษะ  ความรบู ต้ความสามารถ เพยืสอปฏริบจัตริงานตอบโจทยค์ 
ยสุทธศาสตรค์การพจัฒนา ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง  ใน  ๙  
ยสุทธศาสตรค์  ดจังนชส

1. ยรุทธศาสตรค์ทปที่ 1 ปร อับปรรุงพ อัฒนาระบบสาธารณลูปโภค
ใหด้เพปยงพอ  

2. ยรุทธศาสตรค์ทปที่ 2 ปร อับปรรุงและพ อัฒนาแหลสงนก รั้าเพรที่อ
เกษตร   

3. ยรุทธศาสตรค์ทปที่ 3 พ อัฒนาดด้านเศรษฐกคิจ
4. ยรุทธศาสตรค์ทปที่ 4 พ อัฒนาดด้านส อังคม
5. ยรุทธศาสตรค์ทปที่ ๕ ปร อับปรรุงพ อัฒนาดด้านการเมรองการ

บรคิหาร
6. ยรุทธศาสตรค์ทปที่ ๖ พ อัฒนาดด้านสาธารณสรุข
7. ยรุทธศาสตรค์ทปที่ ๗ พ อัฒนาดด้านการศ จึกษา
8. ยรุทธศาสตรค์ทปที่ ๘ จ อัดการและฟรรั้ นฟลูทร อัพยากรธรรมชาตคิ

และสคิที่งแวดลด้อมเพรที่อการพ อัฒนาทปที่ย อัที่งยรน
9. ยรุทธศาสตรค์ทปที่ ๙ สสงเสรคิมการศจึกษา สรด้างการเรปยนรลู ด้ 

อนรุร อักษค์ศ คิลปะว อัฒนธรรอ อันดปงาม และภลูม คิปอัญญาทด้องถคิที่น
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ประเดป็น
ยสุทธศาสตรค์ เปต้าประสงคค์

ตตาแหนสงพนจักงาน 
ทชสกตาหนดรองรจับ

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
1 
ปร อับปรรุง
พ อัฒนาระบบ
สาธารณลูปโภ
คใหด้เพปยงพอ

- พจัฒนาเส ต้นทางคมนาคมเชยืสอมโยงเปป็ นระบบเพยืสอรองรจับการ
เจรริญเตริบโตทางเศรษฐกริจ  โดยการกสอสร ต้าง  ปรจับปรสุง  บตารสุง
รจักษาถนน สะพาน  ทางเท ต้า  ทสอระบายนตสา  และจจัดระบบการ
คมนาคมให ต้เปป็ นระเบชยบปลอดภจัย  เชสน  ปต้ายบอกเส ต้นทาง  
ไหลสทาง  สจัญญาณไฟบรริเวณทางแยกตสางๆและยสานชสุมชน

-กสอสร ต้างและปรจับปรสุงการประปา เพยืสอการอสุปโภค บรริโภคของ
ประชาชนอยสางพอเพชยงและมชประสริทริภาพ

-การตริดตจั สงหลอดไฟ เพยืสอเพริสมแสงสวสางให ต้ทจัสวถนง

- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองชสาง 
- นจักวริเคราะหค์ฯ
-ผช.นายชสางไฟฟต้า

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
2 
ปร อับปรรุงและ
พ อัฒนาแหลสง
นก รั้าเพรที่อ
การเกษตร

- ขสุดลอกหนองนตสาเพยืสอการเกษตร แก ต้ไขปจัญหาขาดนตสาในการ
ทตาการเกษตร และแก ต้ไขภจัยแลง

 

- ปลจัด อบต. 
- ผอ.กองชสาง

-สสงเสรริมการเกษตรปลอดสารพริษ  สสงเสรริมการปลบูกพยืช
สมสุนไพรการพจัฒนาคสุณภาพดริน  การพจัฒนาบสุคลากรทางการ
เกษตรพจัฒนาคสุณภาพสรินค ต้าหนนสงตตาบลหนนสงผลริตภจัณฑค์
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏชใหมสสสงเสรริมให ต้มชตลาด
เพยืสอเปป็ นศบูนยค์กลางในการจตาหนสายสริสนค ต้าการเกษตร

- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองสวจัสดริการ
สจังคม
- นจักวริชาการเกษตร

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
3
ดด้าน
เศรษฐกคิจ

- สสงเสรริมการดตารงชชพแบบเศรษฐกริจพอ
เพชยงและพนสงตนเอง
-สสงเสรริมให ต้มชการรวมกลสุสมในรบูปแบบตสางๆ
-สสงเสรริมให ต้มชการฝนกอบรมอาชชพ
อสุตสาหกรรมในครจัวเรยือน
-สสงเสรริมการจจัดตจั สงร ต้านค ต้าชสุมชนเพยืสอ
จตาหนสายสรินค ต้า 

- ปลจัด อบต.
- หน.สตานจักปลจัด
- นจักพจัฒนาชสุมชน

- พจัฒนาและบรริหารจจัดการแหลสงนตสา
ธรรมชาตริ  คบู  คลอง  หนอง  บนง 
แหลสงนตสาชลประทาน  ให ต้สามารถเกป็บ
กจักนตสาได ต้ตลอดปช  ฟยืสนฟบูและอนสุรจักษค์

- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองชสาง 
- นจักวริเคราะหค์ฯ
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ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริสงแวดล ต้อม  
เชสน ปส าไม ต้  แหลสงนตสาธรรมชาตริ  ฯลฯ

-ให ต้บรริการด ต้านสาธารณสสุข  ดบูแลควบคสุม บรริหารจจัดการส ริสง
แวดล ต้อม ขยะมบูลฝอย ปต้องกจัน โรคตริดตสอ ให ต้บรริการด ต้านทจันต
กรรม  การจจัดให ต้มชความมจัสนคงปลอดภจัยปลอดจากยาเสพตริด  
ทจั สงชสุมชน  โรงเรชยน และหนสวยงานรจัฐในพยืสนทชส 

-ปลจัด อบต.
- คนงานประจตารถ
ขยะ 

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
4 
ดด้านส อังคม

- พจัฒนาคสุณภาพบสุคลากร  ให ต้เงริน
เดยือนคสาจ ต้าง  คสาตอบแทน บรรจสุแตสง
ตจั สง  สรรหา  พจัฒนาบสุคลากร   ใน
สจังกจัด  

- ปลจัด อบต.
- หจัวหน ต้าสตานจักปลจัด
- นจักพรจัพยากร
บสุคคล

- สนจับสนสุนงบประมาณ ปรจับปรสุงเครยืสอง
มยือ-เครยืสองใช ต้  และสถานทชสปฏริบจัตริ
ราชการ  ควบคสุมด ต้านงบประมาณให ต้มช
ประสริทธริภาพ  ตรวจสอบได ต้ 
-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดประชสุม
ประชาคมหมบูสบ ต้าน

-พนจักงานสสวน
ตตาบลทสุกระดจับ

- รณรงคค์ให ต้เยาวชนและประชาชนตยืสน
ตจัวถนงความสตาคจัญของการปกครอง
ระบอบประชาธริปไตย  มชสสวนรสวมในการ
กตาหนดวริสจัยทจัศนค์  ความต ต้องการการ
แก ต้ปจัญหา  ประเมรินผลและตรวจสอบ
ได ต้ และการปฏริบจัตริงานตามหลจักธร
รมาภริบาล

- พนจักงานสสวน
ตตาบลทสุกระดจับ

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
๕ 
ปร อับปรรุง
พ อัฒนาดด้าน
การเมรองการ
บรคิหาร

-จจัดโครงการอบรมให ต้ความรบู ต้แกสสมาชริก
สภา อบต. เกชสยวกจับบทบาทหน ต้าทชสของ
อบต.ตสอประชาชน
-จจัดโครงการประชาสจัมพจันธค์ให ต้ความรบู ต้
แกสประชาชนในบทบาทหน ต้าทชสของ 
อบต.ตสอประชาชน

-ปลจัด อบต.
-หจัวหน ต้าสตานจักปลจัด

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
๖
พ อัฒนาดด้าน
สาธารณสรุข 

-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดซยืสอ
วจัสดสุอสุปกรณค์ ในการปต้องกจันการแพรส
ระบาดของโรคตริดตสอ เชสน ทรายอะเบ
ทกตาจจัดลบูกนตสา ยสุงลาย รณรงคค์สวมใสส

-ปลจัด อบต.
-รองปลจัด
-หจัวหน ต้าสตานจักปลจัด
-จพง.ปต้องกจัน
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รองเท ต้าบบูทในการปต้องกจันโรคแลปโตส
ไปโรซชส
-สนจับสนสุนงบประมาณ เพยืสอพจัฒนา
ศจักยภาพด ต้านสารธารณสสุข

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
๗
ดด้านการ
ศจึกษา

-การรณรงคค์ให ต้ประชาชนเหป็นความ
สตาคจัญของการศนกษา สนจับสนสุนและสสง
เสรริมให ต้บสุคลากรทกเพศ ทสุกวจัยได ต้รจับ
การศนกษาขจั สนพยืสนฐานอยสางน ต้อย ๑๒ ปช  
ตามอจัธยาศจัยและความเหมาะสม
-ให ต้การศนกษากจับเดป็กกสอนวจัยเรชยน 
บรริหารจจัดการกจับเดป็กและเยาวชนใน
พยืสนทชส  อนสุรจักษค์ประเพณช  วจัฒนธรรม
ศาสนา  มชคสุณธรรม  จรริยธรรม  สสง
เสรริมภบูมริปจัญญาท ต้องถริสน สสงเสรริมด ต้าน
การกชฬาและนจันทนาการ และสริสงเสรริม
การศนกษา นอกสถานศนกษา ให ต้กจับเดป็ก
และเยาชนนอกสถานศนกษา

- ปลจัด อบต.
-รองปลจัด
- ผอ.กองการศนกษา
- นจักวริชาการศนกษา
- ผช.นจักวริชาการ
ศนกษา
- ครบู /ผช.ครบู/ ผดด

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
๘
การจ อัดการ
ทร อัพยากรธร
รมชาตคิ

-สนจับสนสุนการจจัดตจั สงกลสุสมอนสุรจักษค์
ธรรมชาตริ อาสาสมจัครพริทจักษค์ส ริสงแวดล ต้อ
ง
-สสงเสรริมให ต้มชการพจัฒนาและปรจับปรสุง
สภาพแวดล ต้อมภายในหมบูสบ ต้าน ชสุมชน 
เชสน การปลบูกปส า การดบูแลรจักษาปส า
ชสุมชน
-การรณรงคค์ลดการใช ต้สารเคมช ทจั สงบ ต้าน
เรยือนและทางการเกษตร ดดยใช ต้ปสุปุ๋ ย
ชชวภาพ เปป็ นต ต้น
-ปต้องกจันการบสุกรสุกทชสสาธารณะ
ประโยชนค์

- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองการศนกษา
- นจักวริชาการศนกษา

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
๙
สสงเสรคิมการ
เรปยนรลู ด้ 
อนรุร อักษค์

-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดงาน
บสุญประเพณชท ต้องถริสน
-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดตจั สง
ศบูนยค์วจัฒนธรรมตตาบลนาทอง

- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองการศนกษา
- นจักวริชาการศนกษา
-นจักพจัฒนาชสุมชน
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ประเพณป 
ว อัฒนธรรม 
ภลูม คิปอัญญา
ทด้องถคิที่น

กรอบอ อัตรากกาล อัง 3 ปป  ระหวสางปป  2561 – 2563
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จากตารางข ต้างต ต้น จะเหป็นวสา  ตตาแหนสงทชสใช ต้ในการกตาหนดและจจัด
ทตาแผนอจัตรากตาลจัง ขององคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง ทชสมชในปจัจจสุบจัน  ใช ต้
ภารกริจงานทชสมชเปป็ นตจัวกตาหนดเปป็ นเกณฑค์  ดจังนจั สน ในระยะเวลา 3 ปช  ตจั สงแตส
ปชงบประมาณ  2561 – 2563  องคค์การบรริหารสสวนตตาบลพระเพลริง  จนง
กตาหนดกรอบอจัตรากตาลจัง เพยืสอใช ต้ในการปฏริบจัตริงาน ในภารกริจให ต้บรรลสุตาม
วจัตถสุประสงคค์ และสตาฤทธริธิ์ผลตามเปต้าหมายทชสวางไว ต้  ดจังนชส

สสวนราชการ

กร
อบ
อจัต
รา
กตา
ลจัง
เดริ
ม

อจัตราตตาแหนสงทชส
คาดวสาจะต ต้องใช ต้
ในชสวงระยะเวลา
3 ปช  ข ต้างหน ต้า

เพริสม / ลด

หมาย
เหตสุ

256
1

256
2

256
3

256
1

256
2

256
3

ปลจัด อบต. 
(นจักบรริหารงานท ต้องถริสน 
ระดจับกลาง)

1 1 1 1 -  - -

รองปลจัด อบต.
(นจักบรริหารงานท ต้องถริสน 
ระดจับต ต้น)

๑ ๑ ๑ ๑

สกาน อักงานปล อัด
หน.สตานจักปลจัด 
(นจักบรริหารงานทจัสวไป 
ระดจับต ต้น)

 1 1 1 1   - - -

นจักจจัดการงานทจัสวไป 
(ลบูกจ ต้างประจตา)

1 1 1 1 -  - -

นจักวริเคราะหค์นโยบายและ
แผน ปก.

๑  1  1  1 - - -

นจักทรจัพยากรบสุคคล ปก  1 1  1 1 -  - -
เจ ต้าพนจักงานธสุรการ ปง. 1 1  1  1 -  - -
จพง.ปต้องกจันและบรรเทา
สาธารณภจัย ปง.

0 1  1  1 +๑ - - วสาง
เดริม
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ผช.จพง.ปต้องกจันและ
บรรเทา
สาธารณภจัย(พนจ.ภารกริจ) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - -

ผช.นจักวริเคราะหค์นโยบาย
และแผน
(พนจ.ภารกริจ)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

ภารโรง (ลบูกจ ต้างประจตา) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -
พนจักงานขจับ
รถยนตค์(พนจ.ทจัสวไป)

 1 1 1 1 -  - -

กองคล อัง
ผบู ต้อตานวยการกองคลจัง 
(นจักบรริหารงานคลจัง 
ระดจับต ต้น)

๑  1  1  1 -  - -

หจัวหน ต้าฝส ายการเงริน
 (นจักบรริหารงานคลจัง 
ระดจับต ต้น)

 1 1 1 1 -  - -

นจักวริชาการพจัสดสุ ชก. 1  1  1  1 -  - -
นจักวริชาการจจัดเกป็บรายได ต้
ปก.  

1  1  1  1 -  - -

เจ ต้าพนจักงานการเงรินและ
บจัญชช
(ลบูกจ ต้างประจตา)

1  1  1  1 -  - -

ผบู ต้ชสวยเจ ต้าพนจักงานการ
เงรินและ
บจัญชช(พนจ.ภารกริจ)

1  1  1  1 -  - -

ผบู ต้ชสวยเจ ต้าพนจักงานจจัดเกป็บ
รายได ต้
(พนจ.ภารกริจ)

1  1  1  1 -  - -

ผบู ต้ชสวยเจ ต้าพนจักงานพจัสดสุ 
(พนจ.ภารกริจ)

1  1  1  1 -  - -

กองชสาง
ผบู ต้อตานวยการกองชสาง 
(นจักบรริหารงานชสาง ระดจับ
ต ต้น)

1  1  1  1 -  - -
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ผบู ต้ชสวยนายชสางไฟฟต้า 1  1  1  1 -  - -
กองการศจึกษา ศาสนา

และว อัฒนธรรม
ผบู ต้อตานวยการกองการ
ศนกษาฯ 
(นจักบรริหารงานศนกษา 
ระดจับต ต้น)

 1  1  1  1 -  - -

นจักวริชาการศนกษา ปก.  1 1  1 1 -  - -
ครบู คศ.๑ ๔  ๔  ๔  ๔ -  - -
ผบู ต้ชสวยนจักวริชาการศนกษา 
(พนจ.ภารกริจ)

1  1  1  1 -  - -

ผบู ต้ชสวยครบูผบู ต้ดบูแลเดป็ก 
(พนจ.ภารกริจ)

๔  ๔  ๔  ๔ -  - -

กองสาธารณสรุขและ
สคิที่งแวดลด้อม

พนจักงานขจับรถบรรทสุก
ขยะ
(พนจ.จ ต้างทจัสวไป)

 1  1  1  1 -  - -

พนจักงานประจตารถบรรทสุก
ขยะ
(พนจ.จ ต้างทจัสวไป)

 ๒  ๒  ๒  ๒ -  - -

กองสว อัสดคิการส อังคม
ผบู ต้อตานวยการกอง
สวจัสดริการสจังคม
(นจักบรริหารงานสวจัสดริการ
สจังคม 
ระดจับต ต้น)

 1  1  1  1 -  - -

นจักพจัฒนาชสุมชนปก. ๑ ๑ ๑ ๑ -  - -
ผช.เจ ต้าพนจักงานพจัฒนา
ชสุมชน 
(พนจ.ภารกริจ)

 1  1  1  1 -  - -

กองสสงเสรคิมการเกษตร
นจักวริชาการเกษตร ๑ 1 1 1 - - -
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รวม ๓๙ ๔๐ ๔๐ ๔๐ +๑

ประเดป็น
ยสุทธศาสตรค์ เปต้าประสงคค์

ตตาแหนสงพนจักงาน 
ทชสกตาหนดรองรจับ

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
4 
ดด้านส อังคม

- พจัฒนาคสุณภาพบสุคลากร  ให ต้เงริน
เดยือนคสาจ ต้าง  คสาตอบแทน บรรจสุแตสง
ตจั สง  สรรหา  พจัฒนาบสุคลากร   ใน
สจังกจัด  

- ปลจัด อบต.
- หจัวหน ต้าสตานจักปลจัด
- นจักพรจัพยากร
บสุคคล

- สนจับสนสุนงบประมาณ ปรจับปรสุงเครยืสอง
มยือ-เครยืสองใช ต้  และสถานทชสปฏริบจัตริ
ราชการ  ควบคสุมด ต้านงบประมาณให ต้มช
ประสริทธริภาพ  ตรวจสอบได ต้ 
-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดประชสุม
ประชาคมหมบูสบ ต้าน

-พนจักงานสสวน
ตตาบลทสุกระดจับ

- รณรงคค์ให ต้เยาวชนและประชาชนตยืสน
ตจัวถนงความสตาคจัญของการปกครอง
ระบอบประชาธริปไตย  มชสสวนรสวมในการ
กตาหนดวริสจัยทจัศนค์  ความต ต้องการการ
แก ต้ปจัญหา  ประเมรินผลและตรวจสอบ
ได ต้ และการปฏริบจัตริงานตามหลจักธร
รมาภริบาล

- พนจักงานสสวน
ตตาบลทสุกระดจับ

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
๕ 
ปร อับปรรุง
พ อัฒนาดด้าน
การเมรองการ
บรคิหาร

-จจัดโครงการอบรมให ต้ความรบู ต้แกสสมาชริก
สภา อบต. เกชสยวกจับบทบาทหน ต้าทชสของ
อบต.ตสอประชาชน
-จจัดโครงการประชาสจัมพจันธค์ให ต้ความรบู ต้
แกสประชาชนในบทบาทหน ต้าทชสของ 
อบต.ตสอประชาชน

-ปลจัด อบต.
-หจัวหน ต้าสตานจักปลจัด

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
๖
พ อัฒนาดด้าน
สาธารณสรุข 

-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดซยืสอ
วจัสดสุอสุปกรณค์ ในการปต้องกจันการแพรส
ระบาดของโรคตริดตสอ เชสน ทรายอะเบ
ทกตาจจัดลบูกนตสา ยสุงลาย รณรงคค์สวมใสส
รองเท ต้าบบูทในการปต้องกจันโรคแลปโตส
ไปโรซชส
-สนจับสนสุนงบประมาณ เพยืสอพจัฒนา
ศจักยภาพด ต้านสารธารณสสุข

-ปลจัด อบต.
-รองปลจัด
-หจัวหน ต้าสตานจักปลจัด
-จพง.ปต้องกจัน
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ยรุทธศาสตรค์ทปที่
๗
ดด้านการ
ศจึกษา

-การรณรงคค์ให ต้ประชาชนเหป็นความ
สตาคจัญของการศนกษา สนจับสนสุนและสสง
เสรริมให ต้บสุคลากรทกเพศ ทสุกวจัยได ต้รจับ
การศนกษาขจั สนพยืสนฐานอยสางน ต้อย ๑๒ ปช  
ตามอจัธยาศจัยและความเหมาะสม
-ให ต้การศนกษากจับเดป็กกสอนวจัยเรชยน 
บรริหารจจัดการกจับเดป็กและเยาวชนใน
พยืสนทชส  อนสุรจักษค์ประเพณช  วจัฒนธรรม
ศาสนา  มชคสุณธรรม  จรริยธรรม  สสง
เสรริมภบูมริปจัญญาท ต้องถริสน สสงเสรริมด ต้าน
การกชฬาและนจันทนาการ และสริสงเสรริม
การศนกษา นอกสถานศนกษา ให ต้กจับเดป็ก
และเยาชนนอกสถานศนกษา

- ปลจัด อบต.
-รองปลจัด
- ผอ.กองการศนกษา
- นจักวริชาการศนกษา
- ผช.นจักวริชาการ
ศนกษา
- ครบู /ผช.ครบู/ ผดด

ประเดป็น
ยสุทธศาสตรค์

เปต้าประสงคค์ ตตาแหนสงพนจักงาน 
ทชสกตาหนดรองรจับ

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
๘
การจ อัดการ
ทร อัพยากรธร
รมชาตคิ

-สนจับสนสุนการจจัดตจั สงกลสุสมอนสุรจักษค์
ธรรมชาตริ อาสาสมจัครพริทจักษค์ส ริสงแวดล ต้อ
ง
-สสงเสรริมให ต้มชการพจัฒนาและปรจับปรสุง
สภาพแวดล ต้อมภายในหมบูสบ ต้าน ชสุมชน 
เชสน การปลบูกปส า การดบูแลรจักษาปส า
ชสุมชน
-การรณรงคค์ลดการใช ต้สารเคมช ทจั สงบ ต้าน
เรยือนและทางการเกษตร ดดยใช ต้ปสุปุ๋ ย
ชชวภาพ เปป็ นต ต้น
-ปต้องกจันการบสุกรสุกทชสสาธารณะ
ประโยชนค์

- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองการศนกษา
- นจักวริชาการศนกษา

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
๙
สสงเสรคิมการ
เรปยนรลู ด้ 
อนรุร อักษค์
ประเพณป 
ว อัฒนธรรม 

-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดงาน
บสุญประเพณชท ต้องถริสน
-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดตจั สง
ศบูนยค์วจัฒนธรรมตตาบลนาทอง

- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองการศนกษา
- นจักวริชาการศนกษา
-นจักพจัฒนาชสุมชน
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ภลูม คิปอัญญา
ทด้องถคิที่น

ประเดป็น
ยสุทธศาสตรค์ เปต้าประสงคค์

ตตาแหนสงพนจักงาน 
ทชสกตาหนดรองรจับ

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
1 
ปร อับปรรุง
พ อัฒนาระบบ
สาธารณลูปโภ
คใหด้เพปยงพอ

- พจัฒนาเส ต้นทางคมนาคมเชยืสอมโยงเปป็ นระบบเพยืสอรองรจับการ
เจรริญเตริบโตทางเศรษฐกริจ  โดยการกสอสร ต้าง  ปรจับปรสุง  บตารสุง
รจักษาถนน สะพาน  ทางเท ต้า  ทสอระบายนตสา  และจจัดระบบการ
คมนาคมให ต้เปป็ นระเบชยบปลอดภจัย  เชสน  ปต้ายบอกเส ต้นทาง  
ไหลสทาง  สจัญญาณไฟบรริเวณทางแยกตสางๆและยสานชสุมชน

-กสอสร ต้างและปรจับปรสุงการประปา เพยืสอการอสุปโภค บรริโภคของ
ประชาชนอยสางพอเพชยงและมชประสริทริภาพ

-การตริดตจั สงหลอดไฟ เพยืสอเพริสมแสงสวสางให ต้ทจัสวถนง

- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองชสาง 
- นจักวริเคราะหค์ฯ
-ผช.นายชสางไฟฟต้า

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
2 

- ขสุดลอกหนองนตสาเพยืสอการเกษตร แก ต้ไขปจัญหาขาดนตสาในการ
ทตาการเกษตร และแก ต้ไขภจัยแลง

 

- ปลจัด อบต. 
- ผอ.กองชสาง
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ปร อับปรรุงและ
พ อัฒนาแหลสง
นก รั้าเพรที่อ
การเกษตร

-สสงเสรริมการเกษตรปลอดสารพริษ  สสงเสรริมการปลบูกพยืช
สมสุนไพรการพจัฒนาคสุณภาพดริน  การพจัฒนาบสุคลากรทางการ
เกษตรพจัฒนาคสุณภาพสรินค ต้าหนนสงตตาบลหนนสงผลริตภจัณฑค์
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏชใหมสสสงเสรริมให ต้มชตลาด
เพยืสอเปป็ นศบูนยค์กลางในการจตาหนสายสริสนค ต้าการเกษตร

- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองสวจัสดริการ
สจังคม
- นจักวริชาการเกษตร

ยรุทธศาสตรค์ทปที่
3
ดด้าน
เศรษฐกคิจ

- สสงเสรริมการดตารงชชพแบบเศรษฐกริจพอ
เพชยงและพนสงตนเอง
-สสงเสรริมให ต้มชการรวมกลสุสมในรบูปแบบตสางๆ
-สสงเสรริมให ต้มชการฝนกอบรมอาชชพ
อสุตสาหกรรมในครจัวเรยือน
-สสงเสรริมการจจัดตจั สงร ต้านค ต้าชสุมชนเพยืสอ
จตาหนสายสรินค ต้า 

- ปลจัด อบต.
- หน.สตานจักปลจัด
- นจักพจัฒนาชสุมชน

- พจัฒนาและบรริหารจจัดการแหลสงนตสา
ธรรมชาตริ  คบู  คลอง  หนอง  บนง 
แหลสงนตสาชลประทาน  ให ต้สามารถเกป็บ
กจักนตสาได ต้ตลอดปช  ฟยืสนฟบูและอนสุรจักษค์
ทรจัพยากรธรรมชาตริและสริสงแวดล ต้อม  
เชสน ปส าไม ต้  แหลสงนตสาธรรมชาตริ  ฯลฯ

- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองชสาง 
- นจักวริเคราะหค์ฯ

-ให ต้บรริการด ต้านสาธารณสสุข  ดบูแลควบคสุม บรริหารจจัดการส ริสง
แวดล ต้อม ขยะมบูลฝอย ปต้องกจัน โรคตริดตสอ ให ต้บรริการด ต้านทจันต
กรรม  การจจัดให ต้มชความมจัสนคงปลอดภจัยปลอดจากยาเสพตริด  
ทจั สงชสุมชน  โรงเรชยน และหนสวยงานรจัฐในพยืสนทชส 

-ปลจัด อบต.
- คนงานประจตารถ
ขยะ 
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11. บจัญชชจจัดคนลงสบูสตตาแหนสงและการกตาหนดเลขทชสตตาแหนสงในสสวนราชการ

ทปที่ ชรที่อ - สกรุล วรุฒคิ
การ

ศจึกษา

กรอบอ อัตรากกาล อังเดคิม กรอบอ อัตรากกาล อังใหมส

เลขทปที่ตกาแหนสง ตกาแหนสง ระด อับ เลขทปที่ตกาแหนสง ตกาแหนสง ระด อับ เง คิน
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เดรอน

12)

1
นายกริตตริชจัย วริชา
เรยือง

ปรริญญา
ตรช

๔๒-3-00-
1101-001

ปลจัด อบต.
(นจักบรริหาร
งานท ต้อง

ถริสน)

กลาง
๔๒-3-00-
1101-001

ปลจัด อบต.
(นจักบรริหาร
งานท ต้อง

ถริสน)

กลาง
462,00

๒
น.ส.ณจัศฐมลกานตค์ 
ไชยวริมลสริรริ

ปรริญญา
โท

๔๒-3-00-
1101-00 ๒

รองปลจัด
อบต.

(นจักบรริหาร
งานท ต้อง

ถริสน)

ต ต้น
๔๒-3-00-

1101-00 ๒

รองปลจัด
อบต.

(นจักบรริหาร
งานท ต้อง

ถริสน)

ต ต้น

สกาน อักงานปล อัด

๓
นายนจันทเดช นจัน
สถริตยค์

ปรริญญา
โท

๔ 2-๓-01-
2101-001

หจัวหน ต้า
สตานจักปลจัด

(นจักบรริหาร
งานทจัสวไป)

ต ต้น
๔ 2-๓-01-
2101-001

หจัวหน ต้า
สตานจักปลจัด

(นจักบรริหาร
งานทจัสวไป)

ต ต้น
349,32

๔
นางสาววราภรณค์ คา
มะนา

ปรริญญา
โท

๔ 2-3-01-310
๒-001

นจัก
ทรจัพยากร

บสุคคล

ปก./
ชก.

๔ 2-3-01-310
๒-001

นจัก
ทรจัพยากร

บสุคคล

ปก/
ชก.

317,52

๕ - วสาง -
ปรริญญา

ตรช
๔ 2-3-01-
3103-001

นจักวริ
เคราะหค์ฯ

ปก./
ชก.

62-3-01-
3103-001

นจักวริ
เคราะหค์ฯ

ปก/
ชก.

266,76

๖
นางสาวจริดาภา อา
ระหจัง

ปรริญญา
ตรช

๔ 2-3-01-
๔ 10 ๑-001

เจ ต้า
พนจักงาน
ธสุรการ

ปง./
ชง.

๔ 2-3-01-
๔ 10 ๑-001

เจ ต้า
พนจักงาน
ธสุรการ

ปง./
ชง.

305,64

๗
จสาเอกคมกรริช จจัน
วริเศษ

ปวส.
๔ 2-3-01-

๔ 80 ๕-001
จพง.ปต้อ
งกจันฯ

ปง./
ชง

๔ 2-3-01-
๔ 80 ๕-001

จพง.ปต้อ
งกจันฯ

ปง./
ชง.

355,32

๘
นางสาวสสุพจัตรา บสุญ

ญาธริกบูล
ปรริญญา

ตรช
-

นจักจจัดการ
งานทจัสวไป
(ลจ.ประ

จตา)

- -

นจักจจัดการ
งานทจัสวไป
(ลจ.ประ

จตา)

-
256,32

๙
นายบรรจบ  ศรชหล ต้า
มะนา

ปวส. -
ภารโรง
(ลจ.ประ

จตา)
- -

ภารโรง
(ลจ.ประ

จตา)
-

302,28

๑๐
.

นางสาวพรทริพยค์ 
ไชยพจัฒนค์

ปรริญญา
ตรช

- ผช.นจัก
วริเคราะหค์

นโยบายและ

- - ผช.นจัก
วริเคราะหค์

นโยบายและ

- 227,04
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แผน แผน

๑๑ - วสาง - ปวส. -
ผช.จพง.ปต้

องกจันฯ
- -

ผช.จพง.ปต้
องกจันฯ

-
143,52

๑๒
นายชจัยณรงคค์ สชกา
ลา

ม.3 -
พนจักงาน
ขจับรถยนตค์

- -
พนจักงาน
ขจับรถยนตค์

-
136,20

กองคล อัง

1
๓

- วสาง -
ปรริญญา

ตรช
๔ 2-3-04-
2101-001

ผอ.กอง
คลจัง
 (นจัก

บรริหารงาน
คลจัง)

ต ต้น
๔ 2-3-04-
2101-001

ผอ.กองคลจัง
(นจักบรริหาร
งานคลจัง)

ต ต้น
382,56

1
๔

นางสาวจจันทรค์เพป็ญ 
สสุจจริต

ปรริญญา
โท

๔ 2-3-04-๒๑ 0
๒-00 ๒

นจักรริหาร
งานคลจัง
(หจัวหน ต้า
ฝส ายการ

เงริน)

ต ต้น
๔ 2-3-04-๒๑ 0

๒-00 ๒

นจักรริหารงาน
คลจัง

(หจัวหน ต้า
ฝส ายการ

เงริน)

ต ต้น.
275

1
๕

นายนาธาน สาระโว
ปรริญญา

โท
๔ 2-3-04-320

๔-001
นจักวริชาการ

พจัสดสุ
ชก.

๔ 2-3-04-320
๔-001

นจักวริชาการ
พจัสดสุ

ชก.
293

1
๖

นางจจันทะยา แสง
แก ต้ว

ปรริญญา
โท

๔ 2-3-04-2
๑ 03-002

เจ ต้า
พนจักงาน

พจัสดสุ

ปก./
ชก.

62-3-04-2
๑ 03-002

เจ ต้าพนจักงาน
พจัสดสุ

ปก./
ชก.

297

๑๗
นางลตาดวน ศริรริบสุตร
วงศค์

ปวท. -

จพง.การ
เงรินและ
บจัญชช

(ลจ.ประ
จตา)

- -

จพง.การ
เงรินและ
บจัญชช

(ลจ.ประจตา)

-
297

1
๘

นางสาวเจนจริรา  สช
ละบจัตร

ปรริญญา
ตรช

-
ผช.จพง.จจั
ดเกป็บราย

ได ต้
- -

ผช.จพง.จจัด
เกป็บรายได ต้

-
174

๑๙
นางสาวเกสร สชพล
ชสุม

ปรริญญา
ตรช

-
ผช.จพง.ก
ารเงรินและ

บจัญชช
- -

ผช.จพง.กา
รเงรินและ

บจัญชช
-

188

2
๐

นางสาวรจัชนชภรณค์ วริ
ชาฮาด

ปรริญญา
ตรช

-
ผช.จพง.พจั

สดสุ
- -

ผช.จพง.พจัส
ดสุ

-
142

กองชสาง

2
๑

นายกชรตริ  เพป็ชรกอง
ปรริญญา

ตรช
๔ 2-3-05-
2103-001

ผอ.กองชสาง
(นจักบรริหาร
งานชสาง)

ต ต้น
๔ 2-3-05-
2103-001

ผอ.กองชสาง
(นจักบรริหาร
งานชสาง)

ต ต้น
317,5

2
๒

นายณจัฐพงษค์  ศรช
เศษนาม

ปวส. -
ผบู ต้ชสวยนาย
ชสางไฟฟต้า

- -
ผบู ต้ชสวยนาย
ชสางไฟฟต้า

-.
249

กองการศจึกษา   ศาสนา ว อัฒนธรรม และน อันทนาการ



54

๒
3

นายฉจัตรภจัทร  ศริรริ
บสุญนาม

ปรริญญา
โท

๔ 2-3-08-
๒ 107-001

ผอ.กองการ
ศนกษาฯ(นจัก
บรริหาร
งานการ
ศนกษา)

ต ต้น
๔ 2-3-08-
๒ 107-001

ผอ.กองการ
ศนกษาฯ(นจัก

บรริหาร
งานการ
ศนกษา)

ต ต้น
311,6

๒๔
นางศริศริธร ฤทธา
พรหม

ปรริญญา
ตรช

๔ 2-3-08-
3803-001

นจักวริชาการ
ศนกษา

ปก./
ชก.

๔ 2-3-08-
3803-001

นจักวริชาการ
ศนกษา

ปก./
ชก.

355

๒๕
นางสาวณจัฏฐรจัตนค์  
สริงหค์ทรงพล

ปรริญญา
ตรช

-
ผบู ต้ชสวย

นวก.ศนกษา
- -

ผบู ต้ชสวย
นวก.ศนกษา

-
215

๒๖ นางพริกสุล สริงวริสสุทธค์
ปรริญญา

ตรช
๔๔-๒-๐๐๗๙ ครบู

คศ.
๑

๔๔-๒-๐๐๗๙ ครบู
คศ.
๑

ได ต้รจับเงรินอสุดหนสุนจากรมสสงเสรริมฯ

๒
๗

นางสสุพาณช จจันทรา
ชจัย

ปรริญญา
ตรช ๔๔-๒-๐๐๗๘ ครบู

ผบู ต้
ชสวย

๔๔-๒-๐๐๗๘ ครบู
ผบู ต้

ชสวย
ได ต้รจับเงรินอสุดหนสุนจากรมสสงเสรริมฯ

๒
๘

นางจตาปช  จจันทะกา
ปรริญญา

ตรช
๔๔-๒-๐๐๓๐ ครบู

ผบู ต้
ชสวย

๔๔-๒-๐๐๓๐ ครบู
ผบู ต้

ชสวย
ได ต้รจับเงรินอสุดหนสุนจากรมสสงเสรริมฯ

๒๙
นางสมหมาย ศรชไช
ตสุง

ปรริญญา
ตรช

๔๔-๒-๐๐๓๑ ครบู
ผบู ต้

ชสวย
๔๔-๒-๐๐๓๑ ครบู

ผบู ต้
ชสวย

ได ต้รจับเงรินอสุดหนสุนจากรมสสงเสรริมฯ

๓๐
3
๑
3
๒

๓๓

นางกสุหลาบ สาวงษค์
นาม
นางดาบส ดวง
ปจัญญา
นางจรินตนา 
ศรชจจันทรค์ปลริว

นางดาบส ดวง
ปจัญญา

ปรริญญา
ตรช

ปรริญญา
ตรช

ปรริญญา
ตรช

ปรริญญา
ตรช

-

-

ผบู ต้ชสวยครบูผบู ต้
ดบูแลเดป็ก

ผบู ต้ชสวยครบูผบู ต้
ดบูแลเดป็ก

-

-

-

-

ผบู ต้ชสวยครบูผบู ต้
ดบูแลเดป็ก

ผบู ต้ชสวยครบูผบู ต้
ดบูแลเดป็ก

-

-

ได ต้รจับเงรินอสุดหนสุนจากรมสสงเสรริมฯ

ได ต้รจับเงรินอสุดหนสุนจากรมสสงเสรริมฯ

กองสสงเสรคิมการเกษตร

3
๔

-วสาง-
ปรริญญา

ตรช
๔ 2-3-๑๔-๓
๔ 0 ๑-001

นจักวริชาการ
เกษตร

ปก./
ชก.

๔ 2-3-๑๔-๓
๔ 0 ๑-001

นจักวริชาการ
เกษตร

ปก./
ชก.

393,6

กองสว อัสดคิการส อังคม
๓๕ นางเพชรรจัตนค์  แก ต้ว

สชขาว
ปรริญญา

โท
๔๒-๓-๑๑-๒๑๐

๕-๐๐๑
ผอ.กอง
สวจัสดริการ

สจังคม
 (นจักบรริหาร

ต ต้น ๔๒-๓-๑๑-๒๑๐
๕-๐๐๑

ผอ.กอง
สวจัสดริการ

สจังคม
 (นจักบรริหาร

ต ต้น 132
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งานกอง
สวจัสดริการ
สจังคม)

งานกอง
สวจัสดริการ
สจังคม)

๓๖ นางมริสงพร หลสอเงริน
ปรริญญา

โท
๔๒-๓-๑๑-๓๘๐

๑-๐๐๑
นจักพจัฒนา

ชสุมชน
ปก./
ชก.

๔๒-๓-๑๑-๓๘๐
๑-๐๐๑

นจักพจัฒนา
ชสุมชน

ปก./
ชก.

๓
๗

นางสาวสสุภาพร 
สงวนกลริสน

ปวส. -
ผช.จพง.พจั
ฒนาชสุมชน

- -
ผช.จพง.พจั
ฒนาชสุมชน

-

กองสาธารณสรุขและสคิที่งแวดลด้อม

๓
๘

นายฤทธริเดช  
สสุวรรณศรช

ป.6 -
พนจักงานขจับ
รถบรรทสุก

ขยะ
- -

พนจักงานขจับ
รถบรรทสุก

ขยะ
-

108

๓๙ นายน ต้อย  เสชยงไสยค์ ป.6 -
พนจักงาน
ประจตารถ

บรรทสุกขยะ
- -

พนจักงาน
ประจตารถ

บรรทสุกขยะ
-

108

๔๐
นายเกรชยงกมล ศรช
พจันนาม

ม.3 -
พนจักงาน
ประจตารถ

บรรทสุกขยะ
- -

พนจักงาน
ประจตารถ

บรรทสุกขยะ
-
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12. แนวทางพ อัฒนาพน อักงานสสวนทด้องถคิที่น

องคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาทอง กตาหนดแนวทางการของ
พนจักงานสสวนตตาบลในสจังกจัดทสุกระดจับขจั สน  โดยมสุสงเน ต้นไปทชสพจัฒนาเพยืสอ
เพริสมพบูนความรบู ต้  ทจัศนคตริทชสดช  มชคสุณธรรมจรริยธรรม อจันจะทตาให ต้การปฏริบจัตริ
หน ต้าทชสราชการมชประสริทธริภาพ  เกริดประสริทธริผล  ตามรอบการจจัดทตาแผน
อจัตรากตาลจัง 3 ปช  การพจัฒนานอกจากการพจัฒนาความรบู ต้ทจัสวไปในการ
ปฏริบจัตริงาน  เสรริมความรบู ต้และทจักษะในแตสละตตาแหนสง  ด ต้านการบรริหาร  
ด ต้านคสุณสมบจัตริสสวนตจัว  และด ต้านอยืสน ๆ ทชสจตาเปป็ นแล ต้ว องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลนาทอง ตระหนจักเปป็ นอยสางยริสง โดยมสุสงเน ต้นทชสจะพจัฒนาตามนโยบาย
ของรจัฐบาลแหสงรจัฐ  คยือการพจัฒนาบสุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนดค์ 4.0
เพยืสอประโยชนค์ของประชาชนเปป็ นหลจัก  กลสาวคยือ

1. เปป็ นองคค์การบรริหารสสวนตตาบลทชสเปริดกว ต้างและเชยืสอมโยงกจัน 
มชการบรริหารจจัดการทชสเปริดเผย โปรสงใส  ในการทตางาน  บสุคคลภายนอก
สามารถเข ต้าถนงข ต้อมบูลขสาวสารของ หนสวยงานได ต้  มชการแบสงปจันข ต้อมบูลซ นสง
กจันและกจัน ระหวสางหนสวยงานรจัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทจัสวไป  เพยืสอ
เปป็ นการตรวจสอบการทตางานระหวสางกจันและเปริดกว ต้างซ นสงการมชสสวนรสวม 
การสร ต้างเครยือขสาย

2. องคค์การบรริหารสสวนตตาบลยนดประชาชนเปป็ นศบูนยค์กลาง  เปป็ นการ
ทตางานทชสต ต้องเข ต้าใจประชาชนเปป็ นหลจัก ทตางานเช ริงรสุกและมองไปข ต้าง

หน ต้า  โดยตจั สงคตาถามเสมอวสา ประชาชนจะได ต้อะไร  มสุสงเน ต้นแก ต้ไข  ปจัญหา
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