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แผนอ อัตรากกาล อัง 3 ปป
ประจกาปป งบประมาณ 2561 – 2563
(ปร อับปรรุงครงทป
อัรั้ ที่ ๑)

องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง
ช งยยืน จจังหวจัดมหาสารคาม
อตาเภอเชย

2
หล อักการและเหตรุผล
การบรริหารจจัดการอจัตรากตาลจังของหนสวยงานรจัฐ เปป็ นสงริส ทชส
ส ตาคจัญ
และต ต้องดตาเนรินการตสอเนยือ
ส ง เนยือ
ส งจากการกตาหนดอจัตรากตาลจังคนในองคค์กร
จั พจันธค์กบ
หนนงส จะมชความสม
จั การกตาหนดอจัตราเงรินเดยือน คสาจ ต้าง คสาตอบแทน
จั พจันธค์
ประโยชนค์ตอบแทนอยืน
ส และสวจัสดริการอยืน
ส ๆ อชกมากมาย ทชม
ส ค
ช วามส ม
เกชย
ส วเนยือ
ส งสอดคล ต้องกจัน ประกอบกจับ แผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช (ประจตา
ปช งบประมาณ 2558 – 2560) ขององคค์การบรริหารสวส นตตาบล
ริส สสุดลงในวจันทชส 30 กจันยายน 2560 ดจังนจั น
นาทอง จะสน
ส องคค์การบรริหาร
สวส นตตาบลนาทอง จนงจตาเปป็ นต ต้อง จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช (ประจตา
จั พจันธค์กบ
ปช งบประมาณ 2561 – 2563) ให ต้สอดรจับและสม
จั แผนอจัตรากตาลจัง
ฉบจับเดริมเปป็ นสตาคจัญ เพยือ
ส ให ต้การบรริหารจจัดการอจัตรากตาลจังของหนสวยงานให ต้มช
ต้ กการและวริธก
ความสมบบูรณค์และตสอเนยือ
ส ง โดยใชหลจั
ช ารจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง
3 ปช (ประจตาปช งบประมาณ 2561 – 2563) ดจังนชส
1.

๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนจักงานสวส นตตาบล (ก.อบต.)
ส
เรยือ
ส ง มาตรฐานทจัวไปเกช
ส
ยวกจั
ส บอจัตราตตาแหนสง กตาหนดใหคณะกรรมการพนจั
ต้
กงานสวน
ตตาบล กตาหนดตตาแหนสงพนจักงานสวส นตตาบล วสาจะมชตตาแหนสงใด ระดจับใด อยบูใส น
สวส นราชการใด จตานวนเทสาใด ให ต้คตานนงถนงภาระหน ต้าทชค
ส วามรจับผริดชอบ
ลจักษณะงานทชต
ส ต้องปฏริบจัต ริ ความยาก ปรริมาณและคสุณภาพของงาน ตลอดจน
ทจังส ภาระคสาใชจสต้ ายขององคค์การบรริหารสวส นตตาบล ทชจ
ส ะต ต้องจสายในด ต้านบสุคคล
โดยให ต้องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจังของพนจักงาน
ต้
สวส นตตาบล เพยือ
ส ใชในการกต
าหนดตตาแหนสงโดยความเหป็นชอบของคณะกรรมการ
พนจักงานสวส นตตาบลจจังหวจัดมหาสารคาม ทจังนช
ส ส ให ต้เปป็ นไปตามหลจักเกณฑค์ และวริธ ช
การทชค
ส ณะกรรมการกลางพนจักงานสวส นตตาบล (ก.อบต.) กตาหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางพนจักงานสวส นตตาบล ( ก.อบต.) ไดมชต้ มตริ
เหป็นชอบประกาศการกตาหนดตตาแหนสงข ต้าราชการหรยือพนจั กงานสวส นท ต้องถริน
ส
โดยกตาหนดแนวทางให ต้องคค์การบรริหารสวส นตตาบล จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจังของ
องคค์การบรริหารสวส นตตาบล เพยือ
ส เปป็ นกรอบในการกตาหนดตตาแหนสงและการใช ต้
ตตาแหนสงพนจักงานสวส นตตาบล โดยเสนอใหคณะกรรมการพนจั
ต้
กงานสวส นตตาบล
จจังหวจัดมหาสารคาม พริจารณาใหความเหป็
ต้
นชอบ โดยกตาหนดให ต้องคค์การบรริหาร
สวส นตตาบลนาทอง แตสงตจังส คณะกรรมการจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง วริเคราะหค์
อตานาจหน ต้าทชแ
ส ละภารกริจขององคค์การบรริหารสวส นตตาบล วริเคราะหค์ความ
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ต ต้องการกตาลจังคน วริเคราะหค์การวางแผนการใชกตต้ าลจังคน จจัดทตากรอบอจัตรา
กตาลจัง และกตาหนดหลจักเกณฑค์และเงยือ
ส นไข ในการกตาหนดตตาแหนสงพนจั กงาน
สวส นตตาบล ตามแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช
1.3 จากหลจักการและเหตสุผลดจังกลสาวองคค์การบรริหารสวส นตตาบล
นาทอง จนงได ต้จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช (ประจตาปช งบประมาณ 2561 –
2563) ขนน
ส

๒. ว อัตถรุประสงคค์ และ ประโยชนค์ทจ
ปที่ ะไดด้ร อับ
๒.๑ ว อัตถรุประสงคค์ จากการจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง ๓ ปป
2.1.1 เพยือ
ส ให ต้องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง มชโครงสร ต้างการ
ต้
แบสงงานและระบบงานทชเส หมาะสม ไมสซตสาซอน
๒.1.๒ เพยือ
ส ให ต้องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง มชการกตาหนด
ตตาแหนสงการจจัดอจัตรากตาลจัง โครงสร ต้างให ต้เหมาะสมกจับอตานาจหน ต้าทชข
ส อง
องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ตามกฎหมายจจัดตจังส องคค์กรปกครองสวส น
ท ต้องถริน
ส แตสละประเภท และตามพระราชบจัญญจัตก
ริ ตาหนดแผนและขจัน
ส ตอนการก
ระจายอตานาจให ต้องคค์กรปกครองสวส นท ต้องถริน
ส พ.ศ. 2542
๒.1.๓ เพยือ
ส ให ต้คณะกรรมการพนจักงานสวส นตตาบลจจังหวจัด
มหาสารคาม สามารถตรวจสอบการกตาหนดตตาแหนสงและการใชตตต้ าแหนสงของ
องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง วสาถบูกต ต้องเหมาะสมหรยือไมส
๒.1.๔ เพยือ
ส เปป็ นแนวทางในการดตาเนรินการวางแผนการใชอจัต้ ตรา
กตาลจังการพจัฒนาบสุคลากรขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง
๒.1.๕ เพยือ
ส ให ต้องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง สามารถวางแผน
อจัตรากตาลจัง ในการบรรจสุแตสงตจังส พนจั กงานสวส นตตาบล เพยือ
ส ให ต้การบรริหารงาน
ขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง เกริดประโยชนค์ตอ
ส ประชาชนเกริดผล
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จั ฤทธริตส
ริ ภาพ มชความคสุ ต้มคสา สามารถลด
สม
ธิ์ อภารกริจตามอตานาจหน ต้าทชส มชประสทธริ
ขจัน
ส ตอนการปฏริบจัตงริ าน มชการลดภารกริจและยสุบเลริกหนสวยงานทชไส มสจตาเปป็ นการ
ปฏริบจัตภ
ริ ารกริจ สามารถตอบสนองความต ต้องการของประชาชนได ต้เปป็ นอยสางดช
๒.1.๖ เพยือ
ส ให ต้องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง สามารถควบคสุม
ภาระคสาใชจสต้ ายดานการบรริ
ต้
หาร
งานบสุคคลให ต้เปป็ นไปตามทชก
ส ฎหมาย
กตาหนด
๒.๒ ประโยชนค์ จากการจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง ๓ ปป
2.2.๑ ผบู ต้บรริหารและพนจั กงานสวส นตตาบล ทชม
ส ส
ช วส นเกชย
ส วข ต้องมชความ
จั เจนถนงกรอบอจัตรากตาลจังคน ตตาแหนสงและหน ต้าทชรส จับผริดชอบทชเส หมาะ
เข ต้าใจชด
สมตามปรริมาณและคสุณภาพทชต
ส ต้องการ
2.2.2 องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง มชอต
จั รากตาลจังทชเส หมาะสม
เพยือ
ส เปป็ นเครยือ
ส งมยือในการบรริหาร สร ต้างขวจัญกตาลจังใจ และเกป็บรจักษาคนดชและคน
เกสงไว ต้ในหนสวยงาน
2.2.๓ การจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ทตาให ต้สามารถพยากรณค์สงริส ทชส
อาจเกริดขนน
ส ในอนาคต และสามารถเตรชยมการรองรจับกจับเหตสุการณค์ดงจั กลสาวไว ต้
ลสวงหน ต้าได ต้
2.2.๔ การจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ทตาให ต้ทราบข ต้อมบูลพยืน
ส ฐานทจังส
ด ต้าน จสุดแขป็ง จสุดอสอน โอกาส และอสุปสรรค ของทรจัพยากรบสุคคลทชม
ส อ
ช ยบูใส น
ต้ พยากร
ปจั จจสุบจัน และในอนาคต สามารถวางแผนลสวงหน ต้าเกชย
ส วกจับการใชทรจั
บสุคคลให ต้สอดคล ต้องกจับสภาวะแวดล ต้อมตสาง ๆ
ยืส มโยงระหวสาง
2.2.๕ การจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง เปป็ นกริจกรรมเชอ
การจจัดการทรจัพยากรบสุคคล และวางแผนให ต้สอดคล ต้องกจับการดตาเนรินงานของ
ริ ธริภาพ นต าไปสบูส
กรมสงส เสรริมการปกครองสวส นท ต้องถริน
ส ให ต้เปป็ นไปอยสางมชประสท
เปต้ าหมายในภาพรวมได ต้
2.2.๖ เปป็ นต ต้นแบบทชด
ส ใช ห ต้กจับหนสวยงานอยืน
ส ๆ ในภาคราชการใน
องคค์กรปกครองสวส นท ต้องถริน
ส

3. กรอบแนวคคิด ขอบเขต ความสกาค อัญ และกระบวนการ ใน
การจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง ๓ ปป
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3.๑ กรอบแนวคคิดเรรอ
ที่ งการวางแผนอ อัตรากกาล อัง
3.1.1 กรอบแนวคคิดเรรอ
ที่ งการวางแผนอ อัตรากกาล อัง
การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังคนนจั น
ส จะเปป็ นสวส นหนนงส ของการ
วางแผนกตาลจังคนในภาพรวมขององคค์กร ซงนส นจั กวริชาการในตสางประเทศ นจั ก
วริชาการไทย และองคค์กรตสางๆ ได ต้ให ต้ความหมาย ดจังนชส
อั
 The State Auditor’s Office ของร อัฐเทท็กซส
ประเทศสหร อัฐอเมรคิกา ให ต้ความหมายของการวางแผนกตาลจังคน คยือ
“กระบวนการทชเส ปป็ นระบบในการระบสุความต ต้องการทสุนมนสุษยค์ เพยือ
ส มาทตางาน
ให ต้บรรลสุเปต้ าหมายองคค์กร และดตาเนรินการพจัฒนากลยสุทธค์ตาส งๆ เพยือ
ส ให ต้บรรลสุ
ความต ต้องการดจังกลสาว” ดจังนจั น
ส ในการกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังในความหมายนชส
อาจหมายถนงกระบวนการกตาหนดจตานวนและคสุณภาพของทสุนมนสุษยค์ทอ
ชส งคค์กร
ต ต้องการเพยือ
ส ให ต้สามารถทตางานได ต้ตามเปต้ าหมายขององคค์กร
 International Personnel Management
Association (IPMA) ให ต้ความหมายของการวางแผนกตาลจังคน คยือ
“การวางกลยสุทธค์ด ต้านกตาลจังคนให ต้สอดคล ต้องกจับทริศทางธสุรกริจขององคค์กร โดย
การวริเคราะหค์สภาพกตาลจังคนขององคค์กรทชม
ส อ
ช ยบูใส นปจั จจสุบจัน เปรชยบเทชยบกจับ
ความต ต้องการกตาลจังคนในอนาคตวสามชสวส นตสางของความต ต้องการอยสางไร เพยือ
ส
ทชจ
ส ะพจัฒนาหรยือวางแผนดตาเนรินการให ต้องคค์กรบรรลสุภารกริจ เปต้ าหมาย และ
วจัตถสุประสงคค์ทวชส างไว ต้” โดยการกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังในความหมายนชอ
ส าจ
เปป็ นการหาความต ต้องการกตาลจังในอนาคตทชจ
ส ะทตาให ต้องคค์กรบรรลสุภารกริจ เปต้ า
หมายและวจัตถสุประสงคค์ทก
ชส ตาหนดไว ต้ (Mission-based manpower
planning)
อั ยาวะประภาษ ให ต้ความหมายการวางแผนทรจัพยากร
 ศรุภชย
บสุคคลวสา “เปป็ นกระบวนการในการกตาหนดความต ต้องการบสุคลากรลสวงหน ต้าใน
แตสละชวส งเวลาวสา องคค์กรต ต้องการบสุคลากรประเภทใด จตานวนเทสาไร และรวม
ถนงวริธก
ช ารในการได ต้มาซงนส บสุคลากรทชก
ส ตาหนดไว ต้ลสวงหน ต้านชด
ส ต้วย การได ต้มาซงนส
บสุคลากรนชส รวมตจังส แตสการสรรหาคจัดเลยือกจากภายนอกองคค์กร ภายในองคค์กร
จั ยภาพของบสุคลากรภายในให ต้มชคณ
ตลอดจนการพจัฒนาเพริม
ส ศก
สุ สมบจัตค
ริ รบถ ต้วน
ตามทชต
ส ต้องการ นอกจากนจั น
ส ยจังรวมถนงการรจักษาไว ต้ซงนส บสุคลากร ตลอดจนการ
ต้
ใชประโยชนค์
จากบสุคลากรให ต้เกริดประโยชนค์สงบู สสุดแกสองคค์การ”
สกาน อักงาน ก.พ. ได ต้ให ต้ความหมายของการวางแผนกตาลจังคนในเอกสารเรยือ
ส ง
การวางแผนกตาลจังคนเชงริ กลยสุทธค์ในสวส นราชการ วสาหมายถนง “การดตาเนรินการ
อยสางเปป็ นระบบในการวริเคราะหค์และพยากรณค์เกชย
ส วกจับอสุปสงคค์ และอสุปทาน
ส ารกตาหนดกลวริธท
ด ต้านกตาลจังคน เพยือ
ส นต าไปสบูก
ช จ
ชส ะให ต้ได ต้กตาลจังคนในจตานวนและ
ต้
สมรรถนะ ทชเส หมาะสมมาปฏริบจัตงริ านในเวลาทชต
ส ต้องการ โดยมชแผนการใชและ
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ริ ธริภาพและตสอเนยืสอง ทจังส นชเส พยือ
พจัฒนากตาลจังคนเหลสานจั น
ส อยสางมชประสท
ส ธตารง
รจักษากตาลจังคนทชเส หมาะสมไว ต้กจับองคค์กรอยสางตสอเนยือ
ส ง”
ส เสรคิมการปกครองสว
ส นทด้องถคิน
 กรมสง
ที่ ได ต้ให ต้ความหมายของ
การวางแผนกตาลจังคน ในคบูม
ส อ
ยื การจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช วสา การวางแผน
กตาลจังคน (Manpower Planning) หรยือการวางแผนทรจัพยากรมนสุษยค์เปป็ น
กริจกรรมหรยืองาน ในการกตาหนดวจัตถสุประสงคค์ นโยบาย และวริธป
ช ฏริบจัตท
ริ ด
ชส ท
ช ส
ชส ด
สุ
ไว ต้ลสวงหน ต้าเพยือ
ส เปป็ นแนวทางสตาหรจับดตาเนรินการให ต้เปป็ นไปตามเปต้ าหมายทชส
กตาหนดไว ต้ โดยการดตาเนรินการอยสางเปป็ นระบบในการวริเคราะหค์ และวริเคราะหค์
ส ารกตาหนดวริธก
เกชย
ส วกจับอสุปสงคค์ และอสุปทานกตาลจังงาน เพยือ
ส นต าไปสบูก
ช ารทชจ
ส ะให ต้
ได ต้กตาลจังคนทชม
ส ค
ช วามรบู ต้ ความสามารถอยสางเพชยงพอ หรยือกลสาวโดยทจัสวไป การ
มชจตานวนและคสุณภาพทชจ
ส ะปฏริบจัตงริ านในเวลาต ต้องการ เปป็ นกระบวนการทชส
เกชย
ส วข ต้องกจับการจจัดสรรจตานวนอจัตรากตาลจังทชเส หมาะสม และคจัดเลยือกทชม
ส ช
คสุณสมบจัตต
ริ รงตามทชต
ส ต้องการเข ต้ามาทตางานในองคค์กรในชวส งเวลาทชเส หมาะสม
เพยือ
ส ปฏริบจัตงริ านได ต้บรรลสุวจัตถสุประสงคค์ขององคค์กร หรยืออชกนจั ยหนนงส การวางแผน
กตาลจังคนคยือ วริธก
ช ารทชจ
ส ะให ต้ได ต้มาซงนส ทรจัพยากรมนสุษยค์และรบู ต้จจักปรจับปรสุงพจัฒนา
บสุคคลเหลสานจั น
ส ให ต้อยบูก
ส บ
จั องคค์กรตสอไป
จากคกาจกาก อัดความของน อักวคิชาการตสางๆ จจึงอาจสรรุปไดด้
วสาการกกาหนดกรอบอ อัตรากกาล อังนนเป
อัรั้ ท็ นการระบรุวา
ส องคค์กรตด้องการ
จกานวน ประเภท และล อักษณะของตด้นทรุนมนรุษยค์มากนด้อยเพปยงใดทงใน
อัรั้
ปอัจจรุบ อันและอนาคตเพรอ
ที่ ใหด้องคค์กรสามารถปฏคิบ อัตคิภารกคิจบรรลรุตาม
ยรุทธศาสตรค์ ภารกคิจและเปด้าหมายทปก
ที่ กาหนดไวด้
3.1.2 กรอบแนวคคิดในการจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง ๓ ปป
อั อัด
(1) แนวคคิดเรรอ
ที่ ง การจ อัดประเภทของบรุคลากรในสงก
การวางกรอบอจัตรากตาลจังให ต้สอดคล ต้องกจับภาระงาน โดยวาง
ประเภทของบสุคลากรภาครจัฐตามความเหมาะสมให ต้สอดรจับกจับแนวทางการ
บรริหารภาครจัฐแนวใหมส ทชเส น ต้นความยยืดหยสุน
ส แก ต้ไขงสาย กระจายอตานาจการ
จั เจน อชกทจังส ยจังได ต้กตาหนดให ต้
บรริหารจจัดการ มชความคลสองตจัว และมชเจ ต้าภาพทชช
ส ด
เปป็ นไปตามหลจักการบรริหารกริจการบ ต้านเมยืองทชด
ส ด
ช ต้วย ในการกตาหนดประเภท
บสุคลากรภาครจัฐ ควรเน ต้นใชอจัต้ ตรากตาลจังแตสละประเภทอยสางเหมาะสมกจับ
ภารกริจ โดยให ต้พริจารณากรอบให ต้สอดคล ต้องกจับภารกริจและลจักษณะงานของ
องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ดจังนชส
ส นตกาบล : ปฏริบจัตงริ านในภารกริจหลจัก
 พน อักงานสว
ต้
ลจักษณะงานทชเส น ต้นการใชความรบู
ต้ความสามารถและทจักษะเชงริ เทคนริค หรยือเปป็ น
งานวริชาการ งานทชเส กชย
ส วข ต้องกจับการกตาหนดนโยบายหรยือลจักษณะงานทชม
ส ช
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ความตสอเนยือ
ส งในการทตางาน มชอตานาจหน ต้าทชใส นการสงจัส การบจังคจับบจัญชา ผบู ต้ใต ต้
จั ส กตาหนดตตาแหนสง แตสละประเภทของพนจั กงาน
บจังคจับบจัญชาตามลตาดจับชน
สวส นตตาบลไว ต้ ดจังนชส
- สายงานบรริหารงานท ต้องถริน
ส ได ต้แกส ปลจัด รองปลจัด
- สายงานอตานวยการท ต้องถริน
ส ได ต้แกส หจัวหน ต้าสวส น
ราชการ ผบู ต้อตานวยการกอง
- สายงานวริชาการ ได ต้แกส สายงานทชบ
ส รรจสุเรริม
ส ต ต้นด ต้วย
คสุณวสุฒป
ริ รริญญาตรช
- สายงานทจัสวไป ได ต้แกส สายงานทชบ
ส รรจสุเรริม
ส ต ต้นมชคณ
สุ วสุฒ ริ
ตตาส กวสาปรริญญาตรช
ต้ กษะและ
 ลลูกจด้างประจกา : ปฏริบจัตงริ านทชต
ส ต้องใชทจั
ประสบการณค์ จนงมชการจ ต้างลบูกจ ต้างประจตาตสอเนยือ
ส งจนกวสาจะเกษช ยณอายสุ
ราชการ โดยไมสมก
ช ารกตาหนดอจัตราขนน
ส มาใหมส หรยือกตาหนดตตาแหนสงเพริม
ส จาก
ทชม
ส อ
ช ยบูเส ดริมและให ต้ยสุบเลริกตตาแหนสง หากตตาแหนสงทชม
ส อ
ช ยบูเส ดริมเปป็ นตตาแหนสงวสาง มช
คนลาออก หรยือเกษช ยณอายสุราชการ โดยกตาหนดเปป็ น ๓ กลสุม
ส ดจังนชส
- กลสุม
ส งานบรริการพยืน
ส ฐาน
- กลสุม
ส งานสนจั บสนสุน
- กลสุม
ส งานชาส ง
 พน อักงานจด้าง : ปฏริบจัตงริ านเสรริมในภารกริจรอง
ริส สสุดทชส
ภารกริจสนจับสนสุน งานทชม
ส ก
ช ตาหนดระยะเวลาการปฏริบจัตงริ านเรริม
ส ต ต้นและส น
จั ส หลจักเกณฑค์การกตาหนดพนจั กงาน
แนสนอนตามโครงการหรยือภารกริจในระยะสน
จ ต้างจะมช 3 ประเภทแตส องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง เปป็ นองคค์การบรริหาร
สวส นตตาบลขนาดกลางด ต้วยบรริบท ขนาด และปจั จจจัยหลายอยสาง จนงกตาหนดจ ต้าง
พนจั กงานจ ต้าง เพชยง ๒ ประเภท ดจังนชส
- พนจักงานจ ต้างทจัสวไป
- พนจักงานจ ต้างตามภารกริจ
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แผนภลูมอ
คิ อัตรากกาล อัง
อั วส นของบรุคลากรในสงก
อั อัด อบต.นาทอง
แสดงสดส

พนจักงานจ ต้างทจัวส ไป จตานวน 4 คน คริดเปป็ น; 10.81%

พนจักงานสสวนตตาบล และพนจักงานครบู จตานวน 18 คน คริดเปป็ น; 48.65%
พนจักงานจ ต้างตามภารกริจ จตานวน 12 คน คริดเปป็ น; 32.43%

ลบูกจ ต้างประจตาจตานวน 3 คน คริดเปป็ น; 8.11%

(2) แนวคคิดเรรอ
ที่ งการกกาหนดสายงานและตกาแหนสงงาน ใน
ส นราชการ
สว
ริ ธริภาพ สอดคล ต้องกจับ
- การจจัดสรรอจัตรากตาลจังให ต้มชประสท
ภาระงาน ตลอดจนการกตาหนดสายงานและคสุณสมบจัตเริ ฉพาะ
ตตาแหนสง ให ต้ตรงกจับบทบาท ภารกริจขององคค์การบรริหารสวส น
ตตาบลมากยริงส ขนน
ส โดยจสุดเน ต้นคยือ กตาหนดสายงานทชส
ส อดคล ต้อง
กจับหน ต้าทชค
ส วามรจับผริดชอบมากทชส
ส ด
สุ พร ต้อมทจังส เอยือ
ส ตสอการบรริหาร
ทรจัพยากรบสุคคล อจันได ต้แกส การโอน การย ต้าย การวางแผน
ต้
ช เปป็ นต ต้น ทจังส นชอ
เสนทางความก
ต้าวหน ต้าในสายอาชพ
ส งคค์การ
บรริหารสวส นตตาบลนาทอง ได ต้พริจารณาด ต้วยวสาอจัตรากตาลจังทชม
ส อ
ช ยบูส
ในปจั จจสุบจัน มชคณ
สุ สมบจัตท
ริ จังส ในเชงริ คสุณภาพและปรริมาณเปป็ น
อยสางไรเพยือ
ส ให ต้สามารถบรริหารกตาหนดอจัตรากตาลจังให ต้เกริด
ประโยชนค์สงบู สสุด โดยให ต้พริจารณาความเหมาะสมในเชงริ
น ษา กลสุม
ช ทชเส หมาะสม
คสุณสมบจัต ริ ความรบู ต้ ทจักษะ วสุฒก
ริ ารศก
ส อาชพ
กจับหน ต้าทชค
ส วามรจับผริดชอบหลจัก ดจังนชส
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-

สกาน อักงานปล อัด คสุณสมบจัต ริ ความรบู ต้ ทจักษะ วสุฒก
ริ าร
น ษา ทชใส ชในการบรรจสุ
ต้
ศก
และแตสงตจังส ให ต้พนจั กงานสวส นตตาบล
ลบูกจ ต้างประจตา และพนจั กงานจ ต้าง ดตารงตตาแหนสงในสตานจั กงาน
ปลจัด สวส นใหญสจะเน ต้นทชเส รยือ
ส งการวางแผน นโยบาย อตานวยการ
น ษา ทชใส ชในการ
ต้
ทจัสวไป การบรริการสาธารณ ฯลฯ สวส นวสุฒก
ริ ารศก
บรรจสุแตสงแตสงจะใชคสุต้ ณวสุฒต
ริ ามมาตรฐานกตาหนดตตาแหนสงของ
แตสละสายงาน เพยือ
ส ให ต้พนจั กงานแตสละตตาแหนสงสามารถปฏริบจัต ริ
งานได ต้เตป็มความสามารถและตรงตามความรบู ต้ ประสบการณค์ท ชส
แตสละคนมช

-

น ษา ทชส
กองคล อัง คสุณสมบจัต ริ ความรบู ต้ ทจักษะ วสุฒก
ริ ารศก
ต้
ใชในการบรรจสุ
และแตสงตจังส ให ต้พนจั กงานสวส นตตาบล ลบูกจ ต้าง
ประจตา และพนจักงานจ ต้าง ดตารงตตาแหนสงในกองคลจัง จะเน ต้นทชส
เรยือ
ส งการเงริน การบจัญช ช การพจัสดสุ การจจัดเกป็บรายได ต้ ฯลฯ
น ษา ทชใส ชในการบรรจสุ
ต้
สวส นวสุฒก
ริ ารศก
แตสงตจังส จะใชคสุต้ ณวสุฒต
ริ าม
มาตรฐานกตาหนดตตาแหนสงของแตสละสายงาน เพยือ
ส ให ต้พนจั กงาน
แตสละตตาแหนสงสามารถปฏริบจัตงริ านได ต้เตป็มความสามารถและตรง
ตามความรบู ต้ ประสบการณค์ทแ
ชส ตสละคนมช

-

ส ง คสุณสมบจัต ริ ความรบู ต้ ทจักษะ วสุฒก
น ษา ทชส
กองชา
ริ ารศก
ต้
ใชในการบรรจสุ
และแตสงตจังส ให ต้พนจั กงานสวส นตตาบล ลบูกจ ต้าง
ประจตา และพนจักงานจ ต้าง ดตารงตตาแหนสงในกองชาส ง สวส นใหญส
จะเน ต้นทชเส รยือ
ส งสายงานชาส ง การกสอสร ต้าง การออกแบบ การ
น ษา ทชใส ชในการบรรจสุ
ต้
ประมาณการราคา ฯลฯ สวส นวสุฒก
ริ ารศก
แตสงแตสงจะใชคสุต้ ณวสุฒต
ริ ามมาตรฐานกตาหนดตตาแหนสงของแตสละ
สายงาน เพยือ
ส ให ต้พนจั กงานแตสละตตาแหนสงสามารถปฏริบจัตงริ านได ต้
เตป็มความสามารถและตรงตามความรบู ต้ ประสบการณค์ทแ
ชส ตสละคน
มช

-

จึ ษา ศาสนาและวจัฒนธรรม คสุณสมบจัต ริ
กองการศก
น ษา ทชใส ชในการบรรจสุ
ต้
ความรบู ต้ ทจักษะ วสุฒก
ริ ารศก
และแตสงตจังส ให ต้
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พนจักงานสวส นตตาบล ลบูกจ ต้างประจตา และพนจั กงานจ ต้าง ดตารง
น ษา ศาสนาและวจัฒนธรรม สวส นใหญสจะ
ตตาแหนสงในกองการศก
น ษา การพจัฒนาการศก
น ษา
เน ต้นทชเส รยือ
ส งการวางแผนการศก
ประเพณชวฒ
จั นธรรมท ต้องถริน
ส ภบูมป
ริ จั ญญา การบรริการสาธารณ
น ษา ทชใส ชในการบรรจสุ
ต้
ฯลฯ สวส นวสุฒก
ริ ารศก
แตสงตจังส จะใชคสุต้ ณวสุฒ ริ
ตามมาตรฐานกตาหนดตตาแหนสงของแตสละสายงาน เพยือ
ส ให ต้
พนจักงานแตสละตตาแหนสงสามารถปฏริบจัตงริ านได ต้เตป็มความ
สามารถและตรงตามความรบู ต้ ประสบการณค์ทแ
ชส ตสละคนมช

-

กองสาธารณสรุขและสงคิที่ แวดลด้อม คสุณสมบจัต ริ ความ
น ษา ทชใส ชในการบรรจสุ
ต้
รบู ต้ ทจักษะ วสุฒก
ริ ารศก
และแตสงตจังส ให ต้
พนจักงานสวส นตตาบล ลบูกจ ต้างประจตา และพนจั กงานจ ต้าง ดตารง
ตตาแหนสงในกองสาธารณสสุขและสงริส แวดล ต้อม สวส นใหญสจะเน ต้น
ทชเส รยือ
ส งการวางแผนรจักษาพยาบาล ให ต้การบรริการสาธารณสสุข
อนามจัยสงริส แวดล ต้อม

-

อั
กองสว อัดคิการสงคม
คสุณสมบจัต ริ สายงานนชค
ส ลสุม
ถนงตตาแหนสงตสาง ๆ ทชป
ส ฏริบจัตงริ านทางการพจัฒนาชสุมชน ซงนส มช
ลจักษณะงานทชป
ส ฏริบจัตเริ กชย
ส วกจับการพจัฒนาชสุมชน ด ต้านเศรษฐกริจ
น ษา และสน
จั ทนาการ การอนามจัย เพยือ
สงจั คม วจัฒนธรรม การศก
ส
น ษา ทชใส ชในการ
ต้
ชวส ยเหลยือประชาชนในพยืน
ส ทชส สวส นวสุฒก
ริ ารศก
บรรจสุแตสงแตสงจะใชคสุต้ ณวสุฒต
ริ ามมาตรฐานกตาหนดตตาแหนสงของ
แตสละสายงาน เพยือ
ส ให ต้พนจั กงานแตสละตตาแหนสงสามารถปฏริบจัต ริ
งานได ต้เตป็มความสามารถและตรงตามความรบู ต้ ประสบการณค์ท ชส
แตสละคนมช

-กองสงส เสรคิมการเกษตร คสุณสมบจัต ริ

สายงานนชค
ส ลสุม
ถนงตตาแหนสงตสาง ๆ ทชป
ส ฏริบจัตงริ านในฐานะให ต้คตาปรนกษา และมช
ชส วชาญในทางวริชาการเกษตร สวส นวสุฒก
น ษา ทชส
ความเชย
ริ ารศก
ต้
ใชในการบรรจสุ
แตสงแตสงจะใชคสุต้ ณวสุฒต
ริ ามมาตรฐานกตาหนด
ตตาแหนสงของแตสละสายงาน เพยือ
ส ให ต้พนจั กงานแตสละตตาแหนสง
สามารถปฏริบจัตงริ านได ต้เตป็มความสามารถและตรงตามความรบู ต้
ประสบการณค์ทแ
ชส ตสละคนมช
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3.1.3 แนวคคิดในการวคิเคราะหค์อป
รุ สงคค์กกาล อังคน
(Demand Analysis)
เพยือ
ส กตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังให ต้สอดคล ต้องกจับภาระงาน
จตาเปป็ นต ต้องสร ต้างกระบวนการรวบรวมข ต้อมบูลทชส
ส ะท ต้อนภาระงานจรริงของหนสวย
งาน แบบ 360 องศา โดยแบสงออกเปป็ น 3 มริตเริ ชงริ เวลาคยือ มริตข
ริ ต้อมบูลใน
อดชต มริตข
ริ ต้อมบูลในปจั จจสุบจัน และมริตข
ริ ต้อมบูลในอนาคต ดจังตาราง

จากไดอะแกรมทชแ
ส สดงเบยือ
ส งต ต้นสะท ต้อนให ต้เหป็นวสาการวริเคราะหค์
ความต ต้องการอจัตรากตาลจังขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ไมสอาจขนน
ส อยบูส
จั การผสมผสาน
กจับกระบวนการใดกระบวนการหนนงส อยสางตายตจัวได ต้ ต ต้องอาศย
และความสอดคล ต้องสมตสาเสมอ (Consistency) ของหลายมริตท
ริ ย
ชส น
ยื ยจันตรง
ส เดชยวกจันกจับ American Academy of Political and Social
กจัน เชน
Science ทชไส ด ต้ให ต้ความเหป็นวสา “การจจัดสรรอจัตรากตาลจังนจั น
ส ควรคตานนงถนงปจั จจจัย
และกระบวนการตสางๆ มากกวสาหนนงส ตจัวในการพริจารณา”
จากมริตก
ริ ารพริจารณาอจัตรากตาลจังด ต้านบนนจั น
ส สามารถนต ามาสร ต้าง
“กรอบแนวความคริดการวริเคราะหค์อต
จั รากตาลจัง (Effective Manpower
Planning Framework)” ได ต้ดจังนชส
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จากไดอะแกรมทชแ
ส สดงเบยือ
ส งต ต้นสะท ต้อนให ต้เหป็นวสาการ
วริเคราะหค์ความต ต้องการอจัตรากตาลจังขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ไมส
จั การ
อาจขนน
ส อยบูก
ส บ
จั กระบวนการใดกระบวนการหนนงส อยสางตายตจัวได ต้ ต ต้องอาศย
ผสมผสานและความสอดคล ต้องสมตสาเสมอ (Consistency) ของหลายมริตท
ริ ชส
ส เดชยวกจันกจับ American Academy of Political and
ยยืนยจันตรงกจัน เชน
Social Science ทชไส ด ต้ให ต้ความเหป็นวสา “การจจัดสรรอจัตรากตาลจังนจั น
ส ควรคตานนง
ถนงปจั จจจัยและกระบวนการตสางๆ มากกวสาหนนงส ตจัวในการพริจารณา”
จากมริตก
ริ ารพริจารณาอจัตรากตาลจังด ต้านบนนจั น
ส สามารถนต ามาสร ต้าง
“กรอบแนวความคริดการวริเคราะหค์อต
จั รากตาลจัง (Effective Manpower
Planning Framework)” ได ต้ดจังนชส

เมยือ
ส นต ากรอบแนวความคริดการวริเคราะหค์อต
จั รากตาลจัง (Effective
Manpower Planning Framework) มาพริจารณาอจัตรากตาลจังของหนสวย
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งานโดยเปรชยบเสมยือนกระจก 6 ด ต้าน สะท ต้อนและตรวจสอบความเหมาะสม
ของอจัตรากตาลจัง ในองคค์การบรริหารสวส นตตาบลพระเพลริง ทชม
ส อ
ช ยบูด
ส งจั นชส
กระจกดด้านทปที่ 1 Strategic objective: เพยือ
ส ให ต้การดตาเนริน
การขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง บรรลสุผลตามพจันธกริจทชต
ส งจั ส ไว ต้
จตาเปป็ นต ต้องจจัดสรรอจัตรากตาลจัง ให ต้เหมาะสมกจับเปต้ าหมายการดตาเนรินการ โดย
จะเปป็ นการพริจารณาวสางานในปจั จจสุบจันทชด
ส ตาเนรินการอยบูน
ส จั น
ส ครบถ ต้วนและตรงตาม
ภารกริจหรยือไมสอยสางไร หากงานทชท
ส ตาอยบูใส นปจั จจสุบน
จั ไมสตรงกจับภารกริจในอนาคต
กป็ต ต้องมชการวางแผนกรอบอจัตรากตาลจังให ต้ปรจับเปลชย
ส นไปตามทริศทางในอนาคต
รวมถนงหากงานในปจั จจสุบจันบางสวส นไมสต ต้องดตาเนรินการแล ต้ว อาจทตาให ต้การ
จจัดสรรกตาลจังคนของบางสวส นราชการเปลชย
ส นแปลงไป ทจังส นชเส พยือ
ส ให ต้เกริดการเตรช
ยมความพร ต้อมในเรยือ
ส งกตาลจังคนให ต้รองรจับสถานการณค์ในอนาคต
การวางแผนอจัตรากตาลจังคนในด ต้านนชส องคค์การบรริหารสวส นตตาบล
น ษา ทจักษะ และประสบการณค์ ในการบรรจสุ
นาทอง จะพริจารณาคสุณวสุฒก
ริ ารศก
ส ผบู ต้มชความรบู ต้ความสามารถด ต้านการรจักษาพยาบาล มช
บสุคลากรเปป็ นสตาคจัญ เชน
น ษา ด ต้านการพยาบาล พยาบาลศาสตรค์ สาธารณสสุข ทจันต
คสุณวสุฒก
ริ ารศก
สาธารณสสุข ฯลฯ จะบรรจสุให ต้ดตารงตตาแหนสง ในสวส นของกองสาธารณสสุขและ
สงริส แวดล ต้อม เพยือ
ส แก ต้ไขปจั ญหา และบรริการสาธารณสสุขให ต้กจับประชาชนในพยืน
ส ทชส
ได ต้อยสางทจัสวถนง เปป็ นต ต้น
กระจกดด้านทปที่ 2 Supply pressure: เปป็ นการนต าประเดป็นคสา
ใชจสต้ ายเจ ต้าหน ต้าทชเส ข ต้ามารสวมในการพริจารณา เพยือ
ส การจจัดการทรจัพยากรบสุคคลมช
ริ ธริภาพสบูงสสุด โดยในสวส นนชจ
อยบูอ
ส ยสางมชประสท
ส ะคตานนงการจจัดสรรประเภทของ
พนจั กงานสวส นตตาบล ลบูกจ ต้างประจตา และพนจั กงานจ ต้าง โดยในหลจักการแล ต้ว
ริ ธริภาพและต ต้นทสุนใน
การจจัดประเภทลจักษณะงานผริดจะมชผลกระทบตสอประสท
การทตางานขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ดจังนจั น
ส ในการกตาหนดอจัตรา
กตาลจังจะต ต้องมชการพริจารณาวสาตตาแหนสงทชก
ส ตาหนดในปจั จจสุบจันมชความเหมาะสม
หรยือไมส หรยือควรเปลชย
ส นลจักษณะการกตาหนดตตาแหนสง เพยือ
ส ให ต้การทตางานเปป็ น
ริ ธริภาพมากขนน
ไปอยสางมชประสท
ส
การวางแผนอจัตรากตาลจังในด ต้านนชส องคค์การบรริหารสวส นตตาบล
นาทอง ได ต้กตาหนดอจัตรากตาลจังในแตสละสวส นราชการประกอบด ต้วย หจัวหน ต้า
สวส นราชการ 1 อจัตรา ตตาแหนสงระดจับผบู ต้อตานวยการกอง มชหน ต้าทชบ
ส จังคจับบจัญชา
บสุคลากรในสวส นราชการนจั น
ส ๆ ทสุกตตาแหนสง ตตาแหนสงรองลงมา จะเปป็ น
ตตาแหนสงแตสละงาน ซงนส กตาหนดเปป็ นสายงานวริชาการ ผบู ต้มชคณ
สุ วสุฒรริ ะดจับปรริญญา
ตรช ตตาแหนสงสายงานทจัสวไป ผบู ต้มชคณ
สุ วสุฒต
ริ ตาส กวสาปรริญญาตรช ลบูกจ ต้างประจตา
พนจั กงานจ ต้างตามภารกริจ และพนจั กงานจ ต้างทจัสวไป ตามลตาดจับ การกตาหนดใน
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จั ส เพยือ
ลตาดจับชน
ส สะดวกในการบจังคจับบจัญชาและมชผบู ต้รจับผริดชอบสายงานนจั น
ส ๆ เปป็ น
ผบู ต้มชความรบู ต้ประสบการณค์ ทชแ
ส ตสละตตาแหนสงควรมชเปป็ นสตาคจัญ
กระจกดด้านทปที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เปป็ นการ
ต้
นต าข ต้อมบูลเวลาทชใส ชในการปฏริ
บจัตงริ านตามกระบวนการจรริง (Work process)
ในอดชต เพยือ
ส วริเคราะหค์ปรริมาณงานตสอบสุคคลจรริง อยสางไรกป็ดก
ช อ
ส นจะคตานวณ
FTE ต ต้องมชการพริจารณาปรริมาณงานดจังตสอไปนชส
ส นตกาบล ลลูกจด้างประจกา และ
o
พคิจารณางานพน อักงานสว
พน อักงานจด้าง ในสายงานวสา

สอดคล ต้องกจับสวส นราชการ /สวส นงานนชห
ส รยือไมส
จั สายงานดจังกลสาวหรยือไมส

มชภาระงานทชต
ส ต้องอาศย

การมชสายงานนชใส นสวส นราชการ เอยือ
ส ตสอการบรริหาร
ทรจัพยากรบสุคคลหรยือไมส
o
พคิจารณาปร อับเปลปย
ที่ นสายงานเมรอ
ที่ พบวสา
ชส วชาญไมสสอดคล ต้องกจับงานหลจักของ
 ลจักษณะความเชย
องคค์การบรริหารสวส นตตาบล
นาทอง
จั สายงานดจัง
 ไมสมภ
ช าระงาน/ความรจับผริดชอบทชต
ส ต้องอาศย
กลสาว / หรยือทดแทนด ต้วย
สายงานอยืน
ส ทชเส หมาะสมกวสาได ต้

การมชสายงานนชใส นหนสวยงานมริได ต้ชวส ยเอยือ
ส ตสอการบรริหาร
ทรจัพยากรบสุคคล
ส นราชการ
การคคิดปรคิมาณงานแตสละสว
การนต าปรริมาณงานทชเส กริดขนน
ส แตสละสวส นราชการ มาเพยือ
ส วริเคราะหค์
การกตาหนดอจัตรา และคตานวนระยะเวลาทชเส กริดขนน
ส โดยองคค์การบรริหารส วส น
ตตาบลนาทอง ได ต้ใชวริต้ ธค
ช ด
ริ จากสบูตรการคตานวณหาเวลาปฏริบจัตรริ าชการ ดจังนชส
จกานวนว อันปฏคิบ อัตคิราชการ
แทนคสา

1

ปป

เวลาปฏคิบ อัตคิราชการ
= 1,380 หรรอ 82,800 นาทป

x 6 =

230 x 6

หมายเหตสุ
1. 230

ประมาณ
2. 6
3. 1,380

ชวจัส โมง

คยือ จตานวนวจัน ใน

1

ต้
ปช ใชเวลาปฏริ
บจัตงริ าน

230

วจันโดย

ต้
คยือ ใน 1 วจัน ใชเวลาปฏริ
บจัตงริ านราชการ เปป็ นเวลา 6 ชวจัส โมง
คยือ จตานวน วจัน คบูณด ต้วย จตานวน ชวจัส โมง / 1 ปช ทตางาน 1,380
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4. 82,800

คยือ ใน

1

ชวจัส โมง มช 60 นาทช ดจังนจัน
ส

1,380 x 60

จะได ต้

82,800

นาทช

กระจกดด้านทปที่ 4 Driver: เปป็ นการนต าผลลจัพธค์ทพ
ชส งน ประสงคค์ของ
องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง (ทชย
ส ด
น โยงกจับตจัวชวชส จัด (KPIs) และพจันธกริจ
ขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง) มายนดโยงกจับจตานวนกรอบกตาลจังคนทชส
ต ต้องใช ต้ สตาหรจับการสร ต้างผลลจัพธค์ทพ
ชส งน ประสงคค์ให ต้ได ต้ตามเปต้ าหมาย โดยเน ต้นทชส
การปฏริบจัตงริ าน การบรริหารราชการ สอดคล ต้องและตอบโจทยค์กบ
จั การประเมริน
ริ ธริภาพขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง (การตรวจประเมริน LPA)
ประสท
กระจกดด้านทปที่ 5 360° และ Issues: นต าประเดป็นการบรริหาร
คน/องคค์กรมาพริจารณา อยสางน ต้อยใน 3 ประเดป็นดจังนชส
 ประเดท็นเรรอ
ที่ งการจ อัดโครงสรด้างองคค์กร เนยือ
ส งจากการจจัด
โครงสร ต้างสวส นราชการและการแบสงงานในแตสละสวส นราชการนจั น
ส จะมชผลตสอ
ส หากกตาหนดโครงสร ต้างสวส น
การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังเปป็ นจตานวนมาก เชน
ราชการ หรยือ กตาหนดฝส าย มากจะทตาให ต้เกริดตตาแหนสงงานขนน
ส อชกตามมาไมสวาส
จะเปป็ นระดจับหจัวหน ต้าสวส นราชการ งานในสวส นราชการ งานธสุรการ งาน
สารบรรณและงานอยืน
ส ซงนส องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง พริจารณาทบทวน
วสาการกตาหนดโครงสร ต้างในปจั จจสุบจันของแตสละสวส นราชการนจั น
ส มชความเหมาะสม
แล ต้ว โดยปจั จจสุบจัน มช ๗ สวส นราชการ ได ต้แกส สตานจั กงานปลจัด กองคลจัง กอง
น ษา ศาสนาและวจัฒนธรรม กองสวจัสดริการสงจั คมและสงริส
ชาส ง กองการศก
แวดล ต้อม กองสงส เสรริมการเกษตร และ กองสาธารณสสุขและสงริส แวดล ต้อม
 ประเดท็นเรรอ
ที่ งการเกษปยณอายรุราชการ เนยือ
ส งจากองคค์การ
บรริหารสวส นตตาบลนาทอง
เปป็ นองคค์กรทชม
ส ข
ช ต้าราชการสบูงอายสุจตานวนหนนงส ดจังนจั น
ส จนงต ต้องมชการพริจารณาถนง
การเตรชยมการเรยือ
ส งกรอบอจัตรากตาลจังทชจ
ส ะรองรจับการเกษช ยณอายสุของ
ข ต้าราชการ ทจังส นชไ
ส มสวาส จะเปป็ นการถสายทอดองคค์ความรบู ต้ การปรจับตตาแหนสงอจัตรา
กตาลจังทชเส หมาะสมขนน
ส ทดแทนตตาแหนสงทชจ
ส ะเกษช ยณอายสุออกไป เพยือ
ส ให ต้
สามารถมชบค
สุ ลากรปฏริบจัตงริ านตสอเนยือ
ส ง และสามารถคาดการณค์ วางแผน
กตาหนดเพยือ
ส รองรจับสถานการณค์ในอนาคตข ต้างหน ต้าเกชย
ส วกจับกตาลจังคนได ต้
ส นเกปย
 มรุมมองของผลูม
ด้ ส
ป ว
ที่ วขด้องเขด้ามาประกอบการ
จั ภาษณค์ ผบู ต้
พคิจารณา โดยเปป็ นข ต้อมบูลทชไส ด ต้มาจากแบบสอบถามหรยือการสม
บรริหาร หรยือ หจัวหน ต้าสวส นราชการ ซงนส ประกอบด ต้วย นายกองคค์การบรริหารสวส น
ตตาบลนาทอง รองนายกองคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ปลจัดองคค์การ
บรริหารสวส นตตาบลนาทอง และหจัวหน ต้าสวส นราชการ ทจังส ๗ สวส นราชการ การ
จั ภาษณค์ ผบู ต้บรริหารหรยือหจัวหน ต้าสวส นราชการขององคค์การ
สอบถาม หรยือการสม
บรริหารสวส นตตาบลนาทอง เปป็ นการวางแผนและเตรชยมการในมสุมมองของผบู ต้
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บรริหารและผบู ต้ปฏริบจัตงริ าน เพยือ
ส ปรจับปรสุงและกตาหนดทริศทางให ต้สอดคล ต้องใน
ทริศทางเดชยวกจัน ระหวสางผบู ต้บรริหารและผบู ต้ปฏริบจัตงริ าน
จั สวส นอจัตรา
กระจกดด้านทปที่ 6 Benchmarking: เปรชยบเทชยบสด
กตาลจังกจับองคค์การบรริหารสวส นตตาบลขนาดเดชยวกจัน พยืน
ส ทชใส กล ต้เคชยงกจัน ซงนส
ได ต้แกส องคค์การบรริหารสวส นตตาบลเหลสาบจัวบาน และองคค์การบรริหารสวส นตตาบล
กบูท
ส อง ซงนส องคค์การบรริหารสวส นตตาบลทจังส สองแหสง เปป็ นหนสวยงานทชอ
ส ยบูใส นเขต
พยืน
ส ทชต
ส ด
ริ ตสอกจัน จตานวนหมบูบ
ส ต้านประชาชน ภบูมป
ริ ระเทศ บรริบท ในลจักษณะ
เดชยวกจัน

แผนภลูมเคิ ปรปยบเทปบบอ อัตรากกาล อังก อับองคค์กรปกครองสวส นทด้องถคินที่ ใกลด้เคปยง
35
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จกานวน

20
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อบต.นาทอง

อบต.เหลสาบจัวบาน

อบต.กบูท
ส อง

3.2 ขอบเขตและแนวทางจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง 3 ปป (ประจกา
ปป งบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ได ต้แตสงตจังส คณะทตางานจจัดทตา
แผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปช ประจตาปช (งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ซงนส ประกอบ
ด ต้วย นายกองคค์การบรริหารสวส นตตาบลเปป็ นประธาน ปลจัดองคค์การบรริหารสวส น
ตตาบล หจัวหน ต้าสวนราชการเปป็

นคณะทตางาน มชนจักทรจัพยากรบสุคคล เปป็ น
เลขานสุการ จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปช โดยมชขอบเขตเนยือ
ส หาครอบคลสุมใน
เรยือ
ส งตสาง ๆ ดจังตสอไปนชส
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3.2.1 วริเคราะหค์ภารกริจ อตานาจหน ต้าทชค
ส วามรจับผริดชอบของ
องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ตามกฎหมายจจัดตจังส องคค์กรปกครองสวน

ท ต้องถริน
ส และตามพระราชบจัญญจัตก
ริ ตาหนดแผนและขจัน
ส ตอนการกระจาย อตา
นาจให ต้แกสองคกรปกครองส

วส นท ต้องถริน
ส พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอยืน
ส ให ต้
สอดคล ต้องกจับแผนพจัฒนา เศรษฐกริจและสงจั คมแหงชาตริ

แผนพจัฒนาจจังหวจัด
แผนพจัฒนาอตาเภอ แผนพจัฒนาตตาบล นโยบายผบู ต้บรริหารและ สภาพปจั ญหาของ
องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง
3.2.2 กตาหนดโครงสร ต้างการแบสงสวส นราชการภายในและการ
จจัดระบบงาน เพยือ
ส รองรจับภารกริจ ตามอตานาจหน ต้าทชค
ส วามรจับผริดชอบ ให ต้
ริ ธริภาพและ
สามารถแก ต้ปจั ญหาขององคค์การบรริหารสวส นตตาบล ไดอยางมช
 
ประสท
ตอบสนอง ความต ต้องการของประชาชน
3.2.3 กตาหนดตตาแหนสงในสายงานตสางๆ จตานวนตตาแหนง และ
ระดจับตตาแหนง ใหเหมาะสม

กจับภาระหน ต้าทชค
ส วามรจับผริดชอบ ปรริมาณงาน และ
ช ของกลสุม
คสุณภาพของงาน รวมทจังส สร ต้างความก ต้าวหน ต้าในสายอาชพ
ส งานตสางๆ
3.2.๔ กตาหนดความต ต้องการพนจั กงานจ ต้างในองคค์การบรริหาร
สวส นตตาบลนาทอง โดยให ต้หจัวหน ต้าสวส นราชการเข ต้ามามชสวส นรสวม เพยือ
ส กตาหนด
ต้ กงานจ ต้างให ต้ตรงกจับภารกริจและ
ความจตาเปป็ นและความต ต้องการในการใชพนจั
อตานาจหน ต้าททชท
ส ต
ชส ต้องปฏริบจัตอ
ริ ยสางแท ต้จรริง และต ต้องคตานนงถนงโครงสร ต้างสวส น
ราชการ และพนจักงานสวส นตตาบล ลบูกจางประจต

าในองคค์การบรริหารสวส นตตาบล
ประกอบการกตาหนดประเภทตตาแหนงพนจั

กงานจ ต้าง
3.2.๕ กตาหนดประเภทตตาแหนงพนจั

กงานจ ต้าง จตานวนตตาแหนง
ให ต้เหมาะสมกจับภารกริจ อตานาจ หน ต้าทชส ความรจับผริดชอบ ปรริมาณงานและ
คสุณภาพของงานให ต้เหมาะสมกจับโครงสร ต้างสวส นราชการขององคค์การบรริหาร
สวส นตตาบลนาทอง
3.2.๖ จจัดทตากรอบอจัตรากตาลจัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดา

 

ปที่ บ
คิ ของงบประมาณรายจสาย
นการบรริหารงานบสุคคลตองไมเกริ

 น รด้อยละสส
3.2.๗ ให ต้พนจักงานสวส นตตาบล ลบูกจ ต้างประจตาและพนจั กงานจ ต้าง
ทสุกคน ไดรจั บการพ อัฒนาความรลู ด้ ความสามารถอยสางนด้อยปป ละ ๑ ครงอัรั้
3.3 ความสกาค อัญของการกกาหนดกรอบอ อัตรากกาล อังคน
การวางแผนกตาลจังคนและการกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังคนมชความสตาคจัญ
เปป็ นประโยชนค์ตอ
ส องคค์การบรริหารสวส นตตาบลและสงส ผลกระทบตสอความสตาเรป็จ
หรยือความล ต้มเหลวของ องคค์การบรริหารสวส นตตาบล การกตาหนดอจัตรากตาลจังคน
อยสางเปป็ นระบบและตสอเนยือ
ส งจะชวส ยทตาให ต้องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง
สามารถปรจับตจัวให ต้เข ต้ากจับสภาพแวดล ต้อมทชม
ส ก
ช ารเปลชย
ส นแปลงอยสางรวดเรป็วได ต้
ต้
อยสางทจันทสวงทชทตาให ต้การจจัดหา การใชและการพจั
ฒนา
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ให ต้เข ต้ากจับสภาพแวดล ต้อมทชม
ส ก
ช ารเปลชย
ส นแปลงอยสางรวดเรป็วได ต้อยสางทจัน
ต้
ทสวงทชทตาให ต้การจจัดหา การใชและการพจั
ฒนาทรจัพยากรบสุคคลเปป็ นไปอยสางมช
ริ ธริภาพ ดจังนจั น
ประสท
ส การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังคนจนงมชความสตาคจัญและเปป็ น
ประโยชนค์โดยสรสุปได ต้ ดจังนชส
3.3.1 ทตาให ต้องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง สามารถ
พยากรณค์สงริส ทชอ
ส าจจะเกริดขนน
ส ในอนาคต จากการเปลชย
ส นแปลงทางด ต้าน
เศรษฐกริจ การเมยือง กฎหมาย และเทคโนโลยชทตาให ต้องคค์การบรริหารสวส น
ตตาบลนาทองสามารถวางแผนกตาลจังคนและเตรชยมการรองรจับกจับเหตสุการณค์ดงจั
กลสาวไว ต้ลสวงหน ต้า (Early Warning) ซงนส จะชวส ยทตาให ต้ปจั ญหาทชอ
ส งคค์การ
ริ ในอนาคตเกชย
บรริหารสวส นตตาบลนาทอง จะเผชญ
ส วกจับทรจัพยากรบสุคคลลด
ความรสุนแรงลงได ต้
3.3.2 ทตาให ต้ทราบข ต้อมบูลพยืน
ส ฐานทจังส ด ต้านอสุปสงคค์และอสุปทาน
ของทรจัพยากรบสุคคลทชม
ส อ
ช ยบูใส นปจั จจสุบจันและในอนาคต องคค์การบรริหารสวส น
ต้ พยากรบสุคคล
ตตาบลนาทอง จนงสามารถวางแผนลสวงหน ต้าเกชย
ส วกจับการใชทรจั
ให ต้สอดคล ต้องกจับสภาวะแวดล ต้อมตสางๆ ทชม
ส ก
ช ารเปลชย
ส นแปลงไป
ยืส ม
3.3.3 การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังคนจะเปป็ นกริจกรรมเชอ
โยงระหวสางการจจัดการทรจัพยากรบสุคคลและการวางแผนเชงริ กลยสุทธค์ของ
องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ให ต้สอดคล ต้องกจันทตาให ต้การดตาเนรินการของ
ริ ธริภาพนต าไปสบูเส ปต้ า
องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง เปป็ นไปอยสางมชประสท
หมายทชต
ส ต้องการ
3.3.4 ชวส ยลดปจั ญหาด ต้านตสางๆ เกชย
ส วกจับการบรริหารกตาลจังคน
ส ปจั ญหาโครงสร ต้างอายสุกตาลจังคน ปจั ญหาคนไมสพอกจับงานตามภารกริจใหมส
เชน
ริส ไปได ต้ด ต้วยการ
เปป็ นต ต้น ซงนส ปจั ญหาบางอยสางแม ต้วสาจะไมสอาจแก ต้ไขให ต้หมดสน
วางแผนกตาลจังคนแตสการทชห
ส นสวยงานได ต้มชการวางแผนกตาลจังคนไว ต้ลสวงหน ต้ากป็จะ
ชวส ยลดความรสุนแรงของปจั ญหานจั น
ส ลงได ต้
3.3.5 ชวส ยให ต้องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง สามารถทชจ
ส ะ
จจัดจตานวน ประเภท และระดจับทจักษะของกตาลจังคนให ต้เหมาะสมกจับงานในระยะ
ริ ธริภาพ
เวลาทชเส หมาะสม ทตาให ต้กตาลจังคนสามารถปฏริบจัตงริ านได ต้อยสางมชประสท
สงส ผลให ต้ทจังส กตาลจังคนและองคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง บรรลสุวจัตถสุประสงคค์
ทชก
ส ตาหนดไว ต้อจันจะสงส ผลให ต้เกริดประโยชนค์สงบู สสุดขององคค์การบรริหารสวส นตตาบล
นาทอง โดยรวม
3.3.6 การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังคนจะทตาให ต้การลงทสุนใน
ทรจัพยากรบสุคคลขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง เกริดประโยชนค์สงบู สสุด
และไมสเกริดความสบูญเปลสาอจันเนยือ
ส งมาจากการลงทสุนผลริตและพจัฒนาทรจัพยากร
บสุคคลของหนสวยงานไมสตรงกจับความต ต้องการ
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3.3.7 ชวส ยทตาให ต้เกริดการจ ต้างงานทชเส ทสาเทชยมกจันอยสางมช
ริ ธริภาพ (Equal Employment Opportunity : EEO) เนยือ
ประสท
ส งจาก
ส ารวางแผนกตาลจังคนทชม
ริ ธริภาพ
การกตาหนดกรอบอจัตรากตาลจังจะนต าไปสบูก
ส ป
ช ระสท
อจันจะสงส ผลให ต้การจจัดการทรจัพยากรบสุคคลบรรลสุผลสตาเรป็จ โดยเรริม
ส ตจังส แตส
กริจกรรมการสรรหา การคจัดเลยือก การบรรจสุแตสงตจังส การพจัฒนาและฝน กอบรม
ช การ
การประเมรินผลการปฏริบจัตงริ าน การวางแผนความก ต้าวหน ต้าในสายอาชพ
ยื ทอดตตาแหนสง การจสายคสาตอบแทน เปป็ นต ต้น
วางแผนสบ
3.4 กระบวนการจ อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง ๓ ปป ประจกา
ปป งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
3.4.๑ แตสงตจังส คณะกรรมการจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปช
3.4.๒ ประชสุมคณะกรรมการจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปช
จั ทจัศนค์ พจันธกริจและยสุทธศาสตรค์
3.4.2.1 ทบทวนวริสย
ขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง
3.4.2.๒ ทบทวนข ต้อมบูลพยืน
ส ฐานองคค์การบรริหารสวส น
ส กฎระเบชยบ การแบสงสวส น
ตตาบลนาทอง เชน
ราชการภายใน และกรอบอจัตรากตาลจังในแตสละ
หนสวยงาน ภารกริจงาน ฯลฯ เปป็ นต ต้น
3.4.2.๓ วริเคราะหค์อต
จั รากตาลจังในปจั จจสุบจัน (Supply
Analysis)
3.4.๓ เพยือ
ส จจัดทตารสางแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปช ขององคค์การ
บรริหารสวส นตตาบลนาทอง และสงส คณะทตางานเพยือ
ส ปรจับแตสงรสางแผนอจัตรากตาลจัง
3.4.๔ องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ขอความเหป็นชอบ
รสางแผนอจัตรากตาลจัง ๓ ปช ตสอคณะกรรมการพนจั กงานสวส นตตาบลจจังหวจัด
มหาสารคาม
ต้
3.4.๕ องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ประกาศใชแผน
อจัตรากตาลจัง 3 ปช ประจตางบประมาณ 2561 – 2563
3.4.๖ องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง จจัดสงส แผนอจัตรา
ต้ ต้ว ให ต้ อตาเภอ และจจังหวจัด และสวส นราชการในสงจั กจัด
กตาลจังทชป
ส ระกาศใชแล
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ตารางกระบวนการ ขนตอนการจ
อัรั้
อัดทกาแผนอ อัตรากกาล อัง 3 ปป องคค์การ
ส นตกาบลนาทอง
บรคิหารสว
วจัน เดยือน ปช
รายการทชด
ส ตาเนรินการ
หมายเหตสุ
1 ส.ค.60 แตสงตจังส คณะทตางาน
จั ทจัศนค์ พจันธกริจ
7 ส.ค.60
ประชสุมคณะทตางาน
ทบทวนวริสย
ยสุทธศาสตรค์ ภารงาน อจัตรา
กตาลจังทชม
ส อ
ช ยบูส ฯลฯ
1 ๖ ส.ค.60 ขอแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช
อบต.เหลสาบจัวบาน , อบต.กบูส
อบต.ข ต้างเคชยง
ทอง
ส.ค.60
จจัดสงส รสางแผนให ต้คณะทตางาน พริจารณารสางแผนอจัตรากตาลจัง
พริจารณา
3 ปช
16 – 22
เสนอคณะอนสุกรรมการจจัดทตา
ส.ค.60
แผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช จจังหวจัด
มหาสารคามพริจารณา
2 ๘ ส.ค.60 ก.อบต.จจังหวจัดมหาสารคาม
ประชสุมพริจารณาให ต้ความเหป็น
ชอบ
ก.ย.60
จจังหวจัดจจัดสงส มตริ ก.อบต. ให ต้ ปลายเดยือน ก.ย.60
อบต.นาทอง
ต้
ก.ย.60
ประกาศใชแผนอจั
ตรากตาลจัง 3 1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.63
ปช
ต.ค.60
รายงานและจจัดสงส แผนอจัตรา จจังหวจัดมหาสารคาม , อตาเภอ
ช งยยืน
กตาลจัง 3 ปช
เชย

รั้ ทปแ
4. สภาพปอัญหาของพรน
ที่ ละความตด้องการของประชาชน
จากการ สตารวจและวริเคราะหค์สภาพปจั ญหาภายในเขตพยืน
ส ทชส
องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง พบปจั ญหาและความต ต้องการของประชาชน
ตามแผนพจัฒนาท ต้องถริน
ส 4 ปช ประจตาปช 2561 – 2564
แบสงออกเปป็ นด ต้านตสาง ๆ เพยือ
ส สะดวกในการดตาเนรินการแก ต้ไขให ต้ตรง กจับความ
ส
ต ต้องการประชาชนอยสางแท ต้จรริง เชน

4.๑

ด ต้านโครงสร ต้างพยืน
ส ฐาน
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-

การกสอสร ต้างและปรจับปรสุงถนน ทสอนตส าหรยือรางระบายนตส า

ยจังไมสทจัสวถนง

4.2
-

การขาดแคลนนตส าเพยือ
ส การอสุปโภค

-

บรริโภค

การขยายเขตและการตริดตจังส ระบบไฟฟายจังไมทจัสวถนง
ด ต้านเศรษฐกริจ
ประชาชนวสางงาน และมชรายได ต้ไมสเพชยงพอตสอการใช ต้

จสาย

-

4.3
-

ช
การขาดเงรินทสุน และอสุปกรณค์ในการประกอบอาชพ
ช เพริม
ประชาชนขาดความรบู ต้เพยือ
ส ไปพจัฒนาอาชพ
ส เตริม

ด ต้านสงจั คม
การเสรริมสร ต้างคสุณธรรมและจรริยธรรม
ต้
การสสงเสรริมให ต้เดป็กรบู ต้จจักใชเวลาวส
างให ต้เกริดประโยชนค์

การจจัดหาสถานทชส รวมถนงวจัสดสุอป
สุ กรณค์ในการออกกตาลจัง
กายในชสุมชนมชไมสเพชยงพอ

-

การดบูแล และการให ต้ควาชวส ยเหลยือผบู ต้ด ต้อยโอกาส คน
ชรา ผบู ต้พริการ ผบู ต้ปส วยเอดส ค์

-

การสสงเสรริมและสนจั บสนสุนการรวมกลสุสมของประชาชน
และสสงเสรริมการมชสวส นรสวม ในการพจัฒนาชสุมชนของ
จั ยภาพของผบู ต้นต าชสุมชน
ประชาชนรวมทจังส การพจัฒนาศก

-

ปจั ญหายาเสพตริด
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-

จั ญาณไฟเตยือนและเครยือ
การตริดตจังส สญ
ส งหมายจราจรยจังไมส

ทจัสวถนง

4.4
-

ยืส ชสุมชน ปต้ายชอ
ยืส ซอย
การตริดตจังส ปต้ายบอกทาง ปต้ายชอ
ดต้านการเมยืองการบรริหาร
ประชาชนขาดความสนใจ ในเรยือ
ส งการมชสวนรวมในการ
บรริหารงานขององคค์กรปกครองสสวนท ต้องถริน
ส
การรจับทราบขต้อมบูลขสาวสารของทางราชการ
พนจักงานสวส นตตาบล ลบูกจ ต้างประจตา และพนจั กงานจ ต้าง
ตองปรจับปรสุงกระบวนการทตางาน ให ต้ตอบสนองความ
ตต้องการของประชาชนไดต้อยสางรวดเรป็ว

-

การปรจับปรสุงและพจัฒนารายไดขององคค์การบรริหารสวส น

ตตาบล

4.5

ผลผลริตดต้านสงริส แวดลต้อมและการจจัดการ

ทรจัพยากรธรรมชาตริ

-

การปรจับปรสุงภบูมท
ริ จัศนภายในเขตองคค์การบรริหารสวส น

-

การจจัดวางระบบผจังเมยืองรวม

ตตาบล

4.6
4.7

การจจัดเกป็บและกตาจจัดขยะมบูลฝอย
การบตารสุงรจักษาระบบระบายนตส า
การตรวจวริเคราะหค์ด ต้านสงริส แวดลอม
การสรต้างจริตสตานนกและความตระหนจั กในการจจัดการ
ทรจัพยากรธรรมชาตริและสงริส แวดล ต้อม
ด ต้านสาธารณสสุข
ดต้านสสุขภาพอนามจัย
การแพรสระบาดของโรคตริดตสอ
น ษา ศาสนาและวจัฒนธรรม
ด ต้านการศก
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-

น ษา
การสสงเสรริมดต้านการศก
การจจัดหาแหลสงเรชยนรบู ต้ในชสุมชน
น ษา
การให ต้ความชวยเหลยือเดป็กทชด
ส ต้อยโอกาสทางการศก
การสงส เสรริมวจัฒนธรรมท ต้องถริน
ส
รจักษาขนบธรรมเนชยมและภบูมป
ริ จั ญญาชาวบ ต้าน

ส นตกาบลนาทอง
5. ภารกคิจ อกานาจหนด้าทปข
ที่ ององคค์การบรคิหารสว
การจจัดทตาแผนอจัตรากตาลจังและการพจัฒนาท ต้องถริน
ส ขององคค์การ
บรริหารสวส นตตาบลนาทองนจั น
ส ได ต้พริจารณาสรสุปรบูปแบบและกตาหนดแนวทางการ
จจัดทตาแผนอจัตรากตาลจัง ตามแผนพจัฒนาท ต้องถริน
ส 4 ปช ประจตาปช 2561 –
จั ทจัศนค์ของ
2564 ซงนส ได ต้กตาหนดยสุทธศาสตรค์และแนวทางการพจัฒนา ตามวริสย
ตตาบลนาทองคยือ “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกคิจพอเพปยง สรด้างงาน
ส เสรคิมการเรปยนรลู ด้ ร อักษาสงคิที่ แวดลด้อม เอาชนะความจน
เพคิม
ที่ รายไดด้ สง
ชรุมชนเขด้มแขท็ง” ประกอบนโยบายการพจัฒนาของผบู ต้บรริหาร มสุงส เน ต้นให ต้มชการ
พจัฒนาคสุณภาพชวช ต
ริ ของประชาชนให ต้มชสข
สุ ภาพอนามจัยทชส
ส มบบูรณค์แขป็งแรงอยบูส
ในสงริส แวดล ต้อมทชด
ส ช มชระบบการปต้ องกจันและควบคสุมโรคตริดตสอ การส งส เสรริมสสุข
ภาพการดบูแลความปลอดภจัยด ต้านอาหารและนตส า ตลอดจนการสร ต้างความเข ต้ม
แขป็งให ต้ชสุมชนมชสวส นรสวมในกริจกรรมตสางๆ การรสวมคริด รสวมแก ต้ไขปจั ญหาใน
หมบูบ
ส ต้าน การพจัฒนาโครงสร ต้างพยืน
ส ฐาน ให ต้เปป็ นไปตามความจตาเปป็ นและเหมาะ
สมกจับงบประมาณทชม
ส อ
ช ยบูอ
ส ยสางจตากจัด การจจัดลตาดจับความสตาคจัญของปจั ญหา
เพยือ
ส แก ต้ไขปจั ญหาให ต้ได ต้ทจันตสอเหตสุการณค์ทเชส กริดขนน
ส เพยือ
ส ให ต้ตตาบลพระเพลริงเปป็ น
เมยืองทชน
ส สาอยบูส ตลอดไป สตาหรจับยสุทธศาสตรค์การพจัฒนาของตตาบลนาทอง ได ต้
กตาหนดไว ต้ ๙ ยสุทธศาสตรค์ ดจังนชส
# ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ 1 ปร อับปรรุงพ อัฒนาระบบสาธารณลู ปโภคใหด้
เพปยงพอ #
ต้
ยืส มโยงเปป็ นระบบเพยือ
- การพจัฒนาเสนทางคมนาคมเช
อ
ส รองรจับการ
เจรริญเตริบโตทางเศรษฐกริจ โดยการกสอสร ต้าง ปรจับปรสุง บตารสุงรจักษาถนน
สะพาน ทางเท ต้า ทสอระบายนตส า และจจัดระบบการคมนาคมให ต้เปป็ นระเบชยบ
ส ปต้ ายบอกเสนทาง
ต้
จั ญาณไฟบรริเวณทางแยก
ปลอดภจัย เชน
ไหลสทาง สญ
ตสางๆและยสานชสุมชน
-กสอสร ต้างและปรจับปรสุงการประปา เพยือ
ส การอสุปโภค บรริโภคของ
ริ ธริภาพ
ประชาชนอยสางพอเพชยงและมชประสท
-การตริดตจังหลอดไฟ
ส
เพยือ
ส เพริม
ส แสงสวสางให ต้ทจัวส ถนง
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#

# ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ 2 ปร อับปรรุงและพ อัมนาแหลสงนการั้ เพรอ
ที่ การเกษตร

- ลอกหนองนตส าเพยือ
ส การเกษตร แก ต้ไขปจั ญหาขาดนตส าในการทตาการ
เกษตร และแก ต้ไขภจัยแลง
- การพจัฒนาและจจัดหาแหลสงนตส าเพยือ
ส อสุปโภค-บรริโภคการปรจับปรสุง
ภบูมท
ริ จัศนค์สถานทชรส าชการ
สถานทชท
ส อ
ส งเทชย
ส ว อาคาร บ ต้านเรยือน สนามกชฬา สวนสาธารณะ การ
ปต้ องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย และมชการบรริการพยืน
ส ฐานทชส
ส ะดวกและเพชยง
พอ
# ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ 3 พ อัฒนาดด้านเศรษฐกคิจ #
ช แบบเศรษฐกริจพอเพชยงและพนงส ตนเอง
- สงส เสรริมการดตารงชพ
-สงส เสรริมให ต้มชการรวมกลสุม
ส ในรบูปแบบตสางๆ
ช อสุตสาหกรรมในครจัวเรยือน
-สงส เสรริมให ต้มชการฝน กอบรมอาชพ
ริ ค ต้า
-สงส เสรริมการจจัดตจังส ร ต้านค ต้าชสุมชนเพยือ
ส จตาหนสายสน
- พจัฒนาและบรริหารจจัดการแหลสงนตส าธรรมชาตริ คบู คลอง หนอง บนง
แหลสงนตส าชลประทาน ให ต้สามารถเกป็บกจักนตส าได ต้ตลอดปช ฟยืส นฟบูและอนสุรจักษค์
ส ปส าไม ต้ แหลสงนตส าธรรมชาตริ ฯลฯ
ทรจัพยากรธรรมชาตริและสงริส แวดล ต้อม เชน

อั
# ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ 4 พ อัฒนาดด้านสงคม
#
- พจัฒนาคสุณภาพบสุคลากร ปรจับปรสุงเครยือ
ส งมยือ-เครยือ
ส งใช ต้ และ
สถานทชป
ส ฏริบจัตรริ าชการ
ริ ธริภาพ
ควบคสุมด ต้านงบประมาณให ต้มชประสท
- รณรงคค์ให ต้เยาวชนและประชาชนตยืน
ส ตจัวถนงความสตาคจัญของการ
ปกครองระบอบ
จั ทจัศนค์ ความต ต้องการการแก ต้
ประชาธริปไตย มชสวส นรสวมในการกตาหนดวริสย
ปจั ญหา ประเมรินผลและตรวจสอบได ต้
# ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ ๕ ปร อับปรรุงพ อัฒนาดด้านการเมรองการบรคิหาร#
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ริ สภา อบต. เกชย
-จจัดโครงการอบรมให ต้ความรบู ต้แกสสมาชก
ส วกจับ
บทบาทหน ต้าทชข
ส อง อบต.ตสอประชาชน
จั พจันธค์ให ต้ความรบู ต้แกสประชาชนในบทบาท
-จจัดโครงการประชาสม
หน ต้าทชข
ส อง อบต.ตสอประชาชน
# ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ ๖ พ อัฒนาดด้านสาธารณสรุข#
น ษาการสาธารณสสุข การจจัดให ต้มชความ
- การพจัฒนาด ต้านการศก
มจัสนคงปลอดภจัยปลอดจากยาเสพตริด ปลอดผบู ต้มชอท
ริ ธริพล อนสุรจักษค์ ประเพณช
วจัฒนธรรมศาสนา มชคณ
สุ ธรรม จรริยธรรม สงส เสรริมภบูมป
ริ จั ญญาท ต้องถริน
ส สงส เสรริม
ด ต้านการกชฬาและนจันทนาการ
- การเพริม
ส รายได ต้ ลดรายจสาย พจัฒนาทจักษะฝช มยือ สงส เสรริมการ
ช ทชย
ประกอบ อาชพ
ส จัสงยยืน และมชรายได ต้ทชม
ส จัสนคง พจัฒนาและสนจั บสนสุนสวจัสดริการ
เดป็ก เยาวชน สตรช คนชรา และผบู ต้ด ต้อยโอกาส
- การพจัฒนาและจจัดหาแหลสงนตส าเพยือ
ส อสุปโภค-บรริโภคการปรจับปรสุง
ภบูมท
ริ จัศนค์สถานทชรส าชการ
สถานทชท
ส อ
ส งเทชย
ส ว อาคาร บ ต้านเรยือน สนามกชฬา สวนสาธารณะ การ
ปต้ องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย และมชการบรริการพยืน
ส ฐานทชส
ส ะดวกและเพชยง
พอ
จึ ษา#
# ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ ๗ พ อัฒนาดด้านการศก
น ษา สนจั บสนสุนและ
-การรณรงคค์ให ต้ประชาชนเหป็นความสตาคจัญของการศก
น ษาขจัน
สงส เสรริมให ต้บสุคลากรทกเพศทสุกวจัยได ต้รจับการศก
ส พยืน
ส ฐานอยสางน ต้อย ๑๒ ปช
จั และความเหมาะสม
ตามอจัธยาศย
น ษากจับเดป็กกสอนวจัยเรชยน บรริหารจจัดการกจับเดป็กและเยาวชนใน
-ให ต้การศก
พยืน
ส ทชส อนสุรจักษค์ประเพณช วจัฒนธรรมศาสนา มชคณ
สุ ธรรม จรริยธรรม ส งส เสรริม
ภบูมป
ริ จั ญญาท ต้องถริน
ส สงส เสรริมด ต้านการกชฬาและนจั นทนาการ และสงริส เสรริมการ
น ษา นอกสถานศก
น ษา ให ต้กจับเดป็กและเยาชนนอกสถานศก
น ษา
ศก
# ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ ๘ จ อัดการฟรรั้ นฟลูทร อัพยากรธรรมชาตคิและสงคิที่
แวดลด้อมเพรอ
ที่ การพ อัฒนาทปย
ที่ งที่ อั ยรน#
- การสงส เสรริมการเกษตรปลอดสารพริษ สงส เสรริมการปลบูกพยืช
สมสุนไพรการพจัฒนาคสุณภาพดริน
ริ ค ต้าหนนงส ตตาบลหนนงส
การพจัฒนาบสุคลากรทางการเกษตรพจัฒนาคสุณภาพสน
ผลริตภจัณฑค์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว
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ริ ค ต้า
ทฤษฏชใหมสสงส เสรริมให ต้มชตลาดเพยือ
ส เปป็ นศบูนยค์กลางในการจตาหนสายสน
การเกษตรการพจัฒนาและจจัดหาแหลสงนตส าเพยือ
ส การเกษตร
- พจัฒนาและบรริหารจจัดการแหลสงนตส าธรรมชาตริ คบู คลอง หนอง
บนง แหลสงนตส าชลประทาน
ให ต้สามารถเกป็บกจักนตส าได ต้ตลอดปช ฟยืส นฟบูและอนสุรจักษค์ ทรจัพยากรธรรมชาตริและสงริส
ส ปส าไม ต้ แหลสงนตส าธรรมชาตริ ฯลฯ
แวดล ต้อม เชน
-สนจับสนสุนการจจัดตจังส กลสุม
ส อนสุรจักษค์ ธรรมชาตริ อาสาสมจัครพริทจักษค์ สงริส
แวดล ต้อม
-สงส เสรริมให ต้มชการพจัฒนาและปรจับปรสุงสภาพแวดล ต้อมภายใน
ส การปลบูกปส า การดบูแลรจักษาปส าชสุมชน
หมบูบ
ส ต้าน ชสุมชน เชน
ต้
-การรณรงคค์ลดการใชสารเคมช
ทจังส บ ต้านเรยือนและทางการเกษตร
ใชปสุปุ๋ต้ ยชวช ภาพ เปป็ นต ต้น
-ปต้ องกจันการบสุกรสุกทชส
ส าธารณะประโยชนค์
ส เสรคิมการศก
จึ ษา สรด้างการเรปยนรลู ด้ อนรุร อักษค์
# ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ ๙ สง
คิ ปว อัฒนธรรมอ อันดปงาม และภลูมป
ศล
คิ ญ
อั ญาทด้องถคิน
ที่ #
-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดงานบสุญประเพณชท ต้องถริน
ส
-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดตจังส ศบูนยค์วจัฒนธรรมตตาบลนาทอง
การวริเคราะหค์ภารกริจ อตานาจหน ต้าทชข
ส ององคค์การบรริหารสวส นตตาบล
ตามพระราชบจัญญจัต ริ
สภาตตาบลและองคค์การบรริหารสวส นตตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราช
บจัญญจัตก
ริ ตาหนดแผนและขจัน
ส ตอนการกระจายอตานาจให ต้องคค์กรปกครองสวส น
ท ต้องถริน
ส พ.ศ.2542 และกฎหมายอยืน
ส ทชเส กชย
ส วข ต้อง ทจังส นชเส พยือ
ส ให ต้ทราบวสา
องคค์การบรริหารสวส นตตาบล มชอตานาจหน ต้าทชท
ส จ
ชส ะเข ต้าไปดตาเนรินการแก ต้ไขปจั ญหา
ในเขตพยืน
ส ทชใส ห ต้ตรงกจับความต ต้องการของประชาชนได ต้อยสางไร โดยสามารถ
กตาหนดแบสงภารกริจได ต้ เปป็ น 7 ด ต้าน ซงนส ภารกริจดจังกลสาวถบูกกตาหนดอยบูใส นพระ
ราชบจัญญจัตส
ริ ภาตตาบลและองคค์การบรริหารสวส นตตาบล พ.ศ.2537 และตามพ
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ระราชบจัญญจัตก
ริ ตาหนดแผนและขจัน
ส ตอนการกระจายอตานาจให ต้องคค์กรปกครอง
สวส นท ต้องถริน
ส พ.ศ.2542 ดจังนชส
รั้ ฐาน มปภารกคิจทปเที่ กปย
1.ดด้านโครงสรด้างพรน
ที่ วขด้องด อังนปรั้
1.1 จจัดให ต้มชและบตารสุงรจักษาทางนตส าและทางบก (มาตรา 67
(1))
1.2 ให ต้มชนตสาเพยือ
ส การอสุปโภค บรริโภค และการเกษตร (มาตรา
68(1))
1.3 ให ต้มชและบตารสุงการไฟฟต้ าหรยือแสงสวสางโดยวริธอ
ช น
ยืส (มาตรา
68(2))
1.4 ให ต้มชและบตารสุงรจักษาทางระบายนตส า (มาตรา 68 (3))
1.5 การสาธารณบูปโภคและการกสอสร ต้างอยืน
ส ๆ (มาตรา 16(4))
1.6 การสาธารณบูปการ (มาตรา 16(5))

ส เสรคิมครุณภาพชวป ต
2.ดด้านสง
คิ มปภารกคิจทปเที่ กปย
ที่ วขด้อง ด อังนปรั้
2.1 สงส เสรริมการพจัฒนาสตรช เดป็ก เยาวชน ผบู ต้สบูงอายสุ และผบู ต้
พริการ (มาตรา 67(6))
2.2 ปต้ องกจันโรคและระงจับโรคตริดตสอ (มาตรา 67(3))
2.3 ให ต้มชและบตารสุงสถานทชป
ส ระชสุม การกชฬาการพจักผสอนหยสอน
ใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
2.4 การสงจั คมสงเคราะหค์ และการพจัฒนาคสุณภาพชวช ต
ริ เดป็ก
สตรช คนชรา และผบู ต้ด ต้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
2.5 การปรจับปรสุงแหลสงชสุมชนแออจัดและการจจัดการเกชย
ส วกจับทชส
จั
อยบูอ
ส าศย
(มาตรา 16(2))
ริ ธริ
2.6 การสงส เสรริมประชาธริปไตย ความเสมอภาค และสท
เสรชภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
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2.7 การสาธารณสสุข การอนามจัยครอบครจัวและการรจักษา
พยาบาล
(มาตรา 16(19))
อั
3. ดด้านการจ อัดระเบปยบชรุมชน สงคม
และการร อักษาความ
สงบเรปยบรด้อย มปภารกคิจ
ทปเที่ กปย
ที่ วขด้อง ด อังนปรั้
3.1 การปต้ องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย (มาตรา 67(4))
ริ อจันเปป็ นสาธารณ
3.2 การคสุ ต้มครองดบูแลและรจักษาทรจัพยค์สน
สมบจัตข
ริ องแผสนดริน (มาตรา 68(8)
3.3 การผจังเมยือง (มาตรา 68(13))
3.4 จจัดให ต้มชทจ
ชส อดรถ (มาตรา 16(3))
3.5 การรจักษาความสะอาดและความเปป็ นระเบชยบเรชยบร ต้อย
ของบ ต้านเมยือง (มาตรา 16(17))
3.6 การควบคสุมอาคาร (มาตรา 16(28))
ส เสรคิมการลงทรุน พาณคิชยค์กรรม
4. ดด้านการวางแผน การสง
และการทสองเทปย
ที่ ว มปภารกคิจ
ทปเที่ กปย
ที่ วขด้อง ด อังนปรั้
4.1 สงส เสรริมให ต้มชอต
สุ สาหกรรมในครอบครจัว (มาตรา 68(6)
4.2 ให ต้มชและสงส เสรริมกลสุม
ส เกษตรกร และกริจการสหกรณค์
(มาตรา 68(5))
ช ของราษฎร (มาตรา
4.3 บตารสุงและสงส เสรริมการประกอบอาชพ
68(7))
4.4 ให ต้มชตลาด (มาตรา 68(10))
4.5 การทสองเทชย
ส ว (มาตรา 68(12))
4.6 กริจการเกชย
ส วกจับการพาณริชยค์ (มาตรา 68(11))
ช (มาตรา 16(6))
4.7 การสงส เสรริม การฝน กและประกอบอาชพ
4.8 การพาณริชยค์กรรมและการสงส เสรริมการลงทสุน (มาตรา
16(7))

5. ดด้านการบรคิหารจ อัดการและการอนรุร อักษค์
ทร อัพยากรธรรมชาตคิและสงคิที่ แวดลด้อมมปภารกคิจทปเที่ กปย
ที่ วขด้อง ด อังนปรั้
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5.1 คสุ ต้มครอง ดบูแล และบตารสุงรจักษาทรจัพยากรธรรมชาตริและ
สงริส แวดล ต้อม
(มาตรา 67(7))
5.2 รจักษาความสะอาดของถนน ทางนตส า ทางเดริน และทชส
สาธารณะ รวมทจังส กตาจจัดมบูลฝอยและสงริส ปฏริกล
บู (มาตรา
67(2))
5.3 การจจัดการสงริส แวดล ต้อมและมลพริษตสางๆ (มาตรา 17
(12))
คิ ปว อัฒนธรรม จารปตประเพณป และ
6. ดด้านการศาสนา ศล
ภลูมป
คิ ญ
อั ญาทด้องถคิน
ที่ มปภารกคิจ
ทปเที่ กปย
ที่ วขด้อง ด อังนปรั้
ริ ปะ จารชตประเพณช ภบูมป
6.1 บตารสุงรจักษาศล
ริ จั ญญาท ต้องถริน
ส และ
วจัฒนธรรมอจันดชของท ต้องถริน
ส (มาตรา 67(8)
น ษา ศาสนา และวจัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
6.2 สงส เสรริมการศก
น ษา (มาตรา 16(9))
6.3 การจจัดการศก
6.4 การสงส เสรริมการกชฬา จารชตประเพณช และวจัฒนธรรมอจันดชงาม
ของท ต้องถริน
ส (มาตรา๑๗)
๗. ดด้านการบรคิหารจ อัดการและการสน อับสนรุนการปฏคิบ อัตคิภารกคิจ
ส นราชการและองคค์กรปกครองสว
ส นทด้องถคิน
ของสว
ที่ มปภารกคิจทปเที่ กปย
ที่ วขด้อง
ด อังนปรั้
7.1 สนจับสนสุนสภาตตาบลและองคค์กรปกครองสวส นท ต้องถริน
ส อยืน
ส
ในการพจัฒนาท ต้องถริน
ส (มาตรา 45(3))
7.2 ปฏริบจัตห
ริ น ต้าทชอ
ส น
ยืส ตามทชท
ส างราชการมอบหมายโดยจจัดสรร
งบประมาณหรยือบสุคลากรให ต้ตามความจตาเปป็ นและสมควร
(มาตรา 67(9))
7.3 สงส เสรริมการมชสวส นรสวมของราษฎร ในการมชมาตรการ
ปต้ องกจัน
(มาตรา 16(16))
7.4 การประสานและให ต้ความรสวมมยือในการปฏริบจัตห
ริ น ต้าทชข
ส อง
องคค์กรปกครองสวส นท ต้องถริน
ส (มาตรา 17(3))
ยืส มตสอ
7.5 การสร ต้างและบตารสุงรจักษาทางบกและทางนตส าทชเส ชอ
ระหวสางองคค์กรปกครองสวส นท ต้องถริน
ส อยืน
ส (มาตรา
17(16))
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ภารกคิจทงอัรั้ 7 ดด้าน ตามทชก
ส ฎหมายกตาหนดให ต้อตานาจองคค์การ
บรริหารสวส นตตาบล สามารถ
จะแก ต้ไขปจั ญหาขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทองได ต้เปป็ นอยสางดช มช
ริ ธริภาพและประสท
ริ ธริผล โดยคตานนงถนงความต ต้องการของประชาชนใน
ประสท
เขตพยืน
ส ทชป
ส ระกอบด ต้วยการดตาเนรินการขององคค์การบรริหารสวส นตตาบล จะต ต้อง
สอดคล ต้องกจับแผนพจัฒนาเศรษฐกริจและสงจั คมแหสงชาตริ แผนพจัฒนาจจังหวจัด
แผนพจัฒนาอตาเภอ แผนพจัฒนาตตาบล นโยบายของรจัฐบาล และนโยบาย
ของผบู ต้บรริหารขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลเปป็ นสตาคจัญ

6. ภารกคิจหล อักและภารกคิจรองทปที่ องคค์การบรคิหารสวส นตกาบล
นาทอง จะดกาเนคินการ มปด อังนปรั้
6.1

ภารกคิจหล อัก

6.1.1 ด ต้านการปรจับปรสุงโครงสร ต้างพยืน
ส ฐาน
6.1.2 ด ต้านการสงส เสรริมคสุณภาพชวช ต
ริ
6.1.3 ด ต้านการจจัดระเบชยบชสุมชน สงจั คม และการรจักษา
ความสงบเรชยบร ต้อย
6.1.4 ด ต้านการอนสุรจักษค์ทรจัพยากรธรรมชาตริและสงริส
แวดล ต้อม
6.1.5 ด ต้านการพจัฒนาการเมยืองและการบรริหาร
น ษา
6.1.6 ด ต้านการสงส เสรริมการศก
6.1.7 ด ต้านการปต้ องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย
6.2

ภารกคิจรอง
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6.2.1

การฟยืส นฟบูวฒ
จั นธรรมและสงส เสรริมประเพณช

6.2.2

จั ยภาพกลสุม
ช
การสนจั บสนสุนและสงส เสรริมศก
ส อาชพ

ช
6.2.3 การสงส เสรริมการเกษตรและการประกอบอาชพ
ทางการเกษตร
6.2.4

ด ต้านการวางแผน การสงส เสรริมการลงทสุน

ส น
7. สรรุปปอัญหาและแนวทางในการกกาหนดโครงสรด้างสว
ราชการและกรอบอ อัตรากกาล อัง
ส นตกาบล
วคิเคราะหค์อ อัตรากกาล อังทปม
ที่ ป ขององคค์การบรคิหารสว
นาทอง
การวริเคราะหค์สภาวะแวดล ต้อม (SWOT Analysis) เปป็ น
เครยือ
ส งมยือในการประเมรินสถานการณค์ สตาหรจับองคค์กร ซงนส ชวส ยผบู ต้บรริหารกตาหนด
จสุดแขป็ง และ จสุดอสอน ขององคค์กร จากสภาพแวดล ต้อมภายใน โอกาสและ
อสุปสรรคจากสภาพแวดล ต้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจั จจจัย ตสาง ๆ
ตสอการทตางานขององคค์กร การวริเคราะหค์ SWOT Analysis เปป็ นเครยือ
ส งมยือใน
การวริเคราะหค์สถานการณค์ เพยือ
ส ให ต้ ผบู ต้บรริหารรบู ต้จสุดแขป็ง จสุดอสอน โอกาส และ
อสุปสรรคค์ขององคค์กร ซงนส จะชวส ยให ต้ทราบวสาองคค์กรได ต้เดรินทางมาถบูกทริศและไมส
หลงทาง นอกจากนชย
ส จังบอกได ต้วสาองคค์กรมชแรงขจับเคลยือ
ส น ไปยจังเปต้ าหมายได ต้ดช
ริ ธริภาพอยบูส
หรยือไมส มจัสนใจได ต้อยสางไรวสาระบบการ ทตางานในองคค์กรยจังมชประสท
มชจด
สุ อสอนทชจ
ส ะต ต้องปรจับปรสุงอยสางไร ซงนส การวริเคราะหค์สภาวะแวดล ต้อม
SWOT Analysis มชปจัจจจัยทชค
ส วรนต ามาพริจารณา 2 สวส น ดจังนชส
1.ปอัจจ อัยภายใน (Internal Environment
Analysis) ไดด้แกส
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถนง จสุดเดสนหรยือจสุดแขป็ง ซงนส เปป็ นผลมาจากปจั จจจัย
ส จสุดแขป็งด ต้าน
ภายใน เปป็ นข ต้อดชท ชส เกริดจากสภาพแวดล ต้อมภายในองคค์กร เชน
กตาลจังคน จสุดแขป็งด ต้านการเงริน จสุดแขป็งด ต้านการผลริต จสุดแขป็ง ด ต้านทรจัพยากร
ต้
บสุคคล องคค์กรจะต ต้องใชประโยชนค์
จากจสุดแขป็งในการกตาหนดกลยสุทธค์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถนง จสุดด ต้อยหรยือจสุดอสอน ซงนส เปป็ นผลมาจากปจั จจจัย
ภายใน เปป็ น ปจั ญหาหรยือข ต้อบกพรสองทชเส กริดจากสภาพแวดล ต้อมภายในตสางๆ
ขององคค์กร ซงนส องคค์กรจะต ต้องหาวริธใช นการแก ต้ปจั ญหานจั น
ส
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2.ปอัจจ อัยภายนอก (External Environment
Analysis) ไดด้แกส
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถนง โอกาส เปป็ นผลจากการทชส
ส ภาพแวดล ต้อม
ภายนอกขององคค์กรเอยือ
ส ประโยชนค์หรยือสงส เสรริมการ ดตาเนรินงานขององคค์กร
โอกาสแตกตสางจากจสุดแขป็งตรงทชโส อกาสนจั น
ส เปป็ นผลมาจากสภาพแวดล ต้อม
ภายนอก แตสจด
สุ แขป็งนจั น
ส เปป็ นผลมาจากสภาพแวดล ต้อมภายใน ผบู ต้บรริหารทชด
ส จ
ช ะ
ต้
ต ต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยบูเส สมอ และใชประโยชนค์
จากโอกาสนจั น
ส
2.2 T มาจาก Threats
หมายถนง อสุปสรรค เปป็ นข ต้อจตากจัดทชเส กริดจากสภาพ
แวดล ต้อม ภายนอก ซงนส การบรริหารจตาเปป็ นต ต้องปรจับกลยสุทธค์ให ต้สอดคล ต้องและ
พยายามขจจัดอสุปสรรค ตสางๆ ทชเส กริดขนน
ส ให ต้ได ต้จรริง

วคิเคราะหค์ปจ
อั จ อัยภายใน ภายนอก (SWOT)
อั อัด องคค์การบรคิหารสว
ส นตกาบลนาทอง (ระด อับต อัว
ของบรุคลากรในสงก
บรุคลากร)
จสุดแขป็ง S
1. มชภม
บู ล
ริ ตาเนาอยบูใส นพยืน
ส ทชส อบต.
และพยืน
ส ทชใส กล ต้ อบต.
2. มชอายสุเฉลชย
ส ๒๕ – 4 ๐ ปช เปป็ น
วจัยทตางาน
3. มชผบู ต้หญริงมากกวสาผบู ต้ชายทตาให ต้
การทตางานละเอชยด
ชส ง
รอบครอบไมสมพ
ช ฤตริกรรมเสย
ตสอการทสุจรริต
น ษาหาความรบู ต้
4. มชการพจัฒนาศก
เพริม
ส เตริมอยบูเส สมอ
5. เปป็ นคนในชสุมชนสามารถทตางาน
คลสองตจัว โดยใช ต้

จสุดอสอน W
1. บางสวส นมชความรบู ต้ไมสสอดคล ต้อง
กจับภารกริจของ อบต.
ยืส ความคริด
2. ทตางานในลจักษณะเชอ
สวส นตจัวมากกวสาหลจักการและ
เหตสุผลทชถ
ส ก
บู ต ต้องของทางราชการ
ริ
3. มชภาระหนชส
ส น
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จั พจันธค์สวส นตจัวได ต้
ความสม

โอกาส O
ริ คสุ ต้นเคยกจับ
1. มชความใกล ต้ชด
ประชาชนทตาให ต้เกริดความรสวมมยือใน
การทตางานงสายขนน
ส
2. มชความจรริงใจในการพจัฒนาอสุทศ
ริ
ตนได ต้ตลอดเวลา
3. ชสุมชนยจังมชความคาดหวจังใน
ตจัวผบู ต้บรริหารและการทตางานและ
อบต.ในฐานะตจัวแทน

ข ต้อจตากจัด T
1. สวส นมากมชเงรินเดยือน/คสาจ ต้างน ต้อย
รายได ต้ไมสเพชยงพอ
2. ระดจับความรบู ต้ไมสเหมาะสม
สอดคล ต้องกจับความยากของงาน
3. พยืน
ส ทชก
ส ว ต้างทตาให ต้บสุคลากรทชม
ส อ
ช ยบูส
ไมสพอให ต้บรริการ
4. มชความก ต้าวหน ต้าในวงแคบ

วคิเคราะหค์ปจ
อั จ อัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ส นตกาบลนาทอง (ระด อับองคค์กร)
ขององคค์การบรคิหารสว
จสุดแขป็ง S
จสุดอสอน W
1. บสุคลากรมชความรจักถริน
ส ไมส
1. ขาดบสุคลากรทชม
ส ค
ช วามรบู ต้เฉพาะ
ช
ต ต้องการย ต้าย
ด ต้านทางวริชาชพ
2. การเดรินทางสะดวกทตางานเกริน 2. พยืน
ส ทชพ
ส จัฒนากว ต้าง ปจั ญหามาก
เวลาได ต้
ทตาให ต้บางสายงานมชบค
สุ ลากรไมส
3. ชสุมชนยจังมชความคาดหวจังใน
เพชยงพอหรยือไมสม ช
3. อาคารสตานจั กงานคจับแคบ
ตจัวผบู ต้บรริหารและการ
ทตางาน และ อบต.ในฐานะ
ตจัวแทน
น ษาและฝน ก
4. มชการสงส เสรริมการศก
อบรมบสุคลากร
5. ให ต้โอกาสในการพจัฒนาและสงส
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เสรริมความก ต้าวหน ต้าของบสุคลากร
ภายในองคค์กรอยสางเสมอภาคกจัน
6. สงส เสรริมให ต้มชการนต าความรบู ต้และ
น ษา
ทจักษะใหมส ๆ ทชไส ด ต้จากการศก
ต้
และฝน กอบรมมาใชในการปฏริ
บจัต ริ
งาน

โอกาส O
1. ประชาชนให ต้ความรสวมมยือในการ
พจัฒนา อบต.ดช
2. มชความคสุ ต้นเคยกจันทสุกคน
3. บสุคลากรมชถน
ริส ทชอ
ส ยบูก
ส ระจายทจัสว
เขต อบต. ทตาให ต้รบู ต้ สภาพพยืน
ส ทชส
ทจัศนคตริของประชาชนได ต้ดช
4. บสุคลากรมชการพจัฒนาความรบู ต้
ปรริญญาตรช /ปรริญญาโทเพริม
ส ขนน
ส
5. ผบู ต้บรริหารและผบู ต้บจังคจับบจัญชาตาม
สายงานมชบทบาทในการชวส ยให ต้
บสุคลากรบรรลสุเปต้ าประสงคค์

ข ต้อจตากจัด T
1. มชระบบอสุปถจัมภค์และกลสุม
ส พรรค
จั พจันธค์แบบเครยือ
พวกจาก ความสม
ญาตริในชสุมชน การ ดตาเนรินการ
ทางวรินจัยเปป็ นไปได ต้ยากมจักกระทบ
ญาตริพน
ชส ต้อง
2. ขาดบสุคลากรทชม
ส ค
ช วาม
ชส วชาญบางสายงานความรบู ต้ทชม
เชย
ส ช
จตากจัดทตาให ต้ต ต้องเพริม
ส พบูนความรบู ต้ให ต้
หลากหลายจนงจะทตางานได ต้
ครอบคลสุมภารกริจ ของ อบต.
3. งบประมาณน ต้อยเมยือ
ส เปรชยบ
เทชยบกจับพยืน
ส ทชส จตานวน
ประชากร และภารกริจ

๘.โครงสรด้างการกกาหนดสวส นราชการ
ส นราชการ
8.1 การกกาหนดโครงสรด้างสว
องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ได ต้กตาหนดภารกริจหลจัก
และภารกริจรองทชจ
ส ะดตาเนรินการดจังกลสาว โดยกตาหนดตตาแหนสงของพนจั กงาน
สวส นตตาบลให ต้ตรงกจับภารกริจ และในระยะแรกการกตาหนดโครงสร ต้างสวส น
ราชการทชจ
ส ะรองรจับการดตาเนรินการตามภารกริจนจั น
ส อาจกตาหนดเปป็ นภารกริจอยบูส
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ในรบูปของงาน และในระยะตสอไป เมยือ
ส มชการดตาเนรินการตามภารกริจนจั น
ส และ
องคค์การบรริหารสวส นตตาบลพริจารณาเหป็นวสา ภารกริจนจั น
ส มชปรริมาณงานมากพอกป็
อาจจะพริจารณาตจังส เปป็ นสวส นตสอไป โดยเรริม
ส แรกกตาหนดโครงสร ต้างไว ต้ ดจังนชส
โครงสรด้างตามแผนอ อัตรา
กกาล อังปอัจจรุบ อัน
1. สกาน อักงานปล อัด อบต.
1.1 งานบรริหารทจัสวไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดช
1.๔ งานปต้ องกจันและบรรเทา
สาธารณภจัย
1.๕ งานการเจ ต้าหน ต้าทชส
2. กองคล อัง
2.1 ฝส ายการเงริน
๒.๒ งานบจัญช ช
2.๓ งานพจัฒนาและจจัดเกป็บ
รายได ต้
ริ
2.๔ งานทะเบชยนทรจัพยค์สน
และพจัสดสุ
ส ง
3. กองชา
3.1 ฝส ายกสอสร ต้าง
3.2 งานออกแบบ และ
ควบคสุมอาคาร
๓.๓ งานผจังเมยือง
๓.๔ งานประสาน
สาธารณบูปโภค
จึ ษา ศาสนา
4. กองการศก
และ ว อัฒนธรรม
น ษา
4.1 งานบรริหารการศก
น ษา
4.2 งานสงส เสรริมการศก
ศาสนาและวจัฒนธรรม

โครงสรด้างตามแผนอ อัตรา
กกาล อังใหมส
ก น อักงานปล อัด อบต.
1. สา
1.1 งานบรริหารทจัสวไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดช
1.๔ งานปต้ องกจันและบรรเทา
สาธารณภจัย
1.๕ งานการเจ ต้าหน ต้าทชส
2. กองคล อัง
2.1 ฝส ายการเงริน
๒.๒ งานบจัญช ช
2.๓ งานพจัฒนาและจจัดเกป็บ
รายได ต้
ริ
2.๔ งานทะเบชยนทรจัพยค์สน
และพจัสดสุ
ส ง
3. กองชา
3.1 ฝส ายกสอสร ต้าง
3.2 งานออกแบบ และ
ควบคสุมอาคาร
๓.๓ งานผจังเมยือง
๓.๔ งานประสาน
สาธารณบูปโภค
จึ ษา ศาสนา
4. กองการศก
และว อัฒนธรรม
น ษา
4.1 งานบรริหารการศก
น ษา
4.2 งานสงส เสรริมการศก
ศาสนาและวจัฒนธรรม

หมาย
เหตรุ
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5. กองสาธารณสรุขและสงคิที่
แวดลด้อม
5.1 งานอนามจัยและสงริส
แวดล ต้อม
5.2 งานบรริการสาธารณสสุข
๕.๓ งานรจักษาความสะอาด
อั
๖.กองสว อัสดคิการสงคม
๖.๑ งานสวจัสดริการและพจัฒนา
ชสุมชน
๖.๒ งานสงจั คมสงเคราะหค์
ช และ
๖.๓ งานสงส เสรริมอาชพ
พจัฒนาสตรช
ส เสรคิมการเกษตร
๗. กองสง
๗.๑ งานสงส เสรริมการเกษตร
จั วค์
๗.๒ งานสงส เสรริมปศสุสต

5. กองสาธารณสรุขและสงคิที่
แวดลด้อม
5.1 งานอนามจัยและสงริส
แวดล ต้อม
5.2 งานบรริการสาธารณสสุข
๕.๓ งานรจักษาความสะอาด
อั
๖.กองสว อัสดคิการสงคม
๖.๑ งานสวจัสดริการและพจัฒนา
ชสุมชน
๖.๒ งานสงจั คมสงเคราะหค์
ช และ
๖.๓ งานสงส เสรริมอาชพ
พจัฒนาสตรช
ส เสรคิมการเกษตร
๗. กองสง
๗.๑ งานสงส เสรริมการเกษตร
จั วค์
๗.๒ งานสงส เสรริมปศสุสต

8.2 การวคิเคราะหค์การกกาหนดตกาแหนสง
จากข ต้อ 8.1 โครงสรด้าง องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ได ต้
วริเคราะหค์การกตาหนดตตาแหนสง จากภารกริจทชจส ะดตาเนรินการในแตสละสวส นราชการ
นส นตจัวสะท ต้อนให ต้เหป็นวสาปรริมาณงาน
ในอนาคต 3 ปช ซงเปป็
ในแตสละสวส นราชการมชเทสาใด เพยือ
ส นต ามาวริเคราะหค์วาส จะใชตตต้ าแหนสงใด จตานวน
เทสาใด ในสวส นราชการใด
ในระยะเวลา 3 ปช ข ต้างหน ต้า จนงจะเหมาะสมกจับภารกริจ และปรริมาณงาน และ
เพยือ
ส ให ต้คสุ ต้มคสาตสอการใชจสต้ ายงบประมาณ ขององคค์กรปกครองสวส นท ต้องถริน
ส และ
เพยือ
ส ให ต้การบรริหารงานขององคค์กรปกครองสวส นท ต้องถริน
ส เปป็ นไปอยสางมช
ริ ธริภาพ ประสท
ริ ธริผล โดยนต าผลการวริเคราะหค์ตตาแหนสงมากรอกข ต้อมบูลลงใน
ประสท
กรอบอจัตรากตาลจัง 3 ปช
คณะกรรมการพนจั กงานสวส นตตาบลจจังหวจัดมหาสารคาม
(ก.อบต.จจังหวจัดมหาสารคาม) ได ต้มชมตริในทชป
ส ระชสุมครจังส ทชส 4/2551 เมยือ
ส วจันทชส
10 เมษายน 2551 เหป็นชอบให ต้ปรจับขนาดองคค์การบรริหารสวส นตตาบลจาก
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ขนาดเลป็กเปป็ นขนาดกลาง ปจั จจสุบจันมช ปลจัดองคค์การบรริหารสวสนตตาบล (นจั ก
บรริหารงานท ต้องถริน
ส ระดจับกลาง) เปป็ นผบู ต้บจังคจับบจัญชา ฝส ายข ต้าราชการประจตา
โดยกตาหนดโครงสร ต้างการแบสงสวส นราชการออกเปป็ น สวส นราชการ
มชบค
สุ ลากรในแตสละสวส นราชการประกอบด ต้วย
1.สกาน อักงานปล อัด
1.1 พนจักงานสวส นตตาบล
๕ อจัตรา
1.2 ลบูกจ ต้างประจตา
๒ อจัตรา
1.3 พนจักงานจ ต้าง
๓ อจัตรา
2.กองคล อัง
2.1 พนจักงานสวส นตตาบล
๕ อจัตรา
2.2 ลบูกจ ต้างประจตา
1 อจัตรา
2.3 พนจักงานจ ต้าง
๓ อจัตรา
ส ง
3.กองชา
3.1 พนจักงานสวส นตตาบล
๑ อจัตรา
3.2 พนจักงานจ ต้าง
๑ อจัตรา
จึ ษา ศาสนาและว อัฒนธรรม
4.กองการการศก
4.1 พนจักงานสวส นตตาบล
2 อจัตรา
4.2 พนจักงานครบู
๔ อจัตรา
4.3 พนจักงานจ ต้าง
๔ อจัตรา
5.กองสาธารณสรุขและสงคิที่ แวดลด้อม
5.1 พนจักงานสวส นตตาบล
- อจัตรา
5.2 พนจักงานจ ต้าง
๓ อจัตรา
อั
๖. กองสว อัสดคิการสงคม
๖.๑ พนจักงานสวส นตตาบล
๒ อจัตรา
๖.๒ พนจักงานจ ต้าง
๑ อจัตรา
๗. กองสงส เสรคิมการเกษตร
๖.๑ พนจักงานสวส นตตาบล
๑ อจัตรา
การกตาหนดสายงานในองคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง เพยือ
ส
พริจารณาปรจับลด หรยือเพริม
ส อจัตรากตาลจัง ในแผนอจัตรากตาลจัง 3 ปช ประจตา
ปช งบประมาณ 2561 – 2563 นจัน
ส องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง มชปลจัด
องคค์การบรริหารสวส นตตาบล (บรริหารงานท ต้องถริน
ส ระดจับกลาง) จตานวน 1 คน เปป็ น
ผบู ต้ดบูแลบจังคจับบจัญชา และมชหวจั หน ต้า สวส นราชการ
(ผบู ต้อตานวยการกอง / อตานวยการ ระดจับต ต้น ) ๗ สวส นราชการ ปกครองบจังคจับ
นส
บจัญชา ผบู ต้ใต ต้บจังคจับบจัญชาในแตสละสวส นราชการ ซงแตส
ละสวส นราชการมชสายงาน
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ในแตสละสวส นราชการ จตานวนคน ทชป
ส ระกอบไปด ต้วย พนจักงานสวส นตตาบล
จั สวส นการ
ลบูกจ ต้างประจตา และพนจักงาน เพยือ
ส นต าเอาจตานวนคนมาเปรชยบเทชยบสด
คริดปรริมาณงานในแตสละสายงาน ใชวริต้ ธค
ช ด
ริ จากข ต้อ 3.1.3 เพยือ
ส ได ต้คสาปรริมาณ
งานในภาพรวม และเมยือ
ส นต าปรริมาณของแตสละสายงานในภาพรวมทชไส ด ต้มา
เปรชยบเทชยบการกตาหนดจตานวนอจัตราคนในแตสละสายงาน ดจังตาราง
จกานวนพน อักงาน(อ อัตราทปม
ที่ )ป
ส น
สว
งาน
พน อักง ลจ.ปร พ.ภา พ.ทวที่ อั
ราชการ
าน
ะจกา
รกคิจ
ไป
บรริหารงานทจัสวไป
๑
งานกฎหมายและคดช
1
งานวริเคราะหค์นโยบายและ
๑
สกาน อักงาน แผน
ปล อัด
1
1
งานปต้ องกจันและบรรเทา
สาธารณภจัย
1
งานการเจ ต้าหน ต้าทชส

กองคล อัง

ส ง
กองชา

ฝส ายการเงริน
งานพจัฒนาและจจัดเกป็บราย
ได ต้
ริ และ
งานทะเบชยนทรจัพยค์สน
พจัสดสุ

2
๑

-

1
1

-

1

1

-

-

งานกสอสร ต้าง
งานกสอสร ต้างออกแบบ และ
ควบคสุมอาคาร
น ษา
งานบรริหารการศก

๑

-

1

-

-

-

-

-

๖

-

๔

-

-

-

-

-

-

-

-

๓

-

-

-

3

๒

-

๑

-

กองการ
จึ ษา
ศก
ศาสนา
น ษา
งานสงส เสรริมการศก
และ
ศาสนาและวจัฒนธรรม
ว อัฒนธรร
ม
กอง
งานบรริการสาธารณสสุข
สาธารณสรุ
ขและสงคิที่
งานอนามจัยและสงริส แวดล ต้อม
แวดลด้อม
กอง
งานสวจัสดริการและพจัฒนา
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ชสุมชน
สว อัสดคิการ
งานสงจั คมสงเคราะหค์
อั
สงคม
ช และ
งานสงส เสรริมอาชพ
พจัฒนาสตรช
ส
กองสง
งานสงส เสรริมการเกษตร
จั วค์
เสรคิม
งานสงส เสรริมปศสุสต
การเกษต
ร

-

-

-

-

-

-

-

-

๑

-

-

-

-

-

-

-

เมยือ
ส ได ต้จตานวนพนจักงานสวส นตตาบล ลบูกจ ต้างประจตาและพนจักงานจ ต้าง ในแตสละ
สวส นราชการ แตสละสายงาน ดจังกลสาวข ต้างต ต้นแล ต้ว องคค์การบรริหารสวส นตตาบล
นาทอง ได ต้นต าเอาจตานวนพนจักงานแตสละสายงานทชม
ส ใช นกรอบอจัตรากตาลจัง มา
กตาหนดตตาแหนสงตามทจักษะ ความรบู ต้ความสามารถ เพยือ
ส ปฏริบต
จั งริ านตอบโจทยค์
ยสุทธศาสตรค์การพจัฒนา ขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ใน ๙
ยสุทธศาสตรค์ ดจังนชส
1. ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ 1 ปร อับปรรุงพ อัฒนาระบบสาธารณลู ปโภค
ใหด้เพปยงพอ
2. ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ 2 ปร อับปรรุงและพ อัฒนาแหลสงนการั้ เพรอ
ที่
เกษตร
3. ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ 3 พ อัฒนาดด้านเศรษฐกคิจ
อั
4. ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ 4 พ อัฒนาดด้านสงคม
5. ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ ๕ ปร อับปรรุงพ อัฒนาดด้านการเมรองการ
บรคิหาร
6. ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ ๖ พ อัฒนาดด้านสาธารณสรุข
จึ ษา
7. ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ ๗ พ อัฒนาดด้านการศก
8. ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ ๘ จ อัดการและฟรรั้ นฟลูทร อัพยากรธรรมชาตคิ
และสงคิที่ แวดลด้อมเพรอ
ที่ การพ อัฒนาทปย
ที่ งที่ อั ยรน
ส เสรคิมการศก
จึ ษา สรด้างการเรปยนรลู ด้
9. ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ ๙ สง
คิ ปะว อัฒนธรรอ อันดปงาม และภลูมป
อนรุร อักษค์ศล
คิ ญ
อั ญาทด้องถคิน
ที่
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ประเดป็น
ยสุทธศาสตรค์
ยรุทธศาสตรค์ท ปที่
1
ปร อับปรรุง
พ อัฒนาระบบ
สาธารณลู ปโภ
คใหด้เพปยงพอ
ยรุทธศาสตรค์ท ปที่
2
ปร อับปรรุงและ
พ อัฒนาแหลสง
นการั้ เพรอ
ที่
การเกษตร

ยรุทธศาสตรค์ท ปที่
3
ดด้าน
เศรษฐกคิจ

เปต้ าประสงคค์
-

ส มโยงเปป็ นระบบเพยือ
พจัฒนาเส ต้นทางคมนาคมเชยือ
ส รองรจับการ
เจรริญเตริบโตทางเศรษฐกริจ โดยการกสอสร ต้าง ปรจับปรสุง บตารสุง
รจักษาถนน สะพาน ทางเท ต้า ทสอระบายนตส า และจจัดระบบการ
คมนาคมให ต้เปป็ นระเบชยบปลอดภจัย เชสน ปต้ ายบอกเส ต้นทาง
ไหลสทาง สจัญญาณไฟบรริเวณทางแยกตสางๆและยสานชสุมชน

-กสอสร ต้างและปรจับปรสุงการประปา เพยือส การอสุปโภค บรริโภคของ

ตตาแหนสงพนจักงาน
ทชก
ส ตาหนดรองรจับ
- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองชาส ง
- นจักวริเคราะหค์ฯ
-ผช.นายชาส งไฟฟต้ า

ประชาชนอยสางพอเพชยงและมชประสริทริภาพ

-การตริดตจังหลอดไฟ
ส
เพยือ
ส เพริมแสงสวส
ส
างให ต้ทจัวส ถนง
- ขสุดลอกหนองนตสาเพยือส การเกษตร แก ต้ไขปจั ญหาขาดนตสาในการ - ปลจัด อบต.
ทตาการเกษตร และแก ต้ไขภจัยแลง
- ผอ.กองชาส ง
-สสงเสรริมการเกษตรปลอดสารพริษ

สสงเสรริมการปลบูกพยืช
สมสุนไพรการพจัฒนาคสุณภาพดริน การพจัฒนาบสุคลากรทางการ
เกษตรพจัฒนาคสุณภาพสรินค ต้าหนนงส ตตาบลหนนงส ผลริตภจัณฑค์
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏชใหมสสงส เสรริมให ต้มชตลาด
ส ค ต้าการเกษตร
เพยือ
ส เปป็ นศบูนยค์กลางในการจตาหนสายสริน

- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองสวจัสดริการ
สงจั คม
- นจักวริชาการเกษตร

ช แบบเศรษฐกริจพอ - สงส เสรริมการดตารงชพ
เพชยงและพนงส ตนเอง
-สงส เสรริมให ต้มชการรวมกลสุม
ส ในรบูปแบบตสางๆช
-สงส เสรริมให ต้มชการฝน กอบรมอาชพ
อสุตสาหกรรมในครจัวเรยือน
-สงส เสรริมการจจัดตจังส ร ต้านค ต้าชสุมชนเพยือ
ส
ริ ค ต้า
จตาหนสายสน
- พจัฒนาและบรริหารจจัดการแหลสงนตส า
ธรรมชาตริ คบู คลอง หนอง บนง
แหลสงนตส าชลประทาน ให ต้สามารถเกป็บ กจักนตส าได ต้ตลอดปช ฟยืส นฟบูและอนสุรจักษค์

ปลจัด อบต.
หน.สตานจักปลจัด
นจักพจัฒนาชสุมชน

ปลจัด อบต.
ผอ.กองชาส ง
นจักวริเคราะหค์ฯ
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ทรจัพยากรธรรมชาตริและสงริส แวดล ต้อม
ส ปส าไม ต้ แหลสงนตส าธรรมชาตริ ฯลฯ
เชน
-ให ต้บรริการด ต้านสาธารณสสุข

ดบูแลควบคสุม บรริหารจจัดการสริงส
แวดล ต้อม ขยะมบูลฝอย ปต้ องกจัน โรคตริดตสอ ให ต้บรริการด ต้านทจันต
กรรม การจจัดให ต้มชความมจัสนคงปลอดภจัยปลอดจากยาเสพตริด
ทจังส ชสุมชน โรงเรชยน และหนสวยงานรจัฐในพยืน
ส ทชส

-ปลจัด อบต.
- คนงานประจตารถ
ขยะ

ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ - พจัฒนาคสุณภาพบสุคลากร ให ต้เงริน
4
เดยือนคสาจ ต้าง คสาตอบแทน บรรจสุแตสง
อั
ดด้านสงคม
ตจังส สรรหา พจัฒนาบสุคลากร ใน
สงจั กจัด

- ปลจัด อบต.
- หจัวหน ต้าสตานจักปลจัด
- นจักพรจัพยากร
บสุคคล

- สนจับสนสุนงบประมาณ ปรจับปรสุงเครยือ
ส ง
มยือ-เครยือ
ส งใช ต้ และสถานทชป
ส ฏริบจัต ริ
ราชการ ควบคสุมด ต้านงบประมาณให ต้มช
ริ ธริภาพ ตรวจสอบได ต้
ประสท
-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดประชสุม
ประชาคมหมบูบ
ส ต้าน
- รณรงคค์ให ต้เยาวชนและประชาชนตยืน
ส
ตจัวถนงความสตาคจัญของการปกครอง
ระบอบประชาธริปไตย มชสวส นรสวมในการ
จั ทจัศนค์ ความต ต้องการการ
กตาหนดวริสย
แก ต้ปจั ญหา ประเมรินผลและตรวจสอบ
ได ต้ และการปฏริบจัตงริ านตามหลจักธร
รมาภริบาล
ริ
ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ -จจัดโครงการอบรมให ต้ความรบู ต้แกสสมาชก
๕
สภา อบต. เกชย
ส วกจับบทบาทหน ต้าทชข
ส อง
ปร อับปรรุง
อบต.ตสอประชาชน
พ อัฒนาดด้าน
จั พจันธค์ให ต้ความรบู ต้
-จจัดโครงการประชาสม
การเมรองการ แกสประชาชนในบทบาทหน ต้าทชข
ส อง
บรคิหาร
อบต.ตสอประชาชน

-พนจักงานสวส น
ตตาบลทสุกระดจับ

ยรุทธศาสตรค์ท ปที่
๖
พ อัฒนาดด้าน
สาธารณสรุข

ยืส
-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดซอ
วจัสดสุอป
สุ กรณค์ ในการปต้ องกจันการแพรส
ส ทรายอะเบ
ระบาดของโรคตริดตสอ เชน
ทกตาจจัดลบูกนตส า ยสุงลาย รณรงคค์สวมใส ส

- พนจักงานสวส น
ตตาบลทสุกระดจับ

-ปลจัด อบต.
-หจัวหน ต้าสตานจักปลจัด

-ปลจัด อบต.
-รองปลจัด
-หจัวหน ต้าสตานจักปลจัด
-จพง.ปต้ องกจัน
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รองเท ต้าบบูทในการปต้ องกจันโรคแลปโตส
ช
ไปโรซส
-สนจับสนสุนงบประมาณ เพยือ
ส พจัฒนา
จั ยภาพด ต้านสารธารณสสุข
ศก
ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ -การรณรงคค์ให ต้ประชาชนเหป็นความ
น ษา สนจั บสนสุนและสงส
๗
สตาคจัญของการศก
ดด้านการ
เสรริมให ต้บสุคลากรทกเพศ ทสุกวจัยได ต้รจับ
จึ ษา
น ษาขจัน
ศก
การศก
ส พยืน
ส ฐานอยสางน ต้อย ๑๒ ปช
จั และความเหมาะสม
ตามอจัธยาศย
น ษากจับเดป็กกสอนวจัยเรชยน
-ให ต้การศก
บรริหารจจัดการกจับเดป็กและเยาวชนใน
พยืน
ส ทชส อนสุรจักษค์ ประเพณช วจัฒนธรรม
ศาสนา มชคณ
สุ ธรรม จรริยธรรม สงส
เสรริมภบูมป
ริ จั ญญาท ต้องถริน
ส สงส เสรริมด ต้าน
การกชฬาและนจั นทนาการ และสงริส เสรริม
น ษา นอกสถานศก
น ษา ให ต้กจับเดป็ก
การศก
น ษา
และเยาชนนอกสถานศก
ยรุทธศาสตรค์ท ปที่
๘
การจ อัดการ
ทร อัพยากรธร
รมชาตคิ

-สนจับสนสุนการจจัดตจังส กลสุม
ส อนสุรจักษค์
ธรรมชาตริ อาสาสมจัครพริทจักษค์ สงริส แวดล ต้อ
ง
-สงส เสรริมให ต้มชการพจัฒนาและปรจับปรสุง
สภาพแวดล ต้อมภายในหมบูบ
ส ต้าน ชสุมชน
ส การปลบูกปส า การดบูแลรจักษาปส า
เชน
ชสุมชน
ต้
-การรณรงคค์ลดการใชสารเคมช
ทจังส บ ต้าน
เรยือนและทางการเกษตร ดดยใชปสุปุ๋ต้ ย
ชวช ภาพ เปป็ นต ต้น
-ปต้ องกจันการบสุกรสุกทชส
ส าธารณะ
ประโยชนค์
ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ -สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดงาน
๙
บสุญประเพณชท ต้องถริน
ส
ส เสรคิมการ -สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดตจังส
สง
เรปยนรลู ด้
ศบูนยค์วจัฒนธรรมตตาบลนาทอง
อนรุร อักษค์

- ปลจัด อบต.
-รองปลจัด
น ษา
- ผอ.กองการศก
น ษา
- นจักวริชาการศก
- ผช.นจักวริชาการ
น ษา
ศก
- ครบู /ผช.ครบู/ ผดด

- ปลจัด อบต.
น ษา
- ผอ.กองการศก
น ษา
- นจักวริชาการศก

- ปลจัด อบต.
น ษา
- ผอ.กองการศก
น ษา
- นจักวริชาการศก
-นจักพจัฒนาชสุมชน
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ประเพณป
ว อัฒนธรรม
ภลูมป
คิ ญ
อั ญา
ทด้องถคิน
ที่

กรอบอ อัตรากกาล อัง 3 ปป ระหวสางปป 2561 – 2563
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ต้
จากตารางข ต้างต ต้น จะเหป็นวสา ตตาแหนสงทชใส ชในการกต
าหนดและจจัด
ทตาแผนอจัตรากตาลจัง ขององคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง ทชม
ส ใช นปจั จจสุบจัน ใช ต้
ภารกริจงานทชม
ส เช ปป็ นตจัวกตาหนดเปป็ นเกณฑค์ ดจังนจั น
ส ในระยะเวลา 3 ปช ตจังส แตส
ปช งบประมาณ 2561 – 2563 องคค์การบรริหารสวส นตตาบลพระเพลริง จนง
ต้
กตาหนดกรอบอจัตรากตาลจัง เพยือ
ส ใชในการปฏริ
บจัตงริ าน ในภารกริจให ต้บรรลสุตาม
วจัตถสุประสงคค์ และสตาฤทธริผ
ธิ์ ลตามเปต้ าหมายทชวส างไว ต้ ดจังนชส
กร อจัตราตตาแหนสงทชส
อบ คาดวสาจะต ต้องใช ต้
เพริม
ส / ลด
อจัต ในชวส งระยะเวลา
รา
หมาย
3 ปช ข ต้างหน ต้า
ส นราชการ
สว
กตา
เหตสุ
ลจัง 256 256 256 256 256 256
1
2
3
1
2
3
เดริ
ปลจัด อบต.
(นจั กบรริหารงานท ต้องถริน
ส
ระดจับกลาง)
รองปลจัด อบต.
(นจั กบรริหารงานท ต้องถริน
ส
ระดจับต ต้น)
สกาน อักงานปล อัด
หน.สตานจักปลจัด
(นจั กบรริหารงานทจัสวไป
ระดจับต ต้น)
นจั กจจัดการงานทจัสวไป
(ลบูกจ ต้างประจตา)
นจั กวริเคราะหค์นโยบายและ
แผน ปก.
นจั กทรจัพยากรบสุคคล ปก
เจ ต้าพนจั กงานธสุรการ ปง.
จพง.ปต้ องกจันและบรรเทา
สาธารณภจัย ปง.
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ผช.จพง.ปต้ องกจันและ
บรรเทา
สาธารณภจัย(พนจ.ภารกริจ)
ผช.นจั กวริเคราะหค์นโยบาย
และแผน
(พนจ.ภารกริจ)
ภารโรง (ลบูกจ ต้างประจตา)
พนจั กงานขจับ
รถยนตค์(พนจ.ทจัสวไป)

กองคล อัง
ผบู ต้อตานวยการกองคลจัง
(นจั กบรริหารงานคลจัง
ระดจับต ต้น)
หจัวหน ต้าฝส ายการเงริน
(นจั กบรริหารงานคลจัง
ระดจับต ต้น)
นจั กวริชาการพจัสดสุ ชก.
นจั กวริชาการจจัดเกป็บรายได ต้
ปก.
เจ ต้าพนจั กงานการเงรินและ
บจัญช ช
(ลบูกจ ต้างประจตา)
ผบู ต้ชวส ยเจ ต้าพนจักงานการ
เงรินและ
บจัญช(ช พนจ.ภารกริจ)
ผบู ต้ชวส ยเจ ต้าพนจักงานจจัดเกป็บ
รายได ต้
(พนจ.ภารกริจ)
ผบู ต้ชวส ยเจ ต้าพนจักงานพจัสดสุ
(พนจ.ภารกริจ)
ส ง
กองชา
ผบู ต้อตานวยการกองชาส ง
(นจั กบรริหารงานชาส ง ระดจับ
ต ต้น)
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ผบู ต้ชวส ยนายชาส งไฟฟต้ า
จึ ษา ศาสนา
กองการศก
และว อัฒนธรรม
ผบู ต้อตานวยการกองการ
น ษาฯ
ศก
น ษา
(นจั กบรริหารงานศก
ระดจับต ต้น)
น ษา ปก.
นจั กวริชาการศก
ครบู คศ.๑
น ษา
ผบู ต้ชวส ยนจั กวริชาการศก
(พนจ.ภารกริจ)
ผบู ต้ชวส ยครบูผบู ต้ดบูแลเดป็ก
(พนจ.ภารกริจ)
กองสาธารณสรุขและ
สงคิที่ แวดลด้อม
พนจั กงานขจับรถบรรทสุก
ขยะ
(พนจ.จ ต้างทจัสวไป)
พนจั กงานประจตารถบรรทสุก
ขยะ
(พนจ.จ ต้างทจัสวไป)
อั
กองสว อัสดคิการสงคม
ผบู ต้อตานวยการกอง
สวจัสดริการสงจั คม
(นจั กบรริหารงานสวจัสดริการ
สงจั คม
ระดจับต ต้น)
นจั กพจัฒนาชสุมชนปก.
ผช.เจ ต้าพนจักงานพจัฒนา
ชสุมชน
(พนจ.ภารกริจ)
ส เสรคิมการเกษตร
กองสง
นจั กวริชาการเกษตร
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รวม

๓๙

๔๐

๔๐

๔๐

+๑

ประเดป็น
เปต้ าประสงคค์
ยสุทธศาสตรค์
ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ - พจัฒนาคสุณภาพบสุคลากร ให ต้เงริน
4
เดยือนคสาจ ต้าง คสาตอบแทน บรรจสุแตสง
อั
ดด้านสงคม
ตจังส สรรหา พจัฒนาบสุคลากร ใน
สงจั กจัด

ตตาแหนสงพนจักงาน
ทชก
ส ตาหนดรองรจับ
- ปลจัด อบต.
- หจัวหน ต้าสตานจักปลจัด
- นจักพรจัพยากร
บสุคคล

- สนจับสนสุนงบประมาณ ปรจับปรสุงเครยือ
ส ง
มยือ-เครยือ
ส งใช ต้ และสถานทชป
ส ฏริบจัต ริ
ราชการ ควบคสุมด ต้านงบประมาณให ต้มช
ริ ธริภาพ ตรวจสอบได ต้
ประสท
-สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดประชสุม
ประชาคมหมบูบ
ส ต้าน
- รณรงคค์ให ต้เยาวชนและประชาชนตยืน
ส
ตจัวถนงความสตาคจัญของการปกครอง
ระบอบประชาธริปไตย มชสวส นรสวมในการ
จั ทจัศนค์ ความต ต้องการการ
กตาหนดวริสย
แก ต้ปจั ญหา ประเมรินผลและตรวจสอบ
ได ต้ และการปฏริบจัตงริ านตามหลจักธร
รมาภริบาล
ริ
ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ -จจัดโครงการอบรมให ต้ความรบู ต้แกสสมาชก
๕
สภา อบต. เกชย
ส วกจับบทบาทหน ต้าทชข
ส อง
ปร อับปรรุง
อบต.ตสอประชาชน
พ อัฒนาดด้าน
จั พจันธค์ให ต้ความรบู ต้
-จจัดโครงการประชาสม
การเมรองการ แกสประชาชนในบทบาทหน ต้าทชข
ส อง
บรคิหาร
อบต.ตสอประชาชน
ยืส
ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ -สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดซอ
๖
วจัสดสุอป
สุ กรณค์ ในการปต้ องกจันการแพรส
ส ทรายอะเบ
พ อัฒนาดด้าน
ระบาดของโรคตริดตสอ เชน
สาธารณสรุข ทกตาจจัดลบูกนตส า ยสุงลาย รณรงคค์สวมใส ส
รองเท ต้าบบูทในการปต้ องกจันโรคแลปโตส
ช
ไปโรซส
-สนจับสนสุนงบประมาณ เพยือ
ส พจัฒนา
จั ยภาพด ต้านสารธารณสสุข
ศก

-พนจักงานสวส น
ตตาบลทสุกระดจับ

- พนจักงานสวส น
ตตาบลทสุกระดจับ

-ปลจัด อบต.
-หจัวหน ต้าสตานจักปลจัด

-ปลจัด อบต.
-รองปลจัด
-หจัวหน ต้าสตานจักปลจัด
-จพง.ปต้ องกจัน
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ยรุทธศาสตรค์ท ปที่
๗
ดด้านการ
จึ ษา
ศก

ประเดป็น
ยสุทธศาสตรค์
ยรุทธศาสตรค์ท ปที่
๘
การจ อัดการ
ทร อัพยากรธร
รมชาตคิ

-การรณรงคค์ให ต้ประชาชนเหป็นความ
น ษา สนจั บสนสุนและสงส
สตาคจัญของการศก
เสรริมให ต้บสุคลากรทกเพศ ทสุกวจัยได ต้รจับ
น ษาขจัน
การศก
ส พยืน
ส ฐานอยสางน ต้อย ๑๒ ปช
จั และความเหมาะสม
ตามอจัธยาศย
น ษากจับเดป็กกสอนวจัยเรชยน
-ให ต้การศก
บรริหารจจัดการกจับเดป็กและเยาวชนใน
พยืน
ส ทชส อนสุรจักษค์ ประเพณช วจัฒนธรรม
ศาสนา มชคณ
สุ ธรรม จรริยธรรม สงส
เสรริมภบูมป
ริ จั ญญาท ต้องถริน
ส สงส เสรริมด ต้าน
การกชฬาและนจั นทนาการ และสงริส เสรริม
น ษา นอกสถานศก
น ษา ให ต้กจับเดป็ก
การศก
น ษา
และเยาชนนอกสถานศก

- ปลจัด อบต.
-รองปลจัด
น ษา
- ผอ.กองการศก
น ษา
- นจักวริชาการศก
- ผช.นจักวริชาการ
น ษา
ศก
- ครบู /ผช.ครบู/ ผดด

ตตาแหนสงพนจักงาน
ทชก
ส ตาหนดรองรจับ
-สนจับสนสุนการจจัดตจังส กลสุม
ส อนสุรจักษค์
- ปลจัด อบต.
น ษา
ธรรมชาตริ อาสาสมจัครพริทจักษค์ สงริส แวดล ต้อ - ผอ.กองการศก
น ษา
ง
- นจักวริชาการศก
-สงส เสรริมให ต้มชการพจัฒนาและปรจับปรสุง
สภาพแวดล ต้อมภายในหมบูบ
ส ต้าน ชสุมชน
ส การปลบูกปส า การดบูแลรจักษาปส า
เชน
ชสุมชน
ต้
-การรณรงคค์ลดการใชสารเคมช
ทจังส บ ต้าน
เรยือนและทางการเกษตร ดดยใชปสุปุ๋ต้ ย
ชวช ภาพ เปป็ นต ต้น
-ปต้ องกจันการบสุกรสุกทชส
ส าธารณะ
ประโยชนค์
ยรุทธศาสตรค์ท ปที่ -สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดงาน
- ปลจัด อบต.
น ษา
๙
บสุญประเพณชท ต้องถริน
ส
- ผอ.กองการศก
ส เสรคิมการ -สนจับสนสุนงบประมาณในการจจัดตจังส
สง
น ษา
- นจักวริชาการศก
เรปยนรลู ด้
ศบูนยค์วจัฒนธรรมตตาบลนาทอง
-นจักพจัฒนาชสุมชน
อนรุร อักษค์
ประเพณป
ว อัฒนธรรม
เปต้ าประสงคค์
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ภลูมป
คิ ญ
อั ญา
ทด้องถคิน
ที่

ประเดป็น
ยสุทธศาสตรค์
ยรุทธศาสตรค์ท ปที่
1
ปร อับปรรุง
พ อัฒนาระบบ
สาธารณลู ปโภ
คใหด้เพปยงพอ
ยรุทธศาสตรค์ท ปที่
2

เปต้ าประสงคค์
-

ส มโยงเปป็ นระบบเพยือ
พจัฒนาเส ต้นทางคมนาคมเชยือ
ส รองรจับการ
เจรริญเตริบโตทางเศรษฐกริจ โดยการกสอสร ต้าง ปรจับปรสุง บตารสุง
รจักษาถนน สะพาน ทางเท ต้า ทสอระบายนตส า และจจัดระบบการ
คมนาคมให ต้เปป็ นระเบชยบปลอดภจัย เชสน ปต้ ายบอกเส ต้นทาง
ไหลสทาง สจัญญาณไฟบรริเวณทางแยกตสางๆและยสานชสุมชน

-กสอสร ต้างและปรจับปรสุงการประปา เพยือส การอสุปโภค บรริโภคของ

ตตาแหนสงพนจักงาน
ทชก
ส ตาหนดรองรจับ
- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองชาส ง
- นจักวริเคราะหค์ฯ
-ผช.นายชาส งไฟฟต้ า

ประชาชนอยสางพอเพชยงและมชประสริทริภาพ

-การตริดตจังหลอดไฟ
ส
เพยือ
ส เพริมแสงสวส
ส
างให ต้ทจัวส ถนง
- ขสุดลอกหนองนตสาเพยือส การเกษตร แก ต้ไขปจั ญหาขาดนตสาในการ - ปลจัด อบต.
ทตาการเกษตร และแก ต้ไขภจัยแลง
- ผอ.กองชาส ง

50
ปร อับปรรุงและ
พ อัฒนาแหลสง
นการั้ เพรอ
ที่
การเกษตร

ยรุทธศาสตรค์ท ปที่
3
ดด้าน
เศรษฐกคิจ

-สสงเสรริมการเกษตรปลอดสารพริษ

สสงเสรริมการปลบูกพยืช
สมสุนไพรการพจัฒนาคสุณภาพดริน การพจัฒนาบสุคลากรทางการ
เกษตรพจัฒนาคสุณภาพสรินค ต้าหนนงส ตตาบลหนนงส ผลริตภจัณฑค์
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏชใหมสสงส เสรริมให ต้มชตลาด
ส ค ต้าการเกษตร
เพยือ
ส เปป็ นศบูนยค์กลางในการจตาหนสายสริน

- ปลจัด อบต.
- ผอ.กองสวจัสดริการ
สงจั คม
- นจักวริชาการเกษตร

ช แบบเศรษฐกริจพอ - สงส เสรริมการดตารงชพ
เพชยงและพนงส ตนเอง
-สงส เสรริมให ต้มชการรวมกลสุม
ส ในรบูปแบบตสางๆช
-สงส เสรริมให ต้มชการฝน กอบรมอาชพ
อสุตสาหกรรมในครจัวเรยือน
-สงส เสรริมการจจัดตจังส ร ต้านค ต้าชสุมชนเพยือ
ส
ริ ค ต้า
จตาหนสายสน
- พจัฒนาและบรริหารจจัดการแหลสงนตส า
ธรรมชาตริ คบู คลอง หนอง บนง
แหลสงนตส าชลประทาน ให ต้สามารถเกป็บ กจักนตส าได ต้ตลอดปช ฟยืส นฟบูและอนสุรจักษค์
ทรจัพยากรธรรมชาตริและสงริส แวดล ต้อม
ส ปส าไม ต้ แหลสงนตส าธรรมชาตริ ฯลฯ
เชน
-ให ต้บรริการด ต้านสาธารณสสุข

ดบูแลควบคสุม บรริหารจจัดการสริงส
แวดล ต้อม ขยะมบูลฝอย ปต้ องกจัน โรคตริดตสอ ให ต้บรริการด ต้านทจันต
กรรม การจจัดให ต้มชความมจัสนคงปลอดภจัยปลอดจากยาเสพตริด
ทจังส ชสุมชน โรงเรชยน และหนสวยงานรจัฐในพยืน
ส ทชส

ปลจัด อบต.
หน.สตานจักปลจัด
นจักพจัฒนาชสุมชน

ปลจัด อบต.
ผอ.กองชาส ง
นจักวริเคราะหค์ฯ

-ปลจัด อบต.
- คนงานประจตารถ
ขยะ
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11.

ทปที่

ช จัดคนลงสบูต
ส ตาแหนสงและการกตาหนดเลขทชต
บจัญชจ
ส ตาแหนสงในสวส นราชการ

รที่ - สกรุล
ชอ

วรุฒ คิ
การ
จึ ษา
ศก

กรอบอ อัตรากกาล อังเดคิม
เลขทปต
ที่ กาแหนสง

ตกาแหนสง

กรอบอ อัตรากกาล อังใหมส
ระด อับ

เลขทปต
ที่ กาแหนสง

ตกาแหนสง

ระด อับ

เ
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เด

1

1

จั วริชา
นายกริตตริชย
เรยือง

ปรริญญา
ตรช

๔๒-3-001101-001

๒

น.ส.ณจั ศฐมลกานตค์
ไชยวริมลสริร ริ

ปรริญญา
โท

๔๒-3-001101-00 ๒

สกาน อักงานปล อัด

๓

นายนจันทเดช นจัน
สถริตยค์

ปรริญญา
โท

๔

นางสาววราภรณค์ คา ปรริญญา
มะนา
โท

๕

- วสาง -

๔ 2-๓-012101-001

ปลจัด อบต.
(นจั กบรริหาร
งานท ต้อง
ถริน
ส )
รองปลจัด
อบต.
(นจั กบรริหาร
งานท ต้อง
ถริน
ส )

กลาง

๔๒-3-001101-001

ต ต้น

๔๒-3-001101-00 ๒

หจัวหน ต้า
สตานจักปลจัด
(นจั กบรริหาร
งานทจัสวไป)

ต ต้น

๔ 2-๓-012101-001

ปลจัด อบต.
(นจักบรริหาร
งานท ต้อง
ถริน
ส )
รองปลจัด
อบต.
(นจักบรริหาร
งานท ต้อง
ถริน
ส )

กลาง

ต ต้น

หจัวหน ต้า
สตานจักปลจัด
(นจักบรริหาร
งานทจัสวไป)
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ต ต้น

34

๔ 2-3-01-310
๒-001

นจั ก
ทรจัพยากร
บสุคคล

ปก./
ชก.

๔ 2-3-01-310
๒-001

นจัก
ทรจัพยากร
บสุคคล

ปก/
ชก.

31

ปรริญญา
ตรช

๔ 2-3-013103-001

นจั กวริ
เคราะหค์ฯ

ปก./
ชก.

62-3-013103-001

นจักวริ
เคราะหค์ฯ

ปก/
ชก.

26

๖

นางสาวจริดาภา อา
ระหจัง

ปรริญญา
ตรช

๔ 2-3-01๔ 10 ๑-001

เจ ต้า
พนจั กงาน
ธสุรการ

ปง./
ชง.

๔ 2-3-01๔ 10 ๑-001

เจ ต้า
พนจั กงาน
ธสุรการ

ปง./
ชง.

30

๗

จสาเอกคมกรริช จจัน
วริเศษ

ปวส.

๔ 2-3-01๔ 80 ๕-001

จพง.ปต้ อ
งกจันฯ

ปง./
ชง

๔ 2-3-01๔ 80 ๕-001

จพง.ปต้ อ
งกจันฯ

ปง./
ชง.

35

-

นจั กจจัดการ
งานทจัสวไป
(ลจ.ประ
จตา)

-

นจั กจจัดการ
งานทจัสวไป
(ลจ.ประ
จตา)

-

ปวส.

-

ภารโรง
(ลจ.ประ
จตา)

-

-

ภารโรง
(ลจ.ประ
จตา)

-

ปรริญญา
ตรช

-

-

-

๘

นางสาวสสุพจัตรา บสุญ
ญาธริกล
บู

๙

นายบรรจบ ศรชหล ต้า
มะนา

๑๐
.

นางสาวพรทริพยค์
ไชยพจัฒนค์

ปรริญญา
ตรช

ผช.นจัก
วริเคราะหค์
นโยบายและ

-

ผช.นจัก
วริเคราะหค์
นโยบายและ

-

25

30

22

53
แผน

๑๑

- วสาง -

ปวส.

-

๑๒

นายชจัยณรงคค์ สชกา
ลา

ม.3

-

ผช.จพง.ปต้
องกจันฯ
พนจั กงาน
ขจับรถยนตค์

แผน

-

-

-

-

ต ต้น

๔ 2-3-042101-001

ผช.จพง.ปต้
องกจันฯ
พนจั กงาน
ขจับรถยนตค์

-

14

13

กองคล อัง
1
๓

- วสาง -

ปรริญญา
ตรช

1
๔

นางสาวจจันทรค์เพป็ญ
สสุจจริต

ปรริญญา
โท

1
๕

นายนาธาน สาระโว

ปรริญญา
โท

1
๖

นางจจันทะยา แสง
แก ต้ว

ปรริญญา
โท

๑๗

นางลตาดวน ศริรบ
ริ ต
สุ ร
วงศค์

ปวท.

1
๘

นางสาวเจนจริรา สช
ละบจัตร

ปรริญญา
ตรช

นางสาวเกสร สชพล
๑๙
ชสุม

ปรริญญา
ตรช

นางสาวรจัชนชภรณค์ วริ
ชาฮาด

ปรริญญา
ตรช

2
๐

ผอ.กอง
คลจัง
๔ 2-3-04(นจัก
2101-001
บรริหารงาน
คลจัง)
นจั กรริหาร
งานคลจัง
๔ 2-3-04-๒๑ 0
(หจัวหน ต้า
๒-00 ๒
ฝส ายการ
เงริน)
๔ 2-3-04-320 นจักวริชาการ
๔-001
พจัสดสุ
เจ ต้า
๔ 2-3-04-2
พนจั กงาน
๑ 03-002
พจัสดสุ
จพง.การ
เงรินและ
บจัญชช
(ลจ.ประ
จตา)
ผช.จพง.จจั
ดเกป็บราย
ได ต้
ผช.จพง.ก
ารเงรินและ
บจัญชช
ผช.จพง.พจั
สดสุ

ผอ.กองคลจัง
(นจักบรริหาร
งานคลจัง)

ต ต้น

ต ต้น

๔ 2-3-04-๒๑ 0
๒-00 ๒

ชก.

๔ 2-3-04-320
๔-001

นจักรริหารงาน
คลจัง
(หจัวหน ต้า
ฝส ายการ
เงริน)
นจักวริชาการ
พจัสดสุ

ปก./
ชก.

62-3-04-2
๑ 03-002

เจ ต้าพนจั กงาน
พจัสดสุ

ปก./
ชก.

-

-

จพง.การ
เงรินและ
บจัญชช
(ลจ.ประจตา)

-

-

-

ผช.จพง.จจัด
เกป็บรายได ต้

-

ผช.จพง.กา
รเงรินและ
บจัญชช
ผช.จพง.พจัส
ดสุ

ต ต้น.

ชก.

-

-

-

-

-

ผอ.กองชสาง
(นจักบรริหาร
งานชสาง)

ต ต้น

๔ 2-3-052103-001

ผอ.กองชสาง
(นจั กบรริหาร
งานชสาง)

ต ต้น

ผบู ต้ชสวยนาย
ชสางไฟฟต้ า

-

-

ผบู ต้ชสวยนาย
ชสางไฟฟต้ า

-.

-

38

27

29

29

29

17

18

14

ส ง
กองชา
2
๑

นายกชรตริ เพป็ชรกอง

ปรริญญา
ตรช

๔ 2-3-052103-001

2 นายณจั ฐพงษค์ ศรช
ปวส.
๒ เศษนาม
จึ ษา ศาสนา ว อัฒนธรรม และน อันทนาการ
กองการศก

3

24

54

๒
3

นายฉจั ตรภจัทร ศริร ริ
บสุญนาม

ปรริญญา
โท

๔ 2-3-08๒ 107-001

ผอ.กองการ
ศนกษาฯ(นจั ก
บรริหาร
งานการ
ศนกษา)

๒๔

นางศริศธริ ร ฤทธา
พรหม

ปรริญญา
ตรช

๔ 2-3-083803-001

นจั กวริชาการ
ศนกษา

ปก./
ชก.

๔ 2-3-083803-001

นจักวริชาการ
ศนกษา

ปก./
ชก.

๒๕

นางสาวณจั ฏฐรจัตนค์
สริงหค์ทรงพล

ปรริญญา
ตรช

-

ผบู ต้ชสวย
นวก.ศนกษา

-

-

ผบู ต้ชสวย
นวก.ศนกษา

-

ปรริญญา
ตรช

๔๔-๒-๐๐๗๙

ครบู

คศ.
๑

๔๔-๒-๐๐๗๙

ครบู

คศ.
๑

ไ

๔๔-๒-๐๐๗๘

ครบู

ผบู ต้
ชสวย

๔๔-๒-๐๐๗๘

ครบู

ผบู ต้
ชสวย

ไ

๒๖ นางพริกล
สุ สริงวริสท
สุ ธค์

ปรริญญา
ตรช

ต ต้น

๔ 2-3-08๒ 107-001

ผอ.กองการ
ศนกษาฯ(นจัก
บรริหาร
งานการ
ศนกษา)

ต ต้น

3

35

21

๒
๗

นางสสุพาณช จจันทรา
ชจัย

๒
๘

นางจตาปช จจันทะกา

ปรริญญา
ตรช

๔๔-๒-๐๐๓๐

ครบู

ผบู ต้
ชสวย

๔๔-๒-๐๐๓๐

ครบู

ผบู ต้
ชสวย

ไ

นางสมหมาย ศรชไช
ตสุง

ปรริญญา
ตรช

๔๔-๒-๐๐๓๑

ครบู

ผบู ต้
ชสวย

๔๔-๒-๐๐๓๑

ครบู

ผบู ต้
ชสวย

ไ

นางกสุหลาบ สาวงษค์
นาม
๓๐
นางดาบส ดวง
3
ปจั ญญา
๑
นางจรินตนา
3
ศรชจจันทรค์ปลริว
๒

ปรริญญา
ตรช
ปรริญญา
ตรช
ปรริญญา
ตรช

๒๙

๓๓

นางดาบส ดวง
ปจั ญญา

-

ผบู ต้ชสวยครบูผบู ต้
ดบูแลเดป็ก

ผบู ต้ชสวยครบูผบู ต้
ดบูแลเดป็ก
-

-

ผบู ต้ชสวยครบูผบู ต้
ดบูแลเดป็ก

-

ปรริญญา
ตรช

๔ 2-3-๑๔-๓
๔ 0 ๑-001

นจั กวริชาการ
เกษตร

ปรริญญา
โท

๔๒-๓-๑๑-๒๑๐
๕-๐๐๑

ผอ.กอง
สวจัสดริการ
สจังคม
(นจั กบรริหาร

ปรริญญา
ตรช

-

-

ไ

-

ผบู ต้ชสวยครบูผบู ต้
ดบูแลเดป็ก

-

ไ

ปก./
ชก.

๔ 2-3-๑๔-๓
๔ 0 ๑-001

นจักวริชาการ
เกษตร

ปก./
ชก.

3

ต ต้น

๔๒-๓-๑๑-๒๑๐
๕-๐๐๑

ผอ.กอง
สวจัสดริการ
สจังคม
(นจักบรริหาร

ต ต้น

13

ส เสรคิมการเกษตร
กองสง
3
๔

-วสาง-

อั
กองสว อัสดคิการสงคม
๓๕ นางเพชรรจัตนค์ แก ต้ว
สชขาว

55
งานกอง
สวจัสดริการ
สจังคม)

๓๖ นางมริงส พร หลสอเงริน

ปรริญญา
โท

๓ นางสาวสสุภาพร
ปวส.
๗ สงวนกลริน
ส
กองสาธารณสรุขและสงคิที่ แวดลด้อม
๓
๘

๔๒-๓-๑๑-๓๘๐
๑-๐๐๑
-

นายฤทธริเดช
สสุวรรณศรช

ป.6

-

๓๙ นายน ต้อย เสชยงไสยค์

ป.6

-

ม.3

-

๔๐

นายเกรชยงกมล ศรช
พจันนาม

นจักพจัฒนา
ชสุมชน
ผช.จพง.พจั
ฒนาชสุมชน
พนจั กงานขจับ
รถบรรทสุก
ขยะ
พนจักงาน
ประจตารถ
บรรทสุกขยะ
พนจักงาน
ประจตารถ
บรรทสุกขยะ

งานกอง
สวจัสดริการ
สจังคม)

ปก./
ชก.

๔๒-๓-๑๑-๓๘๐
๑-๐๐๑

-

-

-

-

-

-

-

-

นจักพจัฒนา
ชสุมชน
ผช.จพง.พจั
ฒนาชสุมชน
พนจักงานขจับ
รถบรรทสุก
ขยะ
พนจั กงาน
ประจตารถ
บรรทสุกขยะ
พนจั กงาน
ประจตารถ
บรรทสุกขยะ

ปก./
ชก.
-

-

-

-

10

10

56
ส นทด้องถคิน
12. แนวทางพ อัฒนาพน อักงานสว
ที่
องคค์การบรริหารสวส นตตาบลนาทอง กตาหนดแนวทางการของ
พนจั กงานสวส นตตาบลในสงจั กจัดทสุกระดจับขจัน
ส โดยมสุงส เน ต้นไปทชพ
ส จัฒนาเพยือ
ส
เพริม
ส พบูนความรบู ต้ ทจัศนคตริทด
ชส ช มชคณ
สุ ธรรมจรริยธรรม อจันจะทตาให ต้การปฏริบจัต ริ
ริ ธริภาพ เกริดประสท
ริ ธริผล ตามรอบการจจัดทตาแผน
หน ต้าทชรส าชการมชประสท
อจัตรากตาลจัง 3 ปช การพจัฒนานอกจากการพจัฒนาความรบู ต้ทจัสวไปในการ
ปฏริบจัตงริ าน เสรริมความรบู ต้และทจักษะในแตสละตตาแหนสง ด ต้านการบรริหาร
ด ต้านคสุณสมบจัตส
ริ วส นตจัว และด ต้านอยืน
ส ๆ ทชจ
ส ตาเปป็ นแล ต้ว องคค์การบรริหารสวส น
ตตาบลนาทอง ตระหนจักเปป็ นอยสางยริงส โดยมสุงส เน ต้นทชจ
ส ะพจัฒนาตามนโยบาย
ของรจัฐบาลแหสงรจัฐ คยือการพจัฒนาบสุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนดค์ 4.0
เพยือ
ส ประโยชนค์ของประชาชนเปป็ นหลจัก กลสาวคยือ
ยืส มโยงกจัน
1. เปป็ นองคค์การบรริหารสวส นตตาบลทชเส ปริ ดกว ต้างและเชอ
มชการบรริหารจจัดการทชเส ปริ ดเผย โปรสงใส ในการทตางาน บสุคคลภายนอก
สามารถเข ต้าถนงข ต้อมบูลขสาวสารของ หนสวยงานได ต้ มชการแบสงปจั นข ต้อมบูลซ งนส
กจันและกจัน ระหวสางหนสวยงานรจัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทจัสวไป เพยือ
ส
เปป็ นการตรวจสอบการทตางานระหวสางกจันและเปริ ดกว ต้างซงนส การมชสวส นรสวม
การสร ต้างเครยือขสาย
2. องคค์การบรริหารสวส นตตาบลยนดประชาชนเปป็ นศบูนยค์กลาง เปป็ นการ
ทตางานทชต
ส ต้องเข ต้าใจประชาชนเปป็ นหลจัก ทตางานเชงริ รสุกและมองไปข ต้าง
หน ต้า โดยตจังส คตาถามเสมอวสา ประชาชนจะได ต้อะไร มสุงส เน ต้นแก ต้ไข ปจั ญหา

