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1. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ (พ.ศ.2561-2563)  ซึ่งตลอดระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลังดังกล่าว  ได้มีการปรับปรุงแผน
อัตราก าลังเพ่ือความเหมาะสม  เช่น  การก าหนดโครงสร้างงาน  รวมทั้งการยุบ เลิกและก าหนดต าแหน่งใหม่  
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่  ซึ่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2563)       
ครบก าหนดในปีงบประมาณนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ขึ้น  โดยมีแนวคิดที่จะท าให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านก าลังคน ดังนี้ 

  ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)             
เรื่อง มาตรฐาน ทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนด ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความ
ยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล, อบต. และเมือง
พัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด        

  ๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศ การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล, อบต.และเมืองพัทยา) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.และ
เมืองพัทยา) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนด ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ฯลฯ      

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ขึ้น 

 

 

 



2. วัตถุประสงค ์

  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง มีโครงสร้าง การแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน      
  ๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง มีการก าหนด ประเภทต าแหน่ง สายงาน 
การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
นาชุมแสง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542       
  ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบ การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของ ส่วนราชการนั้นหรือไม่      
  ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง 
  ๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุและ
แต่งตัง้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี      
  ๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

2.1 วิสัยทัศน์ 
   “คุณภาพชีวิตดี  มีความสงบเรียบร้อย  เศรษฐกิจพอเพียงภูมิทัศน์สวยงาม  แหล่งน้ าดี  
เส้นทางคมนาคมสะดวก  เกษตรกรรมยั่งยืน” 
เพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  พออยู่พอใช้  สุขภาพดี  สังคมมีความสุข  มีพ้ืนที่ที่สวยงาม  มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย       
มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ที่ยั่งยืน 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมทางถนน ทางระบายน้ า 
   2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ า 
   3. จัดหาน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค 
   4. การวางผังเมือง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์ 
   2. การเสริมสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
   3. การพัฒนาด้านการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุน 
   4. การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
   5. การส่งเสริมสินค้า OTOP 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ด้านการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2. การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี 
   3. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
   4. การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สตรี เด็ก คนชรา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือขจัดสิ้นยาเสพติด 
   2. การรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
   3. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. การจัดการระบบระบายน้ าทิ้งจากชุมชนและระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
   2. การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง 



   3. การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
   4. การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในที่สาธารณะ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  :  ด้านการเมืองการปกครอง  การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   2. การปรับปรุงขั้นตอนการท างานและบริการประชาชน 
   3. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
   4. การพัฒนารายได้ 
   5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8  :  ด้านแก้ไขปัญหาคมยากจน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน 
   2. การส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้และสนับสนุนแนวทางการด าเนินชีวิต
ตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. การช่วยเหลือปัญหาที่ดินท ากิน 
   4. การพัฒนารายได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เป็นประธานกรรมการ รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาชุมแสง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักปลัด เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และนักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล       
นาชุมแสง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจน กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล           
นาชุมแสง เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึง
จ าเป็นต้องจัดสรร อัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็น
การพิจารณาว่า ลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร หากลักษณะงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบัน
บางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต      
  3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดอุดรธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน: Supply pressure เป็นการน าประเด็น       
ค่าใช้จา่ยบุคลากรเขา้มาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่     
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ       
โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง   
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงตน้ทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและ                  
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงาน          
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด 
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น              
ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่า     
ต าแหนงที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้     
การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ     
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  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าขอมูลเวลาที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง          
โดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน 
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลา    
ที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)       
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น     
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงาน           
ที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ 
ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบ    
การพิจารณาด้วย  
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า 
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลัง        
ที่ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา 
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณา 
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน 
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด  
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น   
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย 
ใน 3 ประเด็นดังนี้   
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองคก์ร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองคก์รและ    
การแบง่งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก 
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร 
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นตองทบทวนวาการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ         
ส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด   
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่ วนราชการในปัจจุบัน              
มีข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ 
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหนงที่เหมาะสม 
ขึ้นทดแทนต าแหนงที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน      
ส่วนราชการและผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง 
ต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น 
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน 
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล ข. ซึ่งมีหนาที่ รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่
ละองคก์รในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคลา้ยคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     
ทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน 
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุงหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ 
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่ง            
ที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนคา่ใช้จ่ายแล้ว 
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท 
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างาน     
ก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืน      
ก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ 
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของ       
ส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power 
Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอใน        
การที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละ 
ส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ 
ไปใช้ประโยชนในเรื่องอ่ืนๆ เช่น  
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี 
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน   
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้ วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลไดอ้ย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล         
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-
engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ในอนาคตตอ่ส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 
 
 
 
 
 



4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงมีความเหมาะสม
กับภารกิจ  โดยสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จึงมีการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพ่ือความสะดวก
ในการบริการสาธารณะ แก้ไข และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงประเด็นอย่างแท้จริง  ดังนี้ 
  1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - ปัญหาการคมนาคมขนส่งเส้นทางหลักและเส้นทางรองระหว่างหมู่บ้านกับพ้ืนที่การเกษตร
ไม่สะดวก 
  - ปัญหาถนนในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านช ารุดตามสภาพการใช้งานและภัยธรรมชาติ 
  - ปัญหาการระบายน้ าในหมู่บ้าน  รางระบายน้ าไม่คลอบคลุม  ขยะหรือสิ่งอุดตันการระบาย
น้ าไม่สะดวก 
  - ปัญหาความต้องการไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ 
  - ปัญหาระบบประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค 
  - ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค – บริโภคในหน้าแล้ง 
  2. ด้านเศรษฐกิจ 
  - ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม นอกเหนือจากการท านาที่เป็นอาชีพหลัก 
  - ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
  - ปัญหาการขาดตลาดกลางรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
  - ปัญหาการขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาการเกษตร 
  - ปัญหาขาดแคลนเงินในการลงทุนทางการเกษตร 
  3. ด้านสังคม 
  - ปัญหาความยากจน 
  - ปัญหาการว่างงานของประชากรในเขตพ้ืนที่ 
  - ปัญหาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  4. ด้านการเมือง การบริหาร 
  - ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
  - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานหรือมีการเสนอความคิดเห็นที่ค่อนข้างน้อย 
  5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ปัญหาการทิ้งสิ่งปฏิกูล เศษขยะในชุมชน 
  - ปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน 
  - ปัญหาของภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อผลผลิตการเกษตร 
  - ปัญหาคุณภาพของดินขาดการบ ารุง และขาดการรักษาแบบชีวภาพที่ยั่งยืน 
  6. ด้านการสาธารณสุข 
  - ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัย 
  - ปัญหาขาดแคลนบุคลากรเมื่อเกิดสาธารณภัย 



  7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  - ปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อของประชาชน 
  - ปัญหาประชาชนได้รับการศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
  - ปัญหาขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ 
  - ปัญหาการไม่มีผู้สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  - ปัญหาการขาดแคลนห้องสมุดในเขตพ้ืนที่ 
 
๕.ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

  ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 

  (๑) การจัดการการคมนาคมขนส่งเส้นหลักแลเส้นรองระหว่างหมูบ้านกับพ้ืนที่การเกษตร 

  (๒) การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านที่ช ารุดตามสภาพการใช้งาน
และภัยชาติ 
  (๓) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

  (๔) การจัดให้มีไฟส่องสว่างในหมู่บ้านให้เพียงพอและทั่วถึง 

  (๕) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 

  ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 

  (๑) การจัดการศึกษา 

  (๒) การส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม นอกเหนือจากการท านาที่เป็นอาชีพหลัก 

  (๓) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

  (๔) การรักษาความสะอาดของถนนของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ 

  (๕) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวน
สัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 

  (๖) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

  ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน  

(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๓) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล 

    ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(๑) จัดให้มีการตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ 
(๒) ให้ข้อมูลความรู้และประสานเครือข่ายภาคเอกชน ตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตการเกษตร 

สินค้าจากกลุ่มต่างๆ  
   (๓) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง หรือ

ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  



  ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

(๑) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๒) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  
(๓) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(๔) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

  ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(๑) การจัดการศึกษา  
(๒) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
(๔) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม  

  ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

  (๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน 
หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  

  (๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์กรต าบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

  (๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน  

(๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงจะด าเนินการ 
  ภารกิจหลัก 
  ๑. การปรับปรุง ดูแล รักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ๓. การพัฒนาด้านสังคม 
  ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๕. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ภารกิจรอง 
  ๑. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  ๒. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 



๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน  
ได้แก่ ๑.ส านักปลัด  ๒.กองคลัง  ๓.กองช่าง  ๔.กองสวัสดิการสังคม  ๕.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น ๔๑ อัตรา  แต่เนื่องจากกรอบอัตราก าลังที่มีอยู่ยังมีปัญหาในการ
ด าเนินงาน  จึงจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยอัตราบางอัตราเพ่ือแก้ไขการบริหารงานภายในส่วนราชการต่อไป         
และตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกอบการประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 
4/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน่วยตรวจสอบภายใน         
จึงต้องก าหนดหน่วยตรวจสอบภายในเพิ่มลงในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงที่มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล การบริหาราชการเมืองพัทยา พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยมีการก าหนดส่วนราชการ ดังนี้ 
  ๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
 - งานอ านวยการ 
 -  งานสารบรรณ 
 - งานบริหารงานบุคคล 
 - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
 - งานตรวจสอบภายใน 
 - งานรัฐพิธี 
 - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
 - งานนโยบายและแผน 
 - งานวิชาการ 
 - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
 - งานงบประมาณ 
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
 - งานกฎหมายและคดี 
 - งานร้องเรียนทุกข์และอุทธรณ์ 
 - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานป้องกัน 
 - งานฟ้ืนฟู 
 - งานรักษาความสงเรียบร้อย 
 - งานกิจการสภา 
 - งานระเบียบข้อบังคับประชุมสภา 
 - งานการประชุมสภา 
 - งานอ านวยการและประสานงานสภา 

๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
 - งานอ านวยการ 
 -  งานสารบรรณ 
 - งานบริหารงานบุคคล 
 - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
 - งานตรวจสอบภายใน 
 - งานรัฐพิธี 
 - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
 - งานนโยบายและแผน 
 - งานวิชาการ 
 - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
 - งานงบประมาณ 
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
 - งานกฎหมายและคดี 
 - งานร้องเรียนทุกข์และอุทธรณ์ 
 - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานป้องกัน 
 - งานฟ้ืนฟู 
 - งานรักษาความสงเรียบร้อย 
 - งานกิจการสภา 
 - งานระเบียบข้อบังคับประชุมสภา 
 - งานการประชุมสภา 
 - งานอ านวยการและประสานงานสภา 

 

 
 
 
 

  



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๒. กองคลัง 
๒.๑งานการเงิน 
 - งานการเงิน 
 - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
 - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 - งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒ งานบัญช ี
 - งานการบัญชี 
 - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
 - งานงบการเงินและงบทดลอง 
 - งานงบแสดงสถานะทางการเงิน 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 - งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
 - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 - งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้ 
 - งานพัฒนารายได้ 
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
 - งานพัสดุ 
 - งานทะเบียนเบิกจ่ายครุภัณฑ์ 

๒. กองคลัง 
๒.๑งานการเงิน 
 - งานการเงิน 
 - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
 - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 - งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒ งานบัญช ี
 - งานการบัญชี 
 - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
 - งานงบการเงินและงบทดลอง 
 - งานงบแสดงสถานะทางการเงิน 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 - งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
 - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 - งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้ 
 - งานพัฒนารายได้ 
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
 - งานพัสดุ 
 - งานทะเบียนเบิกจ่ายครุภัณฑ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
 - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
 - งานข้อมูลก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 - งานประเมินราคา 
 - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
 - งานประสานกิจการประปา 
 - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
 - งานระบายน้ า 
๓.๔ งานผังเมือง 
 - งานส ารวจและแผนที่ 
 - งานควบคุมทางผังเมือง 
 - งานวางผังพัฒนาเมือง 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
 - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
 - งานข้อมูลก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 - งานประเมินราคา 
 - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
 - งานประสานกิจการประปา 
 - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
 - งานระบายน้ า 
๓.๔ งานผังเมือง 
 - งานส ารวจและแผนที่ 
 - งานควบคุมทางผังเมือง 

 - งานวางผังพัฒนาเมือง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
 - งานข้อมูล 
 - งานประสานกิจกรรม 
 - งานส่งเสริมการศึกษา 
๔.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - งานข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก 
 - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - งานติดตามและประเมินผล 
๔.๓ งานบริหารการศึกษา 
 - งานบริการวิชาการ 
 - งานนิเทศการศกึษา 
 - งานข้อมูล 
 - งานประสานกิจกรรม 
 - งานส่งเสริมการศึกษา 
๔.๔ งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
 - งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
๔.๕ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
 - งานข้อมูล 
 - งานประสานกิจกรรม 
 - งานส่งเสริมการศึกษา 
๔.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - งานข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก 
 - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - งานติดตามและประเมินผล 
๔.๓ งานบริหารการศึกษา 
 - งานบริการวิชาการ 
 - งานนิเทศการศึกษา 
 - งานข้อมูล 
 - งานประสานกจิกรรม 
 - งานส่งเสริมการศึกษา 
๔.๔ งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
 - งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
๔.๕ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๕. กองสวัสดิการสังคม 
๕.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 - งานเยาวชน 
 - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
 - งานศูนย์วัฒนธรรม 
 - งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
และประชาชน 
๕.๒ งานสังคมสงเคราะห์ 
 - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 - งานส่งเสริมสุขภาพ 
๕.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 - งานฝึกอบรมอาชีพ 
 - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
 - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 
๕.๔ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
 - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 - งานรักษาความสะอาด 
 - งานควบคุมโรค 
 - งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
๕.๕ งานส่งเสริมการเกษตร 
 - งานเทคโนโลยีการเกษตร 
 - งานส่งเสริมการเกษตร 
 - งานวิชาการเกษตร 
๕.๖ งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
 - งานข้อมูลวิชาการ 
 - งานบ าบัดน้ าเสีย 
 - งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 

๕. กองสวัสดิการสังคม 
๕.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 - งานเยาวชน 
 - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
 - งานศูนย์วัฒนธรรม 
 - งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
และประชาชน 
๕.๒ งานสังคมสงเคราะห์ 
 - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 - งานส่งเสริมสุขภาพ 
๕.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 - งานฝึกอบรมอาชีพ 
 - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
 - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 
๕.๔ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
 - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 - งานรักษาความสะอาด 
 - งานควบคุมโรค 
 - งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
๕.๕ งานส่งเสริมการเกษตร 
 - งานเทคโนโลยีการเกษตร 
 - งานส่งเสริมการเกษตร 
 - งานวิชาการเกษตร 
๕.๖ งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
 - งานข้อมูลวิชาการ 
 - งานบ าบัดน้ าเสีย 
 - งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 

 

 5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

ก าหนดเพิ่ม 
(ตามประกาศ

โครงสร้างใหม่ท่ี 
ก.จ. ก.ท. และ 

ก.อบต. ก าหนด) 



 
 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

ส านักปลดั อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 

กองช่าง 

(นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น) 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 
 

กองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 
 

-งานบริหารทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคด ี
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานกิจการสภา อบต. 

 

-งานการเงิน 

-งานบัญชี 

-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

-งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ
 

-งานก่อสร้าง 

-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-งานประสานสาธารณูปโภค 

-งานผังเมือง 
 

-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

-งานสังคมสงเคราะห ์

-งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
 

-งานการบริหารงานการศึกษา 

-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-งานส่งเสริมกจิการโรงเรยีน 

-งานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
-งานตรวจสอบภายใน 

งานส่งเสรมิกิจการเกษตร 

-งานส่งเสริมการเกษตร 

-งานส่งเสริมปศุสตัว ์

งานสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม 

-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

-งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

-งานรักษาความสะอาด 

-งานควบคุมโรค 

-งานควบคุมและจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม 



 
 

 
 

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน 
และทุกระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม    
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนดมีระยะเวลา 3 ปี 
สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
   การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน 
ในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ 
Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่
ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างาน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล     
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ  

  1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน      
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน         
และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน  ๆ เช่น ภาคเอกชน    
ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน
อ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการ
ท างานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยัง
ต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  

  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับ ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วน
ราชการ เพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะ
มาติดต่อ ด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซด ์โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา เข้ามาใช้
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีด สมรรถนะสูง และปรับตัวเข้า
สู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ การปฏิบัติราชการ และปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน  



 
 

 
 

   4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที ่นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  
   ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 


