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ค าน า 
 
  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลัง พัฒนาก าลังคนใน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงได้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงสามารถคาดคะเนได้ว่า
ใน 

อนาคต ในช่วงระยะเวลา 3 ปี   ข้างหน้าจะมีการใช้อัตราก าลังข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง
ต าแหน่งใดจ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง อีกทั้ง
เป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ได้อีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง เพ่ือใช้ประกอบในการจัดสรร 
งบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  ให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 
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1.หลักการและเหตุผล 

  1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่นประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  บัญญัติให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับลักษณะ
การบริหารและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ก าหนด 

1.2  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ., เทศบาล, อบต.)  จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิน่ (ก.กลาง) ก าหนด 
 1.3 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานการเจ้าหน้าที่ ของ
ลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยได้ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมา
ก าหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   
  1.4 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  
วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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2.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่าย 
  2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง มีการก าหนดต าแหน่งและสามารถจัดอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ตามกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  2.4 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการ
บริหารงานบุคคลได้อย่างเหมาะสม ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  2.5 เพ่ือให้สามารถใช้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
  2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กร 
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลนา
เลียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
 2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 2.8 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 
 
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี 
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นกรรมการ 
และพนักงานส่วนต าบลหนึ่งคนเป็นเลขานุการคณะกรรมการ เป็นคณะท างาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2564 - 2566) โดยมีขอบเขตและเนื้อหาคลอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่และประเภท และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลียง พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น  
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ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาของต าบลนาเลียง 

3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ 
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดนครพนม   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินกลยุทธ์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลียง 

การวิเคราะห์ศักยภาพเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภาวะ 
คุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในและนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลียง  ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  
การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  ( Strengths : S )   จุดอ่อน  (Weaknesses : W )  และปัจจัย
ภายนอก  ได้แก่  โอกาส  (Opportunities : O )  และอุปสรรค (Threats : T )  เป็นเครื่องมือ 

การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และ
Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงจึงมีบทบาทอ านาจหน้ าที่อย่าง
กว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยาย
บทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็น
องค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
เอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือ
เป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่
ก าหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะต้อง
เป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและ
ประชาคม 

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและ
อุปสรรค )  
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จุดแข็ง ( Strength ) 
 1.ระบบการบริหาร 
 - มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
 - มีการมอบอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 2. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
 - มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน การ
เชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่ม  องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  สามารถน าระบบข้อมูลมา
พัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 
 3. อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่อง  มีแผนอัตราก าลงั
บุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการท าการเกษตร 
 6.ชุมชนมีอาชีพมีรายได้ เนื่องจากต าบลนาเลียงมีกลุ่มปลูกถ่ัวลิสงแปรรูปซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กบั
ชุมชนหลังฤดูท านา มีการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองสามารถเพ่ิมรายได้ให้กลุ่มและครัวเรือน และต าบลนาเลียงยังมี
โรงงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม ครบวงจรท าให้คนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้จากการจ้างงาน 
จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ระบบการบริหาร 
  - กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจนรวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มีเข้า
มาสู่ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 2. ระบบข้อมูล 
  -  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 
 3.  สถานที่ปฏิบัติงาน 
  - อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างจะคับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการติดต่อ
ราชการของประชาชน 
 4. การเงิน งบประมาณ 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงมีงบประมาณจ ากัด จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนา
ได้ครอบคลุมทุกด้าน 

โอกาส(Opportunity) 

- เป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ า  ห้วย หนอง    คลอง บึง ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะ 

ที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมฟ้ืนฟูเพ่ือการเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
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- เป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกถ่ัวลิสง ทอผ้าพื้นเมือง มีแหล่งอนุรักษ์สอนคนฝึกควายไถนา 
เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และสถานที่ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นแก่ผู้ที่เดิน
ทางผ่านได้จดจ า 

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Thtreat) 

- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน 

การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  

ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจาก
จ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนของงบประมาณท่ีจ ากัด 
สรุป 
 จากการวิเคราะห์  SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง  ควรใช้กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ  (SO)  
กล่าวคือ  ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่  โดยการพัฒนาและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างภายในต าบลนาเลียง เพื่อ
เป็นการลดต้นทุนในการผลิตและเพ่ิมผลผลิตให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยการให้
ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของต าบลนาเลียง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ภายในกลุ่ม  ทัง้นี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดการบริหารงานราชการให้เกิดประสิทธิภาพ  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนา และสภาพโอกาสที่
เอ้ืออ านวย เพิ่มศักยภาพในการท างานของหน่วยงาน เกิดเป็นปริมาณและคุณภาพงานให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้  เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาต าบลนาเลียงให้เต็มศักยภาพต่อไป 
  3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ 
 3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง   โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ 
ลูกจ้างจ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลียง 
 3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลังสามปี โดยภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่าย 
  3.7 ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้   ความสามรถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง  ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลปัจจุบัน 
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มุ่งเน้นการใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
เลียง      คือ  “น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีรายได้เกินเกณฑ์ จปฐ.” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 
แบ่งได้  6  ด้าน  ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 

- รณรงค์การด าเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
- ส่งเสริม /  สนับสนุน / สร้างอาชีพ / เพ่ิมรายได้ / ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
- ส่งเสริม / สนับสนุน / ศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
- พัฒนา / ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

- ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม 
- ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร,อุปโภค บริโภค 

  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและสาธารณสุข 

 แนวทางการพัฒนา 
- การด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 
     รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ส่งเสริมการบริการขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน  การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 
- ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข การควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อ 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริม / สนับสนุน ระบบการศึกษาของชุมชนทุกระดับ 
- อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ  การออกก าลังกาย  การแข่งขันกีฬา 

 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนา / ฟื้นฟู / อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ 
- การจัดระเบียบชุมชน 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมือง  การปกครอง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 

- พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ / ส่งเสริมและพัฒนาบุคลกรของท้องถิ่น โดย
การฝึกอบรมในทุกระดับรวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่น  ให้มีความรู้  ความสามารถและ
บทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการรณรงค์ป้องกันการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในแนะ
นอกชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 1.1 วิสัยทัศน์ 

น ้ำไหล ไฟสว่ำง ทำงดี มีรำยได้เกินเกณฑ์ จปฐ. 
 1.2 ยุทธศาสตร์ 
 ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ ที่มาจาก
สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย น านโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ
มาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล เพ่ือให้ชุมชน/หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลก
แห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัตน์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้   6  
ด้านดังนี้   
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและสาธารณสุข 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมือง  การปกครอง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
1.3 เป้าประสงค์ 

 1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการออมทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย 
      ในครอบครัว 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชปลอดสารพิษ 
 3. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย 
 4. ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
 5. การบริการด้านสุขภาพของประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปอย่างทั่วถึง 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกความต้องการ 
 7. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชน ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสถานที่แสวงหาความรู้ 
 8.  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 . ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปราศจากมลพิษ เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
10. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 
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 11. การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
.   12.  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 13.  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 14. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
               โปร่งใส   ตรวจสอบได้ 
 1.4 ตัวช้ีวัด 
 1) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
 2) ในเขตต าบลนาเลียงมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐ 
 4) ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาเลียงมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  ๕ 

 3) ชุมชน/หมู่บ้านในเขตต าบลนาเลียงร้อยละ  ๖๐  อยู่อย่างสงบสุข  
 4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐ 

 6)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
      อันดียังคงอยู่  
7) ประชาชนต าบลนาเลียงมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาและสร้างความสามัคคีในชุมชน 
8)  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาเลียงร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
 ๘)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง  มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง
ร้อยละ  ๖๐  

 1.5 ค่าเป้าหมาย 
1)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  

2)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   

  3)  ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความสามัคคีในชุมชน  
4)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
5)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
6)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 1.6 กลยุทธ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 

- รณรงค์การด าเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
- ส่งเสริม /  สนับสนุน / สร้างอาชีพ / เพ่ิมรายได้ / ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
- ส่งเสริม / สนับสนุน / ศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
- พัฒนา / ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

- ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม 
- ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร,อุปโภค บริโภค 
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 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนา 

- การด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 
     รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ส่งเสริมการบริการขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน  การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 
- ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข การควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อ 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริม / สนับสนุน ระบบการศึกษาของชุมชนทุกระดับ 
- อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ  การออกก าลังกาย  การแข่งขันกีฬา 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 

- พัฒนา / ฟื้นฟู / อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

- การจัดระเบียบชุมชน 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมือง  การปกครอง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 

- พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ / ส่งเสริมและพัฒนาบุคลกรของท้องถิ่น โดย
การฝึกอบรมในทุกระดับรวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่น  ให้มีความรู้  ความสามารถและ
บทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการรณรงค์ป้องกันการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในแนะ
นอกชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 1.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
2)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
3)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานการเกษตร 
  10)แผนงานงบกลาง 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



 

 
 

-11- 
 

4. สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลังสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงมีความครบถ้วน
สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ว่ามีปัญหาอะไร ความจ าเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนมี
อะไรบ้าง เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 สภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1.1 ปัญหาการจราจรไปมา ระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างต าบลไม่สะดวก 
   1.1.2 ปัญหาการมีไฟฟ้าใช้ส่องสว่างตามท้องถนน 
   1.1.3 ปัญหาการโทรคมนาคม การสื่อสารในหมู่บ้าน/ต าบล 
  1.2 ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2.1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
   2.1.2 ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
   2.1.3 ให้มีโทรศัพท์สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
   2.1.4 ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
   2.1.5 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
 2. ด้านเศรษฐกิจ (การผลิต การตลาด รายได้ การมีงานท า) 
  2.1 สภาพปัญหาเศรษฐกิจ 
   2.1.1 ปัญหาการว่างงาน 
   2.1.2 ปัญหาผลผลิตที่มีคุณภาพต่ า 
   2.1.3 ขาดแหล่งตลาดเพื่อรองรับสินค้า และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
   2.1.4 ปัญหาด้านการขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินค้า ทังด้านเกษตรกรรม          
              หัตถกรรมในครัวเรือน 
   2.1.5 ขาดความรู้เฉพาะด้านในการประกอบอาชีพ 
   2.1.6 ปัญหาความยากจน 
  2.2 ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
   2.2.1 ต้องการบุคลลากรที่มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพมาเป็นวิทยากรฝึกอบรม 
   2.2.2 ตลาดจ าหน่ายสินค้าของชุมชน 
   2.2.3 สนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพ 
   2.2.4 ความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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   2.2.5 ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ 
 3. ด้านการสาธารณสุข และการอนามัย 
  3.1 สภาพปัญหาด้านการสาธารณสุข 
   3.1.1 ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (ไข้หวัด,ไข้เลือดออก,ไข้มาลาเลีย) 
   3.1.2 ปัญหาสุขภาพเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ 
   3.1.3 ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
   3.1.4 ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสารด้านการสาธารณสุข การอนามัย 
   3.1.5 ปัญหามลภาวะทางกลิ่น จากการประกอบอาชีพ (เลี้ยงสุกร) 
  3.2 ความต้องการด้านสาธารณสุข 
   3.2.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจหรือวินิจฉัยโรค 
   3.2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   3.2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อต่าง ๆ 
   3.2.4 ต้องการบุคลากรทางการแพทย์อยู่ประจ าต าบล 
   3.2.5 ดูแลสุขภาพของเด็ก สตรี  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
 4. ด้านน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  4.1 สภาพปัญหาด้านน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   4.1.1 ปัญหาคุณภาพของน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค ไม่สะอาดและไม่ได้มาตรฐาน 
   4.1.2 ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน 
   4.1.3 ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  
  4.2 ความต้องการด้านน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   4.2.1 ต้องการน้ าที่สะอาด เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค 
   4.2.2 ขยายเขตประปาเพ่ิมเติมภายในหมู่บ้าน 
   4.2.3 มีฝาย หว้ย หนอง คลอง บึง เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง 
   4.2.4 ขุดลอกห้วย ฝาย หรือเจาะบ่อบาดาล ในพ้ืนที่การเกษตร 
 5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  5.1 สภาพปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

5.1.1 ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของเด็กไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด 

   5.1.2 ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
  5.1.3 ปัญหาการสังคมสงเคราะห์คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
  5.1.4 ปัญหาการสวัสดิการและนันทนาการ 

   5.1.5 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
  5.2 ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
   5.2.1 ให้มีการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
   5.2.2 ให้มอีนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
   5.2.3 ให้ความรู้ อบรม แนะน า และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
   5.2.4 เพ่ิมทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน 
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   5.2.5 เพ่ิมเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
   5.2.6 ให้มีการสวัสดิการและนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 
 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1.1 ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรป่าไม้ 
   6.1.2 ปัญหาสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   6.1.3 ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน และพ้ืนที่การเกษตร 
   6.1.4 ปัญหาไฟป่า การบุกรุกท่ีเขตป่าสงวน 
  6.2 ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.2.1 ให้มอีนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าทดแทน  
   6.2.2 ให้มีการก าจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย 
   6.2.3 ให้มกีารระบายน้ าเสียออกจากหมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดมลภาวะที่ดี 
   6.2.4 ให้มีหน่วยงานที่ก ากับดูแลการเฝ้าระวังการบุกรุกป่า และการเกิดไฟฟ้า 
 7 ด้านการบริหารการจัดการ การจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  7.1 สภาพปัญหาด้านการบริหารการจัดการ การจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   7.1.1 ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม 
   7.1.2 ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมือง การบริหาร การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   7.1.3 ปัญหาความเข้มแข็งขององค์กรภาคเอกชน 
  7.2 ความต้องการด้านการบริหารการจัดการ การจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   7.2.1 ความต้องการให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกด้านมากยิ่งขึ้น 
   7.2.2 ให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละครั้ง 
   7.2.3 ให้มีการจัดเก็บรายได้ครบถ้วน และยุติธรรม 
   7.2.4 ต้องการความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเมือง การบริหาร และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนที่มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันแก้ไขปัญหา การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงจะสมบูรณ์ได้
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน มีความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและความ
เข้าใจใน    แนวทางการแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาใน
ทุกด้าน นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพ ส่วนด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงจะเน้นการการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน พร้อมทั้งน้อมน าแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
เป็นต้นแบบ ซึ่งเป็นแบบพ่ึงตนเอง เป็นการเพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย และส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ มีการตั้ง
กองทุนกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยให้แก่กลุ่มอาชีพที่มีความสนใจ  อีกท้ังยังเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการ 
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แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และตามนโยบายของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง อีกด้วย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลียง ออกเป็น 7 ด้าน โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงสถานะของ
องค์กร และการที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ต้องวิเคราะห์ถึง
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ในการด าเนินงานตามหลัก SWOT  
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงได้ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถ
ก าหนดแบ่งภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา (มาตรา 68 (1)) 
  (2) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
 (3) การสาธารณูปการ  (มาตรา 16 (5)) 
  (4) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก (มาตรา 68 (1)) 
  (5) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
  (6) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง  มาตรา 68 (2)) 
  5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) การส่งเสริมการศึกษา (มาตรา 67 (6)) 
  (2) การป้องกันและการควบคุม โรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
  (3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
    (มาตรา 16 (10)) 
  (4) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ (มาตรา 16 (17)) 
  (5) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
   ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร (มาตรา 68(4)) 
  (6) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
 5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน  
       (มาตรา 16(15)) 
  (2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16(29)) 
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  (3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล (มาตรา 16(17)) 
  (4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน 
   ต าบล ( มาตรา 16(17) ) 
 5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว ( มาตรา 68(6)) 
  (2) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา 16(8) ) 
  (3) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ 
   ร่วมกับบุคคลอ่ืน (มาตรา 16(7)) 
  (4) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
 5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     (มาตรา  67 (2)) 
  (2) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 17(12)) 
  (3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17(12)) 
 
 5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
 (2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
     (มาตรา 67 (8)) 
   (3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา
17(18)) 
  (4) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
 5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา 
   ท้องถิ่น  
  (2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นอ่ืน 
  (4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสากิจหรือองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
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   ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล จะสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนต าบลนาเลียงได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ประกอบกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายของผู้บริหารเป็นส าคัญ 
 

6. ภารกิจหลักและภารกจิรองที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลียงจะด าเนินการ 
 จากภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ  5  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 
จ านวน  7 ภารกิจ น ามาก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง มีภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 6.1 ภารกิจหลัก 
  1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ  รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
                   และสิ่งปฏิกูล 
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
  5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  7. คุ้มครอง ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8. บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
                   จ าเป็นและสมควร 
 6.2 ภารกิจรอง 
  1. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค  และการเกษตร 
  2. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  3. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  4. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  7. บ ารุงและส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  10. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  11. การท่องเที่ยว 
  12. การผังเมือง 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
   1. ส านักปลัด  
   2. กองคลัง  
   3. กองช่าง 
     4. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลจ านวนทั้งสิ้น  21 อัตรา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจจ านวน  4  อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  31  อัตรา แต่เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลียง มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มี
ความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ  ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนด
กรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้มากที่สุด รวมทั้งรองรับ
ภารกิจต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้นจากการโอนภารกิจ ทั้งนี้การก าหนดกรอบต้องไม่เกินกรอบที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ก าหนด คือ 70 สายงาน 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง มีภารกิจ และอ านาจหน้าที่ที่จะ
ด าเนินการแก้ไขภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าวและใน
ระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่
ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่ายในระยะต่อไป  เมื่อมีการด าเนินงานตามภารกิจนั้น และ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะ
พิจารณาจัดตั้งเป็นส่วนต่อไป ในเบื้องต้นนั้นได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
  1. ก าหนดภารกิจ งานนโยบายและแผน มารวมอยู่ในงานบริหารทั่วไป ให้ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
  2. ส าหรับงานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
ให้กองคลังรับผิดชอบบริหารงาน 
  3. งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร มารวมเป็นงานก่อสร้างออกแบบและควบคุม
อาคาร ให้ส่วนโยธารับผิดชอบบริหารงาน 

  ทั้งนี้มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง การจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง ให้เป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
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8.1 โครงสร้าง 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 1.1 งานบริหารงานบุคคล 
 1.2 งานบริหารงานทั่วไป   
 1.3 งานนโยบายและแผน   
 1.4 งานการบริหารศึกษา  
    1.5 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
    1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.7  งานทางกฎหมาย 
    

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    1.1 งานบริหารงานบุคคล 
        - งานการเจ้าหน้าที่ 
  - งานบรรจุและแต่งตั้ง 
  - งานโอน(ย้าย) 
  - งานเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน 
  - งานวินัย 
  - งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
 1.2 งานบริหารทั่วไป 
   - งานธุรการและงานสารบรรณ จัดท าค าสั่ง ประกาศ 
  - งานกิจการสภา งานการประชุม งานสารบรรณ 
  - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
  - งานจัดท าฎีกา 
  - งานประชาสัมพันธ์ 
  -  งานอ่ืนที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ 
 1.3 งานนโยบายและแผน 
  - งานแผนพัฒนาต าบลและแผนงานต่าง ๆ 
  - งานวิชาการและระเบียบต่าง ๆ 
  - งานบันทึกข้อมูล 
  - งานงบประมาณ 
    1.4 งานบริหารการศึกษา 
  - งานข้อมูลการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 
  - งานอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
  - งานทุนการศึกษา 
  - งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
    1.5 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  - งานสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก สตรี 
ผู้ด้อยโอกาส 
  - งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี 
  - งานสังคมสงเคราะห์ 
    1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         - งานอ านวยการ 
         - งานป้องกันและฟ้ืนฟู 
    1.7 งานนิติการ 
  - งานกฎหมาย นิติกรรมและการด าเนินการ 
   ทางคดีของ อบต. 

 



 

 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
  - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  - งานตราข้อบัญญัติและระเบียบ 
        - งานการให้เช่าและทรัพย์ 

2. กองคลัง 
 2.1 งานการเงินและบัญชี 
 2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    

2. กองคลัง 
 2.1 งานการเงินแลบัญชี 
  -  งานการเงินและบัญชี 
  - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
  - งานจัดท าฎีกา 
        - งานการเก็บรักษาเงิน 
        - งานทะเบียนคุมบัญชีและเบิกจ่ายเงิน 
        - งานการเงินและงบทดลอง 
  - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
    2.2 งานบริหารทั่วไป 
         - งานสารบรรณ 
 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  - งานพัฒนารายได้ 
        - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ และหนี้สิน 
 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  - งานขออนุมัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง 
  - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 

3. กองช่าง 
 3.1 งานก่อสร้าง  
 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     3.3 งานสาธารณูปโภค 
     3.4 งานผังเมือง 
    
 

3. กองช่าง 
 3.1 งานก่อสร้าง 
      - ก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน เขื่อน 
      - ข้อมูลก่อสร้าง 
 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      - งานผังเมือง  
        - งานระบายน้ า 
        - งานประมาณราคา 
      - งานควบคุมการก่อสร้าง 
      - ออกแบบและบริการข้อมูล 
        - งานขออนุญาตและก่อสร้าง 
 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
      - งานประสานกิจการประปา 
      - งานไฟฟ้าสาธารณะ 

 



 

 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
        3.4 งานผังเมือง 
           - งานวางผังเมือง 
           - งานส ารวจและแผนที่ 

ไม่มี 6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   - งานตรวจสอบภายใน 

 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ
ในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด จะมีการใช้จ านวนข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างจ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  
และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงด้วย ทั้งนี้
เพ่ือให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงพิจารณาก าหนดแผนอัตราก าลังพนักงาน
ส่วนต าบล จ านวนทั้งสิ้น 21  ต าแหน่ง 23 อัตรา พนักงานจ้าง 4 ต าแหน่ง 8 อัตรา ดังต่อไปนี้ 
  1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)   จ านวน 1 อัตรา 

 2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
รวม          จ านวน 2  อัตรา 

1.ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1) หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)  จ านวน 1   อัตรา 
2) นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     จ านวน  1   อัตรา 
3) นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     จ านวน 1   อัตรา 
4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   จ านวน  1   อัตรา 
5) นิติกร ปก./ชก.      จ านวน  1   อัตรา 
6) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     จ านวน  1   อัตรา 
7) นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.     จ านวน 1   อัตรา 
8) เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     จ านวน 1   อัตรา  
9) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  จ านวน  1 อัตรา 
10) คร ู       จ านวน  3  อัตรา 
รวม        จ านวน 12 อัตรา 

  พนักงานจ้าง ส านักงานปลัด 
1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก      จ านวน  4   อัตรา 
2) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)      จ านวน  2   อัตรา 
3) คนงานทั่วไป(ท่ัวไป)      จ านวน   1   อัตรา 
รวม        จ านวน  7   อัตรา 

 2. กองคลัง 
  1) ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จ านวน 1   อัตรา 
  2) นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    จ านวน 1   อัตรา 
  3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน    จ านวน 1   อัตรา 
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  4) เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน     จ านวน 1   อัตรา 
  5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   จ านวน 1   อัตรา 

รวม        จ านวน  5  อัตรา 
 3. กองช่าง 
  1) ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)  จ านวน 1   อัตรา 
  2) นายช่างโยธาช านาญงาน     จ านวน 1   อัตรา 
  3) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน     จ านวน  1   อัตรา 

รวม        จ านวน 3   อัตรา 
 พนักงานจ้าง กองช่าง 

1) ผู้ช่วยช่างโยธา      จ านวน  1   อัตรา 
รวม        จ านวน  1  อัตรา 

     
4. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 1) นักวชิาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปก/ชก      จ านวน 1 อัตรา 

รวม        จ านวน  1  อัตรา 
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สรุปกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2566 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในชว่งระยะ 
เวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลัง 
เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 
19-3-00-1101-001 

1 1 1 1 - - -  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น) 
 19-3-00-1101-002 

1 1 1 1 - - -  ว่าง 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
    หัวหน้าส านักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน้) 
    19-3-01-2101-001 

1 1 1 1 - - -  

 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 19-3-01-3101-001 1 1 1 1 - - -  
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 19-3-01-3102-001 1 1 1 1 - - -   
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 19-3-01-3103-001 1 1 1 1 - - -  

 นิติกร ปก./ชก. 19-3-01-3105-001 1 1 1 1 - - - ว่าง 

 นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ 19-3-01-3803-001 1 1 1 1 - - -  
 นักพัฒนาชุมชน ปก. 19-3-01-3801-001 1 1 1 1 - - -   
 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 19-3-01-4101-001 1 1 1 1 - - -  
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
    19-3-01-4805-001 

1 1 1 1 - - -  

     ครู คศ. 1 3 3 3 3 - - -  
พนักงานจ้าง ส านักปลัด         
 ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) 4 4 4 4 - - -   

    ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) 2 2 2 2 - - -    

    คนงานทั่วไป(ทัว่ไป) 1 1 1 1  - - -   

กองคลัง         
 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับตน้) 
    19-3-04-2102-001 

1 1 1 1 - - -  

 นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 19-3-04-3201-001 1 1 1 1 - - -  

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 19-3-04-4201-001 1 1 1 1 - - -  
    เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 19-3-04-4203-001 1 1 1 1 - - -  ว่าง 

 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 19-3-04-4204-001 1 1 1 1 - - -   
กองช่าง         
 ผู้อ านวยการกองชา่ง(นักบริหารงานช่าง ระดับตน้) 
    19-3-05-2103-001 

1 1 1 1 - - -   

 นายช่างโยธาช านาญงาน 19-3-05-4701-001 1 1 1 1 - - -  
    นายช่างไฟฟา้ปฏิบตัิการ 19-3-05-4706-001 1 1 1 1 - - -   



 

 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในชว่งระยะ 
เวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลัง 
เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 
พนักงานจ้าง กองช่าง 

        

 ผู้ช่วยช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน         
    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 1 1 1 - - - ว่าง 

รวม 31 31 31 31 - - -  
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 

ชื่อสายงาน ระดบั 
จ านวน 

คน 

จ านวนที่มีอยูป่จัจบุนั (1) 
อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า

จะใช้ในช่วง 3 ปี
ข้างหน้า 

อัตราก าลัง เพิ่ม/ลด ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
หมาย
เหต ุ

เงินเดือน 
เงินประจ า 
ต าแหน่ง 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล                  
ปลัด อบต. (นกับริหารงานทอ้งถิน่) กลาง 1 486,720 172,800 1 1 1 - - - 16,4400 16,440 19,560 671,160 687,600 707,160  
รองปลัด อบต. (นกับริหารงานท้องถิน่)  ต้น - 401,940 42,000 1 1 1 - - - 15,060 15,060 15,060 459,000 474,060 489,120 ว่างเดิม  

ส านกัปลดั                  
หัวหน้าส านกัปลัด (นกับริหารงานทัว่ไป) ต้น 1 402,720 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,080 13,080 458,160 471,240 484,320  
นักจดัการงานทั่วไป ชก. 1 299,640 0 1 1 1 - - - 9,840 14,280 12,600 309,480 323,760 336,360  
นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 356,160 0 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,440 369,480 382,560 396,000  
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  ชก. 1 342,720 0 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,080 356,160 369,480 382,560   
นิติกร ปก./ชก. - 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320  ว่างเดิม 
นักวชิาการศึกษา ปก. 1 199,200 0 1 1 1 - - - 8,280 7,080 7,680 207,480 214,560 222,240  
นักพัฒนาชุมชน ปก. 1 180,720 0 1 1 1 - - - 9,360 9,120 8,280 190,080 199,200 207,480  
เจ้าพนกังานธุรการ ชง. 1 296,760 0 1 1 1 - - - 11,160 11,040 10,920 307,920 318,960 329,880  
เจ้าพนกังานปอ้งกนัและบรรเทาฯ ชง. 1 259,440 0 1 1 1 - - - 10,440 10,560 10,800 269,880 280,440 291,240  

ศูนยพ์ัฒนาเดก็เลก็                  
ครู คศ.1 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - -  
ครู คศ.2 2 - - 2 2 2 - - - - - - - - -  

พนกังานจ้าง                  
ผู้ดูแลเดก็(ทกัษะ)(ตามภารกิจ) - 4 - - 4 4 4 - - - - - - - - -  
ผู้ดูแลเดก็(ทั่วไป) - 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000  (จ้างงบ

ท้องถิ่น) 
ผู้ดูแลเดก็(ทั่วไป) - 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000  (จ้างงบ

ท้องถิ่น) 
คนงานทั่วไป(ทั่วไป - 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000  (จ้างงบ

ท้องถิ่น) 
 
 
 

                 



 

 
 

ชื่อสายงาน ระดบั 
จ านวน 

คน 

จ านวนที่มีอยูป่จัจบุนั (1) 
อัตราต าแหน่งทีค่าดว่า

จะใช้ในช่วง 3 ปี
ข้างหน้า 

อัตราก าลัง เพิ่ม/ลด ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
หมาย
เหต ุ

เงินเดือน 
เงินประจ า 
ต าแหน่ง 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองคลัง                  
นักบริหารงานคลัง (ผู้อ านวยการกอง
คลัง) 

ต้น 1 442,320 42,000 1 1 1 - - - 13,200 13,440 14,160 497,5200 410,960 525,120  

นักวชิาการเงนิและบญัช ี ชก. 1 389,400 0 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,080 402,720 416,160 429,240  
เจ้าพนกังานการเงนิและบญัชี ชง. 1 225,720 0 1 1 1 - - - 9,240 9,360 9,96 234,960 244,320 254,280  
เจ้าพนกังานพัสดุ  ชง. 1 307,920 0 1 1 1 - - - 11,040 10,920 11,280 318,960 329,880 341,160  
เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้ ชง. 1 296,760 0 1 1 1 - - - 11,160 11,040 10,920 307,920 318,960 329,880   

กองช่าง                  
นักบริหารงานชา่ง (ผู้อ านวยการกองช่าง) ต้น 1 402,720 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,080 13,080 458,160 471,240 484,320  
นายช่างโยธา ชง. 1 285,840 0 1 1 1  - - 10,920 11,160 11,040 296,760 307,920 318,960  
นายช่างไฟฟ้า  ปง. 1 155,640 0 1 1 1 - - - 6,360 6,360 6,480 162,000 168,360 174,840  

พนกังานจ้าง                  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 1 147,960 0 1 1 1 - - - 6,000 6,240 6,480 153,960 160,200 166,680  

หน่วยตรวจสอบภายใน                  
นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. - 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320  ว่างเดิม 
(4) รวมทั้งสิน้ - 28 6,914,940   336,000 31 31 31 - - - 239,460 242,100 244,980 7,490,400 7,732,500 7,977,480  
(5) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอืน่  15 % 1,123,560 1,159,875 1,196,622  
(6) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิน้ 8,613,960 8,892,375 9,174,102  
(7) คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  32.26%  31.72% 31.17%  

 

วิธีการค านวณ  (7) เท่ากับ ค่าใชจ้่ายบคุคลทั้งสิ้น (6) คูณ 100 หาร งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ๆ 
 

ที่ งบประมาณราจ่ายประจ าปี  2564 งบประมาณราจ่ายประจ าปี  2565 งบประมาณราจ่ายประจ าปี  2566 
1 26,7000,000 ล้านบาท 28,035,000 ล้านบาท 29,436,000 ล้านบาท 

หมายเหตุ    การตั้งงบประมาณราจา่ยประจ าป ีให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยประมาณการในปีถัดไปเพิ่มขึ้น 5%  
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) 
กรอบโครงสร้างส่วนราชการของ  อบต. นาเลียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ส ำนักงำนปลัด อบต. 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 

     ( นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

( นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

กองช่ำง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

( นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานนิติการและการพาณิชย ์
4. งานบริหารงานบุคคล 
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
6.งานการศึกษา ศาสนา และประเพณ ี
7.งานพัฒนาชุมชน 
8.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
            

 

1. งานการเงินและบัญช ี
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
4. งานบริหารงานทั่วไป 
 
 

 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 

 

ปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง) 

 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 



 

 
 

กรอบโครงสร้างของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานบริหารงานทั่วไป 
-นักจัดการบรหิารงานท่ัวไป ชก. (1) 
-เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1) 
-คนงานท่ัวไป (1) 
  

งานนโยบายและแผน 
        -นักวิเคราะห์นโยบาย 
          และแผน ชก. (1) 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
    -นักทรัพยากรบุคคล ชก. (1) 

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
        -นักพัฒนาชุมชน ชก. (1) 

งานบริหารการศึกษา 
     -นักวิชาการศึกษา ชก. (1) 
    - ครู คศ.2 (2) 
    - ครู คศ.1 (1)     
    - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ภ) (4) 
    - ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (2) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - จพง.ป้องกันฯ  ชง. (1) 

งานทางกฏหมาย 
        -นิติกร ปก./ ชก. (1) 



 

 
 

 
กรอบโครงสร้างของกองคลัง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดบัต้น) (1) 

 
 

 

งานการเงินและบัญช ี
-นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (1)  
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. (1) 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. (1) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   - เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ ชง. (1) 
     

งานบริหารงานทั่วไป 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชก. (1) 
  



 

 
 

 
กรอบโครงสร้างของกองช่าง 

 
                      
                      
                      
                      
       
 
 
 
  

ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(1) 

 
 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    - นายช่างโยธา ชง. 
    - ผู้ช่วยช่างโยธา (ภ) (1) 

งานผังเมือง 
    - นายช่างโยธา ชง. 
    - ผู้ช่วยช่างโยธา (ภ) (1) 
        
  
 

งานก่อสร้าง 
    - นายช่างโยธา ชง. 
    - ผู้ช่วยช่างโยธา (ภ) (1) 
 
  

 

งานประสานสาธารณูปโภค 
      - นายช่างไฟฟ้า ปง./ ชง.(1) 
     



 

 
 

11.บัญชีแสดงจัดคนลงสูต่ าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 

ส านักปลัด 

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่

เงินเดือน 
เงินประจ า 
ต าแหน่ง 

 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ 
/เงิน

ค่าตอบแทน 
หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

 ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล            
1 นางสาวจิตรี  สิริขจรคุณ ปริญญาโท 19-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ต้น 19-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด  

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ต้น 402,720 42,000 - 444,720 

2 นางสาวนฤดีนาถ  ใจกลาง ปริญญาตร ี 19-3-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ไป ชก. 19-3-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ไป ชก. 299,640 - - 299,640 
3 นางสาวพีรดา  วงศ์ราชา ปริญญาโท 19-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 19-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 356,160 - - 356,160 
4 นางสาวประภา  กุลวงษา ปริญญาโท 19-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชก. 19-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ชก. 342,720 - - 342,720 
5 - - 19-3-01-3105-001 นิติกร ปก./

ชก. 
19-3-01-3105-001 นิติกร ปก./

ชก. 
355,320 - - 355,320 

6 นายอานวัช  ตั้งวิกรยั ปริญญาตร ี 19-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 19-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 199,200 - - 199,200 
7 นางสาวศิริรัตน์  เช้ือดวงผูย ปริญญาตร ี 19-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 19-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 180,720 - - 180,720 
8 นางสาวกนกนิตย์  วงษ์ขันธ์   ปริญญาตร ี 19-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 19-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 296,760 - - 296,760 
9 นายเกียรติศักดิ ์ โสมชยั ปวส. 19-3-01-4805-001 จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ชง. 19-3-01-4805-001 จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ชง. 259,440 - - 259,440 

10 นางสาวจิราภรณ์  จันอังคาร ปริญญาตร ี 19-3-01-6600-139 ครู  คศ.1 19-3-01-6600-139 ครู  คศ.1 - - - - 
11 นางแสงจันทร์  บัวทองจันทร์ ปริญญาตร ี 19-3-01-6600-140 ครู  คศ.1 19-3-01-6600-140 ครู  คศ.1 - - - - 
12 นางรัชฎาวรรณ  พ่อสิงห ์ ปริญญาโท 19-3-01-6600-141 ครู  คศ.2 19-3-01-6600-141 ครู  คศ.2 - - - - 
 พนักงานจ้าง             
1 นางสาวจันทร  นนทะโคตร ปริญญาตร ี - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - - - - 
2 นางสาวเมธินี  ไชยประเทศ ปริญญาตร ี - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - - - - 
3 นางสาวจุฬาลักษณ์  โคตรตาแสง ปริญญาตร ี - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - - - - 
4 นางสุกัญญา  ใจเที่ยง ม.ปลาย - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - - - - 
5 นางจิรพา  ถานัน ปริญญาตร ี - ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) - - ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) - 108,000 - 24,000  132,000 

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่

เงินเดือน 
เงินประจ า 
ต าแหน่ง 

 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ 
/เงิน

ค่าตอบแทน 
หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 
1 นางกัลยา  ขันทองค า ปริญญาโท 19-3-00-1101-001 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) กลาง 19-3-00-1101-001 ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น) กลาง 486,720 84,000 84,000 654,720 
2 - - 19-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น 19-3-00-1101-002 รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น 401,940 42,000 - 443,940 



 

 
 

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่

เงินเดือน 
เงินประจ า 
ต าแหน่ง 

 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ 
/เงิน

ค่าตอบแทน 
หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

6 นางสาววรัญญู  บัวทองจันทร์ ปริญญาตร ี - ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) - - ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) - 108,000 - 24,000 132,000 
7 นายอัครพงษ์  พ่อชมภ ู ปริญญาตร ี - คนงานทั่วไป(ทั่วไป) - - คนงานทั่วไป(ทั่วไป) - 108,000 - 24,000 132,000 

  
กองคลัง 

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่

เงินเดือน 
เงินประจ า 
ต าแหน่ง 

 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ 
/เงิน

ค่าตอบแทน 
หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

 ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล            
1 นางเสาวลักษณ์  บรรพสาร ปริญญาโท 19-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
ต้น 19-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง(นัก

บริหารงานการคลัง) 
ต้น 442,320 42,000 - 484,320 

2 นางสาวรักขณา  บุญมาวงษา ปริญญาโท 19-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 19-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 389,400 - - 389,400 
3 นางสาวสุราณี  จ าปา ปริญญาตร ี 19-3-04-2203-001 เจ้าพนักงานพัสด ุ ชง. 19-3-04-2203-001 เจ้าพนักงานพัสด ุ ชง. 307,920 - - 307,920 
4 นายโกเมท  อัฐนาค ปริญญาตร ี 19-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้ ชง. 19-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้ ชง. 296,760 - - 296,760 
5 นางสาวภคอร  ชาเครือ ปริญญาตร ี 19-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี ชง. 19-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี ชง. 225,720 - - 225,720 

 
กองช่าง 

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่

เงินเดือน 
เงินประจ า 
ต าแหน่ง 

 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ 
/เงิน

ค่าตอบแทน 
หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

 ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล            
1 นายวิทยา  สัพโส ปริญญาตร ี 19-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 19-3-05-2103-001 หัวหน้าสว่นโยธา 

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 402,720 42,000 - 444,720 

2 นายช่างโยธา ปริญญาตร ี 19-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 19-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 285,840 - - 280,440 
2 นายช่างไฟฟ้า ปริญญาตร ี 19-3-05-4706-001 นายช่างไฟฟ้า ปง. 19-3-05-4706-001 นายช่างไฟฟ้า ปง. 155,640 - - 280,440 
 พนักงานจ้าง            
1 นายพิทยา  อินภูวา ปริญญาตร ี - ผู้ช่วยช่างโยธา - - ผู้ช่วยช่างโยธา - 147,960 - 11,460 159,420 

 
 



 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่

เงินเดือน 
เงินประจ า 
ต าแหน่ง 

 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ 
/เงิน

ค่าตอบแทน 
หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

 ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล            
1 - - - - - 19-3-05-2103-001 นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 
ปก/ชก 355,320 - - 355,320 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 แนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล โดยการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือการเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่าง        
มีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสพัฒนา ภายในช่วงระยะเวลาตามแผน
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการก็ได้ โดยเป็นไปตามกรอบ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด เช่น 
 การปฐมนิเทศ ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะมอบหมายหน้าที่
ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าและหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีต่อไป 
 การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันเวลา และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนา  ทั้ง 5 ด้าน โดยอย่างน้อย
ในแต่ละปี พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ต้องได้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการอย่างน้อย 1 โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
 2. ด้านความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่นงานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานช่าง เป็นต้น 
 3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 
 4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
รว่มกับผู้อ่ืน ๆ ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่นมีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสารและการ  สื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
 5. ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงจะพึงปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  อย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงได้
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. พนักงานส่วนต าบลพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
พนักงานส่วนต าบล 
 ข้อ 2. พนักงานส่วนต าบลพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
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 ข้อ 3. พนักงานส่วนต าบลพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล อย่างยิ่ง 
 ข้อ 4. พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจาก
อคติ 
 ข้อ 5. พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ 
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
 ข้อ 6. พนักงานส่วนต าบลพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์
ต่อทาง  ราชการอย่างเต็มที่ 
 ข้อ 7. พนักงานส่วนต าบลพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า         
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 ข้อ 8. พนักงานส่วนต าบลพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
กลุ่มงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะ
ในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
 ข้อ 9. พนักงานส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้าน
การปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง      
ผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 ข้อ 10. พนักงานส่วนต าบลพึงช่วยเหลือกันในสิ่งที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ข้อ 11. พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ
และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 ข้อ 12. พนักงานส่วนต าบลพึงละเว้นจากการท าผลงานของผู้อื่นเป็นของตน 
 ข้อ 13. พนักงานส่วนต าบลพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็น
ธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจและใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ใน
หน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
 ข้อ 14. พนักงานส่วนต าบลพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 15. พนักงานส่วนต าบลพึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติ
วิสัย ที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการนั้นหาก
ได้รับไว้และทราบในภายหลังว่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าที่เกินปกติวิสัย ก็ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 
ที่         /๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6)  

------------------------------------ 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑5 และมาตรา 25 แห่งระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และ  ตามหมวด 2 ข้อ 15  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  พ.ศ. 
๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕64 – ๒๕๖6) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ประกอบด้วย 
     ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้รักษาราชการแทน ประธานกรรมการ 

     ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหรือผู้รักษาราชการแทน กรรมการ 
     3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้รักษาราชการแทน กรรมการ 
     4. หัวหน้าส านักปลัดหรือผู้รักษาราชการแทน กรรมการ 
     5. ผู้อ านวยการกองคลังหรือผู้รักษาราชการแทน กรรมการ 
     6. ผู้อ านวยการกองช่างหรือผู้รักษาราชการแทน กรรมการ 
     7. นักทรัพยากรบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายว่า
ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และ
ปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง โดย
ก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6) 
รายละเอียดดังนี้ 
    (๑) ศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี 
    (๒) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบล  ช่วงระยะเวลา 
๓ ปีว่าต้องการก าลังคนประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (๓) ศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและก าลังคนที่ขาดอยู่และ
ต้องการเพิ่มขึ้น อัตราความต้องการก าลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อัตราการ
สูญเสียก าลังคนในแต่ละปี  
 

/…(๔) ศึกษาวิเคราะห์ 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
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    (๔) ศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้ก าลังคนที่มีอยู่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส ารวจและประเมินความรู้ความสามารถของก าลังคนที่มีอยู่
การพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของแต่ละคน 
    (๕) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน
ราชการการแบ่งงานภายในส่วนราชการ การก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น 
ดังนี้     
    (ก) ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามประกาศ
ก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    (ข) การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลประจ าในส่วน
ราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม (ก) โดยพิจารณาก าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งใดสายงาน
ใด ระดับใด และมีจ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท าขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้ว 
    (ค) ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ที่ก าหนดในส่วนราชการตาม (ข) ต้องเป็นต าแหน่งสายงานที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งไว้แล้ว ส าหรับต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานในสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ทุกต าแหน่งสายงาน ให้ก าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่ง
ระดับควบ เป็นระดับ ปฏิบัติงาน – ช านาญงาน หรือระดับ ปฏิบัติการ – ช านาญการ แล้วแต่กรณี 
    (ง) การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง ให้ก าหนดเป็นแผนอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในระยะเวลา ๓ ปี โดยให้แสดงกรอบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทั้งหมด และการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่เป็นรอบปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปีท่ีสาม 
    (๖) ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันและรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  ในการนี้ระยะเวลาการด าเนินการ จัดท าแผน ๓ ปี ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
กันยายน ๒๕63 เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 เป็นต้นไป 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ  วันที่         เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
                                           (ลงชื่อ)           

(นายสมพงษ์  ไชยศรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 

 
 



 

 
 

  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 
เรื่อง    ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6) 

…………………………………. 
 

ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6)  
เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้สอดคล้อง   
เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง อีกทั้งเป็นการก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายในการพัฒนา  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง  ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารงานบุ คคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๕  

  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕60 เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕60 มีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖3) 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม จึงขอประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕60 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 หากมีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลียง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 
                       (ลงชื่อ)       

                           (นายสมพงษ์  ไชยศรี) 
                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 
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3.3 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้การปฏิบัติงาน 
 การค านวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี้  
 ๑. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ  
  ๑.๑ ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และ
มีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วนา
มาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริง
และน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
  ๑.๒ มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใช้การทางานแต่ละชิ้น  
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้  
   ๑ ปี จะมี     ๕๒ สัปดาห์  
   ๑ สัปดาห์จะท า     ๕ วัน  
   ๑ ปี จะมีวันท า     ๒๖๐ วัน  
   วันหยุดราชการประจ าปี     ๑๓ วัน  
   วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักร้อน)   ๑๐ วัน  
   คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย      ๗ วัน  
   รวมวันหยุดใน ๑ ปี    ๓๐ วัน  
* วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน ๑ ปี ๒๓๐ วัน  
  เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน ๑ วัน ๖ ชั่วโมง (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. – เวลาพักกลางวัน ๑ ชม.)  
** เวลาทางานของข้าราชการใน ๑ ปี ( ๒๓๐ x ๖ ) = ๑,๓๘๐ ชั่วโมง  
  หรือ ( ๑,๘๓๐ x ๖๐ ) = ๘๒,๘๐๐ นาที  
  ซึ่งในการก าหนดจานวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
  สูตรในการค านวณ  
  จ านวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด ( ๑ปี ) x เวลามาตรฐานต่อ ๑ ชิ้น  
        เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

 เมื่อมีการเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้เพื่อประกอบการก าหนดจานวนพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างที่รับผิดชอบงานนั้นตามต าแหน่งสายงานต่างๆ โดย ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่ง ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 19-3-00-1101-001 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนท่ี
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 
2 
3 
4 
5 

งานงบประมาณ 
งานอนุมัติ อนุญาต 
งานบริหารงานบุคคล 
งานบริหารงานท่ัวไป 
งานพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

30 
15 
30 
30 
90 

700 
1,010 
950 

2,320 
210 

21,000 
15,150 
28,500 
69,600 
18,900 

0.253 
0.182 
0.344 
0.840 
0.228 

รวม 1.85 



 

 
 

-2- 

2. ต าแหน่ง รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง 19-3-00-1101-002 
 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนท่ี
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 
 

2 
3 
4 
5 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วน
ราชการและปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
งานบริหารงานบุคคล 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานส่งเสรมิการศึกษา 
งานงบประมาณ 

100 
 

30 
60 
60 
30 

310 
 

580 
850 

1,210 
910 

31,000 
 

17,400 
51,00 

72,600 
27,300 

0.374 
 

0.210 
0.615 
0.878 
0.329 

รวม 2.41 

ส านักงานปลัด 

1. ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง 19-3-01-0102-001 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนท่ี
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 
5 
6 
 

ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วน
ราชการและปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องงาน
จัดท าโครงการประชาคมในระดับหมู่บ้านและ
จัดท าแผนการออกประชาคมเพื่อน าปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในแผนชุมชนมาเข้า
สู่การประชาคมระดับต าบล 
ร่วมกันกับคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีด าเนินการ ในพ้ืนท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น
งานรวบรวบข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอบต. 
งานระบบควบคุมภายใน 
ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมาย 
งาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุมตรวจสอบ 
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรบัปรุงแก้ไขติดตาม
ประเมินผลและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
งาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุมตรวจสอบ 
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรบัปรุงแก้ไขติดตาม
ประเมินผลและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

100 
 

450 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

200 
960 
300 

110 
 

100 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

100 
1 

15 

11,000 
 

45,000 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
960 

4,500 

0.133 
 

0.543 
 
 
 

1.00 
 
 
 
 
 
 

0.242 
0.012 
0.054 

รวม 1.98 
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2. ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 19-3-01-3101-001 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนท่ี
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 
2 
 

3 
 

4 
5 
 

6 

งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ประสานแผน 
ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อ
ประกอบการก าหนดนโยบาย 
จัดทาแผนหรือโครงการ ต่าง ๆ 
ติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผนและ
โครงการต่าง ๆ 
การจัดท ารายงานการติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงาน 

60 
60 

 
60 

 
90 
90 

 
90 

850 
730 

 
650 

 
150 
150 

 
150 

51,000 
43,800 

 
39,000 

 
13,500 
13,500 

 
13,500 

0.616 
0.529 

 
0.471 

 
0.163 
0.163 

 
0.163 

รวม 2.11 
 3. ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมปฏิบัติการการ เลขที่ต าแหน่ง 19-3-01-0704-001 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนท่ี
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 

งานสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ
งานสงเคราะห์ผู้พิการ 
งานสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์
งานส่งเสรมิการรวมกลุม่ของประชาชนในท้องถิ่น 
งานให้คาแนะนา ปรึกษา ติดตามและประเมินผล
ของกลุ่มอาชีพ 
งานฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและประชาชนท่ัวไปใน
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะด้านอาชีพเพื่อเพิ่ม
ผลผลติและเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน 

10 
10 
10 

120 
90 

 
120 

3,880 
420 
40 

250 
110 

 
30 

38,800 
4,200 
400 

30,000 
9,900 

 
3,600 

0.469 
0.051 
0.005 
0.163 
0.120 

 
0.043 

รวม 1.05 

4. ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 19-3-01-3102-001 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนท่ี
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
7 

งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย พิจารณา 
งานฝึกอบรมพัฒนาส่งเสรมิสมรรถภาพข้าราชการ
และพนักงานจ้าง 
งานแผนอัตรากาลัง 3  
งานแผนพัฒนาบุคลากร 
งานจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน 
งานการสรรหา การสอบ 
การเลื่อนขั้นเงือนเดือน เลื่อนต าแหน่ง 

90 
120 

 
120 
120 
90 

120 
90 

700 
800 

 
120 
100 
150 
100 
110 

63,000 
9,600 

 
14,400 
12,000 
13,500 
12,000 
9,900 

0.761 
0.116 

 
0.174 
0.145 
0.163 
0.145 
0.120 

รวม 1.624 
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5. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เลขท่ีต าแหน่ง 19-3-01-4101-001  

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนท่ี
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 
2 
3 
 

4 
 

5 
 
 

งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้บริการข้อมลูข่าวสาร และให้บริการต่างๆ 
ติดต่อประสานงาน ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 
งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
ส าคัญของทางราชการ 
ประสานการจดัหาทรัพยากรในการช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย รวมทั้งการบูรณะพื้นท่ี
ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

30 
40 
60 

 
60 

 
60 

  

1,275 
480 
420 

 
525 

 
60 

  

38,250 
23,200 
25,200 

 
31,500 

 
3,600 

  

0.462 
0.280 
0.304 

 
0.380 

 
0.043 

  

รวม 1.47 

7. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 19-3-01-4805-001 
ล าดับ

ที ่
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ

งาน (นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี(นาที) 

จานวน 
คนท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 การจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  
720 12 8,640 0.104 

2 ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหต/ุแผนอพยพ
ประชาชนจากพ้ืนท่ีเสี่ยงภยั  

1,440 20 28,800 0.348 

3 วิเคราะห์และประเมินความเสีย่งภยัในพ้ืนท่ีเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภยั  

750 50 37,500 0.453 

4 เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และรายงานระดับ
ความรุนแรงของสาธารณภัยที่เกิดขึ้น  

480 60 28,800 0.348 

5 
 
 

6 
 
 

7 

รับแจ้งเหต ุรวบรวมข้อมลูและรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัย รวมทั้งประสานการ
ช่วยเหลือ บรรเทาเหตุเบื้องต้น  
ประสานการจดัหาทรัพยากรในการช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย รวมทั้งการบูรณะพื้นท่ี
ประสบภัย หรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหน่วย 
งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  

30 
 
 

140 
 
 

60 

48 
 
 

80 
 
 

100 

1,440 
 
 

11,200 
 
 

6,000 

0.017 
 
 

0.135 
 
 

0.072 
รวม 1.48 
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10. ต าแหน่ง พนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) 
ล าดับ

ที ่
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ

งาน (นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี(นาที) 

จ านวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

1 งานรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ และแยกจัด
หมวดหมู ่ 

90 1,710 153,900 1.859 

2 งานร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องหนังสือ
ราชการ  

120 970 94,800 1.145 

3 งานช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ
ครุภณัฑ ์ 

60 835 50,100 0.605 

4 เก็บ-ค้นหาหนังสือราชการ  100 1,010 101,000 1.220 
5 งานช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทัว่ไปและจัดท า

รายงานผลการปฏิบัติงาน  
120 730 87,600 1.058 

6 จัดท าเรื่องขออนุมัติการประเมินและบันทึก  120 12 1,440 0.017 
 รายงานการประชุมพร้อมส่งรายงานการประชุม     

7 งานรับค าร้องและจัดหาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ  

60 1,240 74,400 0.899 

8 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามทีผู่้บงัคับบัญชา
มอบหมาย  
การท าความสะอาดอาคารสถานท่ี  
ท าความสะอาดสนามหญา้  
จัดส่งเอกสาร  
ติดต่อประสานงานในพ้ืนท่ี  
ใช้แรงงานท่ัวไปตามที่ไดร้ับมอบหมาย  

150 1,056 158,400 1.913 

รวม 7.72 
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กองคลัง 
1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 19-3-04-0103-001 
ล าดับ

ที ่
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ

งาน (นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี(นาที) 

จ านวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

1 งานการเงิน  30 2,500 75,000 0.905 
2 งานการบัญช ี 30 2,500 75,000 0.905 
3 งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ 15 700 10,500 0.126 
4 จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  30 2,750 82,500 0.996 

รวม 2.932 

 2. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 19-3-04-4203-001 
  
ล าดับ

ที ่
ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ

งาน (นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี(นาที) 

จานวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

1. ปฏิบัติงานด้านการจัดหา จัดซื้อ สอบราคา ประกวด
ราคา และ e-Auction  

90 625 56,250 0.679 

2. ปฏิบัติงานด้านการรับ เบิกจ่าย การเก็บรักษา และ
การน าส่งพัสด ุ 

60 560 16,800 0.203 

3. ดูแลและบ ารุงรักษาพัสด ุครุภณัฑ ์อุปกรณ ์ 
เครื่องมือต่าง ๆ 

60 280 16,800 0.203 

4. 
 

ติดต่อประสานงานผู้ขาย , ผู้เสนอราคา และผูร้ับ
จ้าง และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการด าเนิน
ธุรกรรมกับองค์การบริหารส่วนต าบล  

90 420 37,800 0.467 

รวม 1.55 

 3. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 19-3-04-3201-001 

 

 

 

 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลา
ทั้งหมดต่อป ี

(นาที) 

จานวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

1 งานการเงิน  30 2,500 75,000 0.905 
2 งานการบัญช ี 30 2,500 75,000 0.905 
3 งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ 15 700 10,500 0.126 
4 จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  30 2,750 82,500 0.996 

รวม 2.932 
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4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน เลขท่ีต าแหน่ง 19-3-04-4204-001 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

  

  

  

ล าดับที ่ ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี(นาที) 

จานวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

๑ งานส ารวจ ประเมินภาษ ี 200 260 52,000 0.628 
๒ งานรับแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าขอ  120 50 6,000 0.072 
3 งานลงบัญชีทะเบียนตา่ง ๆ  150 150 22,500 0.272 
4 จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นทุก

ประเภท โดยลงนามในใบเสร็จรับเงิน จัดท าใบนา
ส่งเงินประจ าวัน บันทึกการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
จัดส่งให้งานการเงินและบญัชี เพื่อส่งรายได ้ 

30 2,230 66,900 0.808 

5 จัดท าทะเบียนคมุลูกหนี ้พร้อมท้ังลงรายการ
ลูกหนี้รายใหม ่ 

30 2,000 60,000 0.724 

6 แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผูเ้สียภาษีรายใหม ่และออก
หนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษโีรงเรือน
และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที ่ 

30 1,700 51,000 0.616 

7 สรุปใบเสร็จรับเงินประจ าวัน แต่ละประเภทในแต่
ละวัน และน าส่งเป็นประจ าทุกวันที่มีการรับเงิน  

30 250 7,500 0.090 

รวม 3.2 
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กองช่าง 
1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง 19-3-05-0104-001 
ล าดับที ่ ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ เวลาที่ใช้ต่อ

งาน (นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี(นาที) 

จานวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

1 ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษา  350 45 15,750 0.190 
2 ควบคุมการเขยีนแบบรูปรายการกอ่สร้าง การ

ประมาณราคา  
230 35 8,050 0.097 

3 ตรวจทางแบบก่อสรา้งด้านช่างโยธาและอาคาร  240 50 12,000 0.145 
4 ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อ

ระบายน้ าทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
อื่น ๆ  

220 40 8,800 0.106 

5 ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า ส ารวจและ
ทดสอบวัสด ุ 

180 25 4,500 0.054 

6 ควบคุมการใช้บ ารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ 
เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงาน  

240 50 12,000 0.145 

7 เป็นกรรมการตรวจรับพัสด ุกรรมการควบคุมการ
ก่อสร้าง  

300 42 12,600 0.152 

8 ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ี  

120 80 9,600 0.116 

9 รวบรวมข้อมลูและสถิต ิงานสัญญา งานตกแต่ง
สถานท่ี  

120 40 4,800 0.058 

10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง  

240 25 6,000 0.072 

11 พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณ
ของหน่วยงาน  

240 8 1,920 0.023 

12 พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบ  
และก่อสร้าง 

180 38 6,840 0.083 

13 ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ  180 35 6,300 0.076 
14 เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้าง  200 45 9,000 0.109 
15 ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนท่ีขอรับ

อนุญาตปลูกสร้าง  
180 45 8,100 0.098 

16 ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน 
วินิจฉัยสั่งการควบคมุ ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผลและ
แก้ไขปัญหาขดัข้อง ในหน่วยงาน  

300 110 33,000 0.400 

รวม 1.84 
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2. ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน เลขที่ต ำแหน่ง 19-3-05-4701-001 

ล าดับที ่ ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี(นาที) 

จ านวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา
โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง 
ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ  

500 100 50,000 0.604 

2 ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดทุี่ใช้ตามหลักวิชาช่าง 
เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง  

400 100 40,000 0.483 

3 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนท่ัวไปเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือร่วมมือใน
งานโยธา  

200 100 20,000 0.242 

4 ประมาณราคาก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวสัด ุ
ค่าแรงงานตามหลักวิชาช่าง และมาตรฐานเพื่อใช้เป็น
ราคากลางในการดาเนินการก่อสรา้ง  

150 90 13,500 0.163 

5 ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม หรือตรวจการ
จ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้า
ของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด  

300 100 30,000 0.362 

6 ก าหนดแผนในการดาเนินการก่อสร้าง งาน 
บ ารุงรักษา งานปรับปรุงและซ่อมแซม  

100 80 8,000 0.097 

รวม 1.95 

 3. ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง 19-3-05-4706-001   

ล าดับที ่ ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี(นาที) 

จ านวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

1 ปฏิบัติงานในการตดิตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า  

60 900 54,000 0.652 

2 ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานท่ีวสัดุ
อุปกรณ ์การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ  

60 240 14,400 0.174 

3 งานตกแต่งประดบัโคมไฟงานกิจกรรมต่างๆ  60 50 3,000 0.036 
4 งานดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างทุกระบบ ภายในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล  
60 350 21,000 0.254 

5 งานดูแลและซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมประปาทุกหมู่บ้าน 
และงานทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  

30 30 900 0.011 

รวม 1.13 
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 4. ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ล าดับที ่ ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี(นาที) 

จ านวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา
โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง 
ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ  

500 100 50,000 0.604 

2 ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดทุี่ใช้ตามหลักวิชาช่าง 
เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง  

400 100 40,000 0.483 

3 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนท่ัวไปเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือร่วมมือใน
งานโยธา  

200 100 20,000 0.242 

4 ประมาณราคาก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวสัด ุ
ค่าแรงงานตามหลักวิชาช่าง และมาตรฐานเพื่อใช้เป็น
ราคากลางในการดาเนินการก่อสรา้ง  

150 90 13,500 0.163 

5 ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม หรือตรวจการ
จ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้า
ของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด  

300 100 30,000 0.362 

6 ก าหนดแผนในการดาเนินการก่อสร้าง งาน  
บ ารุงรักษา งานปรับปรุงและซ่อมแซม 

100 80 8,000 0.097 

รวม 1.95 
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1. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 19-3-01-3803-001 

ล าดับที ่ ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี(นาที) 

จ านวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

1 งานบริหารการศึกษา  60 700 42,000 0.507 
2 งานส่งเสรมิศาสนาและวัฒนธรรม  60 580 34,800 0.420 
3 งานกิจการโรงเรียน  60 120 7,200 0.086 
4 งานพัฒนาส่งเสรมิศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  60 580 34,800 0.420 

รวม 1.43 

2. ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2) เลขที่ต าแหน่ง 19-3-01-6600-139-141 

ล าดับที ่ ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี(นาที) 

จ านวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

1 น าเด็กเคารพธงชาติ  30 280 8,400 0.101 
2 ตรวจสุขภาพเด็ก  60 280 16,800 0.203 
3 เตรียมนมและอาหารว่าง  30 280 8,400 0.101 
4 ท ากิจกรรมเคลื่อนไหว เต้นรา  30 280 8,400 0.101 
5 เตรียมการเรียนการสอน  90 360 32,400 0.391 
6 สอนการอ่านพยัญชนะ อักษร และตัวเลข ต่าง ๆ ตาม

หลักสตูร เช่น ก-ฮ, A-Z, 1-10  
60 280 16,800 0.203 

7 กิจกรรมวาดภาพระบายส ี 60 280 16,800 0.203 
8 กิจกรรมลากเส้นตามรอยประ  60 280 16,800 0.203 
9 กิจกรรมกลางแจ้ง  60 280 16,800 0.203 

10 ดูแลเด็กในการรับประทานอาหารกลางวัน  60 280 16,800 0.203 
11 ดูแลเด็กในการท าความสะอาด ล้างหน้า แปรงฟัน  20 280 5,600 0.068 
12 ดูแลเด็กเข้านอนหลังอาหารกลางวัน  90 280 25,200 0.304 
13 ตรวจการบา้นเด็ก  120 280 33,600 0.406 
14 ทบทวนแผนการสอนตามหลักสตูรฯ  90 360 32,400 0.391 
15 ประเมินผลการสอนตามแผน  60 280 16,800 0.203 
16 เก็บที่นอน ล้างหน้า แปรงฟันหลังตื่นนอน  30 280 8,400 0.104 
17 เตรียมนม และอาหารวา่ง (ตอนบ่าย)  30 280 8,400 0.104 
18 เล่นเกมส์การศึกษา เสริมพัฒนาการ และสันทนาการ  60 280 16,800 0.203 
19 เตรียมส่งเด็กกลับบ้าน  90 280 25,200 0.203 

รวม 4.19 
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3. ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ล าดับที ่ ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี(นาที) 

จ านวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

1 น าเด็กเคารพธงชาติ  30 280 8,400 0.101 
2 ตรวจสุขภาพเด็ก  60 280 16,800 0.203 
3 เตรียมนมและอาหารว่าง  30 280 8,400 0.101 
4 ท ากิจกรรมเคลื่อนไหว เต้นรา  30 280 8,400 0.101 
5 เตรียมการเรียนการสอน  60 56 3,360 0.041 
6 สอนการอ่านพยัญชนะ อักษร และตัวเลข ต่าง ๆ ตาม

หลักสตูร เช่น ก-ฮ, A-Z, 1-10  
60 280 16,800 0.203 

7 กิจกรรมวาดภาพระบายส ี 30 280 8,400 0.101 
8 กิจกรรมลากเส้นตามรอยประ  60 560 33,600 0.406 
9 กิจกรรมกลางแจ้ง  60 280 16,800 0.203 

10 ดูแลเด็กในการรับประทานอาหารกลางวัน  60 280 16,800 0.203 
11 ดูแลเด็กในการท าความสะอาด ล้างหน้า แปรงฟัน  30 280 8,400 0.101 
12 ดูแลเด็กเข้านอนหลังอาหารกลางวัน  60 360 21,600 0.261 
13 ตรวจการบา้นเด็ก  60 280 16,800 0.203 
14 ทบทวนแผนการสอนตามหลักสตูรฯ  60 280 16,800 0.203 
15 ประเมินผลการสอนตามแผน  30 280 8,400 0.101 
16 เก็บที่นอน ล้างหน้า แปรงฟันหลังตื่นนอน  30 280 8,400 0.101 
17 เตรียมนม และอาหารวา่ง (ตอนบ่าย)  60 280 16,800 0.203 
18 เล่นเกมส์การศึกษา เสริมพัฒนาการ และสันทนาการ  30 280 8,400 0.101 
19 เตรียมส่งเด็กกลับบ้าน  30 280 8,400 0.101 
20 ปฏิบัติงานหรือภารกิจอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย  60 112 6,720 0.081 

รวม 3.12 
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 4. ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  

ล าดับที ่ ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อป ี(นาที) 

จ านวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

1 น าเด็กเคารพธงชาติ  30 280 8,400 0.101 
2 ตรวจสุขภาพเด็ก  60 280 16,800 0.203 
3 เตรียมนมและอาหารว่าง  30 280 8,400 0.101 
4 ท ากิจกรรมเคลื่อนไหว เต้นรา  30 280 8,400 0.101 
5 เตรียมการเรียนการสอน  60 56 3,360 0.041 
6 สอนการอ่านพยัญชนะ อักษร และตัวเลข ต่าง ๆ ตาม

หลักสตูร เช่น ก-ฮ, A-Z, 1-10  
60 280 16,800 0.203 

7 กิจกรรมวาดภาพระบายส ี 30 280 8,400 0.101 
8 กิจกรรมลากเส้นตามรอยประ  60 560 33,600 0.406 
9 กิจกรรมกลางแจ้ง  60 280 16,800 0.203 

10 ดูแลเด็กในการรับประทานอาหารกลางวัน  60 280 16,800 0.203 
11 ดูแลเด็กในการท าความสะอาด ล้างหน้า แปรงฟัน  30 280 8,400 0.101 
12 ดูแลเด็กเข้านอนหลังอาหารกลางวัน  60 360 21,600 0.261 
13 ทบทวนแผนการสอนตามหลักสตูรฯ  60 280 16,800 0.203 
14 ประเมินผลการสอนตามแผน  30 280 8,400 0.101 
15 เก็บที่นอน ล้างหน้า แปรงฟันหลังตื่นนอน  30 280 8,400 0.101 
16 เตรียมนม และอาหารวา่ง (ตอนบ่าย)  60 280 16,800 0.203 
17 เล่นเกมส์การศึกษา เสริมพัฒนาการ และสันทนาการ  30 280 8,400 0.101 
18 เตรียมส่งเด็กกลับบ้าน  30 280 8,400 0.101 

รวม 2.84 
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การวิเคราะห์ผลผลิต ประสิทธิภาพ (Productivity)และกระบวนการทางาน (Workflow analysis)  
 การวิเคราะห์ผลผลิต ประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทางาน (Workflow analysis) 
เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานนั้นๆ ตาม
ต าแหน่งสายงานต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่ง ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-งานงบประมาณ  -การจัดท างบประมาณเสร็จทันเวลา  
-งานอนุมัติ อนุญาต  -ด าเนินการอนุมตั ิอนุญาตทันเวลา  
-งานบริหารงานบุคคล  -ควบคุม ดูแล บริหารงานบุคคล  
-งานบริหารงานท่ัวไป  -ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา  

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 

 
 

2. ต าแหน่ง รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)(ว่าง) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง  

-การจัดท างบประมาณเสร็จทันเวลา  

-งานบริหารงานบุคคล  -ด าเนินการอนุมตั ิอนุญาตทันเวลา  
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  -ควบคุม ดูแล บริหารงานบุคคล  
-งานส่งเสริมการศึกษา  -ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได ้ 

ทันเวลา  
 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

  

  

  

 

 

รับเร่ือง ตรวจสอบ 
ตามขอ้กฎหมายและ

ระเบียบ 

เสนอผูบ้งัคบับญัชา
ตามลาดบั 

เพื่อพิจารณา/อนุมติั 

การจดัท า/ 
ดาเนินตาม
กระบวนการ 

รายงานผล 

รับเร่ือง 
ตรวจสอบ 

ตามขอ้กฎหมายและ
ระเบียบ 

การจดัท า/ 
ดาเนินตาม
กระบวนการ 

เสนอผูบ้งัคบับญัชา
ตามลาดบั 

เพื่อพิจารณา/อนุมติั 

รายงานผล 
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ส านักปลัด 
1. ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการและปฏิบัตหิน้าท่ี
อื่นที่เกี่ยวข้อง  

การรวบรวมนโยบายและแผนของทุกส่วนงานเสรจ็
ทันเวลา  

-จัดท าโครงการประชาคมในระดับหมู่บ้านและจัดท าแผนการออก
ประชาคมเพื่อนาปญัหาและความต้องการของประชาชนในแผนชุมชน
มาเข้าสู่การประชาคมระดับต าบล  

จัดท าโครงการเพื่อสนับสนุนให้แลว้เสร็จทันเวลา  

-ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมาย 
งาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุมตรวจสอบ  

 

-ให้ค าปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแกไ้ขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงาน  

 

-งาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุมตรวจสอบ 
ให้คาปรึกษาแนะน า ปรบัปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงาน  

 

  
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

  

  

  

2. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  
-งานปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ์วิจัย ประสาน
แผน  
ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการ
ก าหนดนโยบาย  
-จัดทาแผนหรือโครงการ ต่าง ๆ  
-ติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่าง ๆ  
-การจัดท ารายงานการตดิตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

-จัดทาแผน ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผน เสนอผู้บรหิารภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
-ประสานงานกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
ผู้แทนชุมชนเกี่ยวกับการด าเนินกจิการตามแผนงานและ
โครงการต่างๆของ อบต.  

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
  
  

รับเร่ือง 
ตรวจสอบ 

ตามขอ้กฎหมายและ
ระเบียบ 

การจดัท า/ 
ดาเนินตาม
กระบวนการ 

เสนอผูบ้งัคบับญัชา
ตามลาดบั 

เพื่อพิจารณา/อนุมติั 

รายงานผล 

รับเร่ือง 
ตรวจสอบ 

ตามขอ้กฎหมายและ
ระเบียบ 

การจดัท า/ 
ดาเนินตาม
กระบวนการ 

เสนอผูบ้งัคบับญัชา
ตามลาดบั 

เพื่อพิจารณา/อนุมติั 

รายงานผล 
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 3. นักพัฒนาชุมชน ระดับช านาญการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-งานสงเคราะหผ์ูสู้งอายุ  
-งานสงเคราะหผ์ู้พิการ  
-งานสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์  
-งานส่งเสริมการรวมกลุม่ของประชาชนในท้องถิ่น  
-งานให้ค าแนะน า ปรึกษา ติดตามและประเมินผลของ
กลุ่มอาชีพ  
-งานฝึกอบรมกลุม่อาชีพและประชาชนท่ัวไปในท้องถิ่นให้
มีความรู้ ทักษะด้านอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลติและเพิ่มรายได้
ต่อครัวเรือน 

- จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเบี้ย ประสานงานกับผู้น า
ชุมชน  
-ติดตามการเบิกจา่ยเบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิการและผู้ป่วยโรค
เอดส ์ 
-รายงานการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหาร  

 
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

  
  
 
 
 

 4. ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-งานบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย พิจารณา  -จัดท า เสนอต่อผู้บริหารและ ก.อบต.ทันเวลา  
-งานฝึกอบรมพัฒนาส่งเสรมิสมรรถภาพข้าราชการ  -จัดหลักสูตรใหต้รงกับความต้องการ และ  
-งานแผนพัฒนาบุคลากร  เหมาะสมกับต าแหน่งทุกต าแหน่ง  
-งานจัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ  -บันทึกข้อมูลบุคลากรเป็นปัจจุบัน  
-งานการสรรหาการสอบ  -ดาเนินการถูกต้องตามระเบียบ  
-การเลื่อนขั้นเงือนเดือน เลื่อนต าแหน่ง  -จัดท า เสนอต่อผู้บริหารและ ก.อบต.ทันเวลา  
 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

  

  

 

 

  

รับเร่ือง 
ตรวจสอบ 

ตามขอ้กฎหมายและ
ระเบียบ 

การจดัท า/ 
ดาเนินตาม
กระบวนการ 

เสนอผูบ้งัคบับญัชา
ตามลาดบั 

เพื่อพิจารณา/อนุมติั 

รายงานผล 

รับเร่ือง 
ตรวจสอบ 

ตามขอ้กฎหมายและ
ระเบียบ 

การจดัท า/ 
ดาเนินตาม
กระบวนการ 

เสนอผูบ้งัคบับญัชา
ตามลาดบั 

เพื่อพิจารณา/อนุมติั 

รายงานผล 
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5. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-งานรับ-ส่ง หนังสือ  
-งานเก็บและค้นหาหนังสือ  
-งานร่างหนังสือโต้ตอบ  
-งานเตรียมสถานท่ี  
-งานประชุม  
-งานรับ-ส่ง หนังสือ  
-งานเก็บและค้นหาหนังสือ  

-ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ และประสานส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องได ้ 
-จัดเก็บหนังสือครบถ้วนและสามารถค้นหาได้ง่าย และ
เป็นปัจจุบัน  
-ร่างหนงัสือโต้ตอบได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และ
ถูกต้องตามระเบียบ  
-ประสานงาน วางแผน ปฏิบัต ิไดท้ันตามระยะเวลา  
-ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ และประสานส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องได ้ 
-จัดเก็บหนังสือครบถ้วนและสามารถค้นหาได้ง่าย และ
เป็นปัจจุบัน  

 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

  

  

 

กองคลัง 

1. ต าแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-งานการเงิน  -จัดทางบการเงิน บัญช ีทะเบียนทรัพย์สิน  
-งานการบัญช ี -งานจัดเก็บไดค้รบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะ  
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ เวลา  
-งานพัฒนาจัดเก็บรายได ้  
 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
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ตรวจสอบ 

ตามขอ้กฎหมายและ
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กระบวนการ 

เสนอผูบ้งัคบับญัชา
ตามลาดบั 

เพื่อพิจารณา/อนุมติั 
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2. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับช านาญงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-ปฏิบัติงานด้านการจัดหา จัดซื้อ สอบราคา ประกวด
ราคา และ e-Auction  

-ด าเนินการจดัหาได้ครบถ้วนสมบรูณ์ตามระยะเวลา  

-ปฏิบัติงานด้านการรับ เบิกจ่าย การเก็บรักษา และการ
น าส่งพัสด ุ 

-ด าเนินการจดัเก็บพัสดุได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ระยะเวลา  

-ดูแลและบ ารุงรักษาพัสด ุครุภณัฑ์ อุปกรณ ์ -ด าเนินการดูแลได้ครบถ้วนสมบรูณ์ตาม  
เครื่องมือต่าง ๆ  ระยะเวลา  
-ติดต่อประสานงานผู้ขาย , ผู้เสนอราคา และผู้รับจ้าง 
และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกรรม
กับองค์การบริหารส่วนต าบล  

-ด าเนินการติดต่อ ประสานงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามระยะเวลา  

  
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

  

  

  

3. ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-ปฏิบัติงานด้านการจัดหา จัดซื้อ สอบราคา ประกวด
ราคา และ e-Auction  

-ด าเนินการจดัหาได้ครบถ้วนสมบรูณ์ตามระยะเวลา  

-ปฏิบัติงานด้านการรับ เบิกจ่าย การเก็บรักษา และการ
น าส่งพัสด ุ 

-ด าเนินการจดัเก็บพัสดุได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ระยะเวลา  

-ดูแลและบ ารุงรักษาพัสด ุครุภณัฑ์ อุปกรณ ์ -ด าเนินการดูแลได้ครบถ้วนสมบรูณ์ตาม  
เครื่องมือต่าง ๆ  ระยะเวลา  
-ติดต่อประสานงานผู้ขาย , ผู้เสนอราคา และผู้รับจ้าง 
และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกรรม
กับองค์การบริหารส่วนต าบล  

-ด าเนินการติดต่อ ประสานงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามระยะเวลา  

  
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
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4. ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับช านาญงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-งานส ารวจ ประเมินภาษ ี 
-งานรับแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าขอ  
-งานรับแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าขอ  
-จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นทุก
ประเภท โดยลงนามในใบเสร็จรับเงิน จัดท าใบน าส่ง
เงินประจ าวัน บันทึกการใช้ใบเสรจ็รับเงิน จัดส่งให้งาน
การเงินและบัญช ีเพื่อส่งรายได ้ 
-จัดท าทะเบียนคมุลูกหนี ้พร้อมท้ังลงรายการลูกหนี้
รายใหม ่ 
-แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษรีายใหม ่และออก
หนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษโีรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีปา้ย ภาษีบ ารุงท้องที ่ 
-สรุปใบเสร็จรับเงินประจ าวัน แต่ละประเภทในแตล่ะ
วัน และน าส่งเป็นประจ าทุกวันท่ีมีการรับเงิน  

-ด าเนินการจดัหาได้ครบถ้วนสมบรูณ์ตามระยะเวลา  
-ด าเนินการจดัเก็บพัสดุได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ระยะเวลา  
-ด าเนินการดูแลได้ครบถ้วนสมบรูณ์ตามระยะเวลา  
-ด าเนินการติดต่อ ประสานงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามระยะเวลา  

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

  

  

 

กองช่าง 
1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
-ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อ 
 ระบายน้ าทางเท้า คลอง และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
-ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า ส ารวจและทดสอบวัสด ุ
-รวบรวมข้อมลูและสถิติ งานสญัญา ฯ  
-ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ  
-ให้ค าปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้าง 
-ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนท่ีขอรับ 
-ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย  
สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา 
ปรับปรุง แก้ไข ตดิตาม ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาขัดข้อง ใน
หน่วยงาน 

-ด าเนินการเกีย่วกับการก่อสร้าง  
ได้ครบถ้วนสมบรูณต์ามระยะเวลา  
-ด าเนินการแกไ้ข ช้ีแจง ตรวจสอบ  
ได้ครบถ้วนสมบรูณต์ามระยะเวลา  
-ด าเนินการติดต่อประสานงาน ควบคุม  
ได้ครบถ้วนสมบรูณต์ามระยะเวลา  
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กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

  

  

 

2. ต าแหน่ง นายช่างโยธา ระดับช านาญงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษาโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของ
หน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ  

-ด าเนินการออกแบบการก่อสร้าง ส ารวจ  
ได้ครบถ้วนสมบรูณต์ามระยะเวลา  
-ด าเนินการประมาณราคาต่าง ๆ  
ได้ครบถ้วนสมบรูณต์ามระยะเวลา  
-ด าเนินการควบคมุงานไดค้รบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา  

ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดทุี่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง  

 

-ประมาณราคาก่อสรา้งของโครงการ โดยแยกราคาวสัด ุ
ค่าแรงงานตามหลักวิชาช่าง และมาตรฐานเพื่อใช้เป็นราคา
กลางในการด าเนินการก่อสร้าง  

 

-ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม หรือตรวจการจ้าง
ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 
กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

  
  
 

 

1. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-งานบริหารการศึกษา  -จัดทาแผนการศึกษา ตรวจสอบ จัดทา  
-งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  -โครงการต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม  
-งานกิจการโรงเรียน  ระยะเวลา  
-งานพัฒนาส่งเสริมศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก   

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
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4. ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ผลผลิต ประสิทธภิาพ 

ของงานที่ปฏิบัติ 
-น าเด็กเคารพธงชาติ  -ด าเนินการสอนตามแผนการสอน  
-ตรวจสุขภาพเด็ก  ได้ครบถ้วนสมบรูณต์ามระยะเวลา  
-เตรียมนมและอาหารวา่ง   
-ท ากิจกรรมเคลื่อนไหว เต้นร า   
-เตรียมการเรียนการสอน   
-สอนการอ่านพยัญชนะ อักษร และตัวเลขต่าง ๆ ตาม
หลักสตูร เช่น ก-ฮ, A-Z, 1-10  

 

-กิจกรรมวาดภาพระบายส ี  
-กิจกรรมลากเส้นตามรอยประ   
-กิจกรรมกลางแจ้ง   
-ดูแลเด็กในการรับประทานอาหารกลางวัน   
-ดูแลเด็กในการทาความสะอาด ลา้งหน้า แปรงฟัน   
-ดูแลเด็กเข้านอนหลังอาหารกลางวัน   
-ตรวจการบ้านเด็ก   
-ทบทวนแผนการสอนตามหลักสูตรฯ   

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

  

  

   

3.6 การเปรียบเทียบกรอบอัตราก าลังระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัด
ระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลนาเลียง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีโครงสร้างส่วน
ราชการ 3 ส่วน ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง การก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง 
และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง ได้วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง
ของภารกิจที่จะด าเนินการว่าจะต้องใช้บุคลากรที่มีต าแหน่ง จ านวนเท่าใด โดยวิเคราะห์ปริมาณงานจากท่ีผ่านมา 
และเปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ประกอบด้วย 

อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียงในปัจจุบัน 
 - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา 
 - รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
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ส านักปลัด 
 - หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
 - นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
 - นักทรัพยากรบุคคลช านาญการการ จ านวน 1 อัตรา 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
 - นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
 - นิติการ ปก./ชก. จ านวน 1 อัตรา (ว่าง) 
 - นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
 - ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2) จ านวน 2 อัตรา 
 - ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) จ านวน 1 อัตรา 
 - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จ านวน 1 อัตรา 
  -เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา 
 พนักงานจ้าง 
 -ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน 4 อัตรา 
 -ผู้ดูแลเด็ก(ทัวไป) จ านวน 2 อัตรา 
 -คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  

กองคลัง 
 - ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
 - นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
 - เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
 - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 

กองช่าง 
 - ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
 - นายช่างโยธาช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
 - นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จ านวน 1 อัตรา 
 - นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จ านวน 1 อัตรา 
 พนักงานจ้าง 
 -ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
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โดยมีการก าหนดต าแหน่งในสายงาน จานวนต าแหน่ง และระดับ โดยเปรียบเทียบปริมาณงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์ 
ล าดับ ต าแหน่งและสายงานใน อบต.นาเลียง ต าแหน่งและสายงานใน อบต.หนองสังข์ 

1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
-ต าบลนาเลียง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอนาแก 
นครพนม  มีเนื้อที่ประมาณ 19.29 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 12,056 ไร ่มีสภาพพืน้ท่ีเป็นลักษณะที่ราบลุ่ม 
ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดนิเหนียวเหมาะแก่การ
ท านาและท าสวน  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- ต าบลนาคู ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของนาแก
นครพนม มีพื้นท่ีทั้งหมด 18.78 ตารางกิโลเมตร ภูมิ
ประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมคีลองชลประทาน
ล้อมรอบ สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดนิเหนียวปนทราย 
เหมาะแก่การท านา ท าสวน ปลูกพืชผักต่างๆ  

2 เปรียบเทียบอัตรากาลังกับ อปท. ที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาด
เดียวกัน  
-ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
-รองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  
สานักงานปลัด  
- หัวหน้าส านักปลดั (นักบริหารงานท่ัวไประดบัต้น)  
- นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  
- นักทรัพยากรบุคคลช านาญการการ  
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
- นิติการ ปก./ชก.  
- นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
- ครูผู้ดูแลเด็ก 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พนักงานจ้าง 
-ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน 4 อัตรา 
-ผู้ดูแลเด็ก(ทัวไป) จ านวน 2 อัตรา 
-คนงานท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา 
 

เปรียบเทียบอัตราก าลังกับ อปท. ที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาด
เดียวกัน  
-ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
-รองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  
ส านักปลัด  
-หัวหน้าส านักปลดั (นักบริหารงานท่ัวไประดบัต้น)  
-นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
-นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ครูผู้ดูแลเด็ก  
พนักงานจ้าง 
- พนักงานขับรถยนต์ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-คนสวน 
-พนักงานสูบน้ า 
-ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  
-ภารโรง  

 กองคลัง  
- ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)  
- นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  
- เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  
- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบญัชีช ำนำญงำน  
- เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ช ำนำญงำน 

กองคลัง  
- ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)  
-หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 
- นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  
- นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญงำน  
- นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ช ำนำญงำน 
พนักงำนจ้ำง  
-ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบญัช ี
-ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
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ล าดับ ต าแหน่งและสายงานใน อบต.นาเลียง ต าแหน่งและสายงานใน อบต.หนองสังข์ 

 กองช่าง  
- ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  
- นายช่างโยธาช านาญงาน 
- นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
พนักงานจ้าง 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

กองช่าง  
- ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
- หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
- นายช่างโยธาช านาญงาน 
พนักงานจ้าง 
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

   
 กองสวัสดิการสังคม   

- ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวสัดิการ
สังคม ระดับต้น)  
-เจ้าพนักงานพัฒนาชุมปฏิบัติงาน   

  หน่วยตรวจสอบภายใน 
-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 

ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง พศ. 2564-2566 
 เพ่ือประกอบการค านวณร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคล โดยงบประมาณรายจ่ายด้านบุคคล
ต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 = 26,700,000 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 = (26,700,000x 5%) +26,700,000= 28,035,000 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 = (28,035,000x 5%) +28,035,000 = 29,436,750 

การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 
 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามแผนการพัฒนาบุคลากร) 

ตารางแสดงกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง 
วัน/เดือน/ปี รายการทีด่าเนินการ หมายเหต ุ

ก.ค. 63 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนอตัรากาลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1  
ก.พ.64 -ประชุมคณะกรรมการ 

-จัดส่งร่างแผนอตัราก าลังฯให้คณะท างานพิจารณา/แกไ้ขเพิ่มเติมรา่งฯ  
 

ก.r.64 -ส่งแผนให้คณะอนุกรรมการจดัท าแผนอัตรากาลัง 3 ปี จังหวัดนครพนมพิจารณา 
 -ก.อบต.จังหวัดนครพนม ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

มี.ค.64 ก.อบต.ส่งมติการให้ความเห็นชอบให้อบต.นาเลยีงด าเนินการต่อ   
เม.ย.64 -ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (แก้ไขเพิ่มเตมิครั้งที่ 1) 

-ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง  
 

 

  


