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1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้ าราชการหรือ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ก.กลาง) เรื่อ ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช (ก.อบต.นศ) พิจารณากาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ใน
ส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล
โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของพนัก งานส่วนตาบล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.นศ) ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
๑.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดการ
กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยกาหนดแนวทางให้ องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่ง พนักงานส่วนตาบล
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.นศ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่
และภารกิ จ ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบล วิเคราะห์ ค วามต้อ งการก าลั งคน วิเคราะห์ ก ารวางแผนการใช้
กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน จึงได้จัดทา
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน มีการกาหนดตาแหน่ง สายงาน การจัด
อัตรากาลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับ ภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.นศ) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลนาหลวงเสน
๒.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุ
และแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจ
หน้าที่ ความรับ ผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด

ภารกิจและยุบเลิก ภารกิจหรือหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
การก าหนดกรอบอัต ราก าลั งคนนั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการวางแผนอั ตราก าลั งคนใน
ภาพรวมขององค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆได้ให้ความหมาย ดังนี้
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนกาลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการ
กาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่
องค์กรต้องการเพื่อให้สามารถทางานได้ตามเป้าหมายขององค์กร
 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ ค วามหมาย
ของการวางแผนกาลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกาลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพกาลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกาลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดาเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ” โดยการกาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกาลังคน
ในอนาคตที่จะทาให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Mission-based manpower
planning)
 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ
ในการกาหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จานวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายใน
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”
 สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กาลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ย วกับ อุป สงค์ และอุป ทานด้านกาลั งคน เพื่ อนาไปสู่ การกาหนดกลวิธีที่ จะให้ ได้กาลั งคนในจานวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒ นากาลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ใน
คู่ มื อ การจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลั งคน (Manpower Planning) หรือ การวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้า
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่างเป็นระบบใน
การวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับ อุปสงค์ และอุปทานกาลังงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการที่จะให้ ได้
กาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงาน
ในเวลาต้องการ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทางานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัต ถุประสงค์
ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป
จากคาจากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กาหนดไว้
3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด

การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้ สอดรับ กับแนวทางการบริห ารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย
กระจายอานาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ดังนี้
 พนักงานส่วนตาบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้

ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการทางาน มีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบั ญชาตามลาดับชั้น
กาหนดตาแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง และ
หัวหน้าฝ่าย
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนด
ระยะเวลาการปฏิบั ติงานเริ่มต้น และสิ้น สุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การ
กาหนดพนักงานจ้ างจะมี 3 ประเภทแต่ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง องค์การบริหารส่วนตาบล
นาหลวงเสนจึงกาหนดจ้างพนักงานจ้างเพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ

แผนภูมิแสดงสัดส่วนบุคลากร อบต.นาหลวงเสน
พนักงานส่วนตาบล 23 คน

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล 8 คน

พนักงานจ้างตามภารกิจ 15 คน

พนักงานจ้างทั่วไป 34 คน

29%
42%

10%
19%

(2) แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ
การจัดสรรอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
กาหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลมาก
ยิ่งขึ้น โดยจุดเน้ น คือ กาหนดสายงานที่สอดคล้ องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งใน
เชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้
- สานักงานปลัด คุณ สมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ซึ่งดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
การวางแผน นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองคลั ง คุ ณ สมบั ติ ความรู้ ทั ก ษะ วุฒิ ก ารศึ ก ษา ที่ ใช้ ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ซึ่งดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี
การพัสดุ การจัดเก็บ รายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิ การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่ า ง คุ ณ สมบั ติ ความรู้ ทั ก ษะ วุฒิ การศึ ก ษา ที่ ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
สายงานช่าง การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ

แต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พ นักงานแต่ละตาแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม คุ ณ สมบั ติ ความรู้ ทั ก ษะ วุ ฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒ นธรรม ส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น ที่ เรื่อ งการวางแผนการศึ ก ษา การพั ฒ นาการศึ ก ษา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่ อ ก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาระงาน จ าเป็ น ต้ อ งสร้ า ง
กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ
เชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง
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Can't measure workload by just looking at history
Can't measure workload by just looking at forecast

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้อง
อาศัยการผสมผสานและความสอดคล้องสม่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกัน
กับ American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้น
ควรคานึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิติการพิ จ ารณาอัตรากาลั งด้านบนนั้ นสามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
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“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
Effective Manpower Planning Framework

American Academy of Political and Social Science

เมื่ อ น ากรอบแนวความคิ ด การวิ เคราะห์ อั ต ราก าลั ง (Effective Manpower Planning
Framework) มาพิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากาลัง ในองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ที่มีอยู่ดังนี้
กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาหลวงเสน บรรลุ ผ ลตามพั น ธกิ จ ที่ ตั้ งไว้ จ าเป็ น ต้ อ งจั ด สรรอั ต ราก าลั ง ให้ เหมาะสมกั บ เป้ าหมายการ
ดาเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่
อย่ างไร หากงานที่ ท าอยู่ ในปั จ จุ บั น ไม่ ต รงกั บ ภารกิ จ ในอนาคต ก็ ต้ อ งมี การวางแผนกรอบอัต ราก าลั งให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การ
จัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต การ
วางแผนอัตรากาลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สาธารณสุข เพื่อบรรจุในตาแหน่งสังกัดสานักงานปลัด และคุณวุฒิด้านช่ าง
เช่นช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเขียนแบบ วิศวกร สถาปนิก จะบรรจุตาแหน่งในสังกัดกองช่าง เพื่อให้บริการ
และปฏิบัติภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ ามาร่วมใน
การพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานขององค์การบริ หารส่วนตาบลนาหลวงเสน
ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่
หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอั ต ราก าลั ง ในด้ า นนี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาหลวงเสน ได้ ก าหนด
อัตรากาลังในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง
มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมาจะเป็นตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ทาหน้าที่บังคับบัญชากากับดูแลบุคลากรในแต่ละฝ่าย และลาดับถัดไปจะเป็นตาแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กาหนด

เป็ น สายงานวิช าการ ผู้ มี คุ ณ วุฒิ ร ะดั บ ปริญ ญาตรี ต าแหน่ งสายงานทั่ ว ไป ผู้ มี คุ ณ วุฒิ ต่ ากว่าปริญ ญาตรี
ลูกจ้ างประจา พนั กงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามลาดับ การกาหนดในลาดับชั้นเพื่อ
สะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตาแหน่งควรมี
เป็นสาคัญ
กระจกด้ า นที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็ น การน าข้ อ มู ล เวลาที่ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะคานวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
o พิจารณางานพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และ
คานวณระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลา
ปฏิบัติราชการ ดังนี้
1 ปี
= จานวน 230 วัน
1 วัน
= คิด 6 ชั่วโมง หักเวลาพักและทาภารกิจส่วนตัวออก 1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
= 60 นาที
แทนค่า
=
230 x 6 x 60 = 82,800 นาที
ฉะนั้น 1 คนจะใช้เวลาในการปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 82,800 นาที/ปี
กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนา
หลวงเสน ที่ยึ ดโยงกับ ตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริห ารส่ วนตาบลนาหลวงเสน มายึดโยงกับ
จ านวนกรอบก าลั งคนที่ ต้ อ งใช้ ส าหรั บ การสร้างผลลั พ ธ์ที่ พึ งประสงค์ให้ ได้ ต ามเป้ าหมาย โดยเน้ น ที่ ก าร
ปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาหลวงเสน (LPA)
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี้
 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นจานวนมาก เช่น หากกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กาหนดฝ่าย มากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานมากขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับ
หัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบล

นาหลวงเสน พิจารณาทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
แล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
 ประเด็ น เรื่ อ งการเกษี ย ณอายุ ร าชการ เนื่ อ งจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
นาหลวงเสนเป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจานวนหนึ่ง ดั งนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่อง
กรอบอัตรากาลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับ
ต าแหน่ งอั ต ราก าลั งที่ เหมาะสมขึ้ น ทดแทนต าแหน่ งที่ จ ะเกษี ย ณอายุ อ อกไป เพื่ อ ให้ ส ามารถมี บุ ค ลากร
ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับ
กาลังคนได้
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือ การสั มภาษณ์ ผู้บริห าร หรือ หั วหน้าส่ว นราชการ ซึ่งประกอบด้วยไปด้ว ย นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาหลวงเสน และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์
ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน เป็นการวางแผนและเตรียมการ
ในมุม มองของผู้ บ ริห ารและผู้ ป ฏิ บั ติงาน เพื่ อปรับ ปรุงและกาหนดทิ ศทางให้ ส อดคล้ องในทิศ ทางเดีย วกั น
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังกับ องค์การบริห ารส่วน
ตาบลประเภทเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร และองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตาบลประเภทสามัญ เหมือนกัน เป็ นหน่วยงานที่มีจานวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ใน
ลักษณะใกล้เคียงกัน

จานวน

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตรากาลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร และองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาขาว ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลประเภทสามัญ ที่มีรายได้ จานวนประชากร และ
ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อกัน จะมีอัตรากาลังไม่แตกต่าง
กันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการกาหนดตาแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง ห้าหน่วยงานแล้ว การจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน จึง
ยังไม่มีความจาเป็นต้องปรับเกลี่ยตาแหน่ง ลดตาแหน่ง หรือเพิ่มตาแหน่งแต่อย่างใด และ จานวน ปริมาณ
คนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนตาแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง
องค์การบริห ารส่วนตาบลนาหลวงเสน จะประชาสัมพันธ์รับโอน และคาดการณ์ ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล และทาให้พนักงาน
ครูองค์การบริหารส่วนตาบล เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 ขอบเขตการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6
๓.๑ การวิเคราะห์ ภ ารกิจ อานาจหน้าที่ค วามรับ ผิ ดชอบขององค์การบริห ารส่ วนตาบล
นาหลวงเสน ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตาม
พระราชบั ญ ญั ติ กาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่ วนตาบล
นาหลวงเสน เพื่อให้ การดาเนิ น การขององค์การบริห ารส่ วนตาบลนาหลวงเสน บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้
จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้
เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงาน
ที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทาง
ในอนาคต รวมถึงหากงานในปั จ จุ บั น บางส่ ว นไม่ต้ องดาเนิน การแล้ ว อาจท าให้ การจัดสรรก าลั งคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์
ในอนาคต
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การวิเคราะห์ ต้น ทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
โดยในส่วนนี้จะคานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้น
งานในแต่ ล ะประเภท เพื่ อให้ การก าหนดต าแหน่ งและการปรั บ ระดั บชั้ นงานเป็ นไปอย่ างประหยั ดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนตาบล (พนักงานส่วนตาบล ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้น ในการกาหนดอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลในแต่ละ
ส่ วนราชการจะต้องมี การพิ จารณาว่า ต าแหน่ งที่ กาหนดในปั จจุบั น มี ความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ ยน

ลักษณะการกาหนดตาแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุ คคลต้ องไม่เกินร้อยละสี่สิ บของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐาน ดังนั้น การคานวณเวลาที่
ใช้ในกรณี ข องภาคราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น จึงท าได้ เพี ย งเป็ น ข้ อ มู ล เปรีย บเที ยบ (Relative Information)
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ ผ ลงานที่ ผ่ านมาเพื่ อประกอบการกาหนดกรอบอั ตราก าลั งเป็ น การน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้อง
ใช้ ส าหรั บ การสร้ างผลลั พ ธ์ ที่ พึ งประสงค์ ให้ ได้ ต ามเป้ า หมาย โดยสมมติ ฐ านที่ ว่า หากผลงานที่ ผ่ านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการกาหนด ปรับเกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการ
ทางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่าง
น้อยใน 3 ประเด็น ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้าง
ที่มากเกินไปจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และ
บริหารทั่วไปในส่วนราการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ
ส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่ อ งเกษี ย ณอายุ ร าชการ เนื่ อ งจากหลายๆ ส่ ว นราชการในปั จ จุ บั น มี
ข้าราชการสูงอายุ จานวนมาก ดังนั้ น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลั งที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจ ารณาเปรียบเทียบกับ กรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็ น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวน
กรอบอั ต ราก าลั งของงานการเจ้ า หน้ า ที่ ในเทศบาล ก. และงานการเจ้ า หน้ า ที่ ในเทศบาล ข. ซึ่ งมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้

3.8 องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ตาบลทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอัตรากาลั งเป็ น ส าคัญ แต่มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อให้ ส่ วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบ
อัตรากาลั งที่เป็ น ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ ส่ วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่าง เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่ าใช้จ่าย
แล้ว พบว่าการกาหนดกรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่ง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการ
ทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิง ปฏิบัติงาน และส่วนราชการ
อื่นก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียง
พอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่ง
ของส่ ว นราชการเลย โดยสรุ ป อาจกล่ าวได้ ว่า กรอบแนวคิ ด การวิเคราะห์ อั ต ราก าลั ง (Effective Man
Power Planning Framework) นี้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอใน
การที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วน
ราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น
การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
การจั ด ท ากระบวนการจริ ง (Work process) จะท าให้ ได้ เวลามาตรฐานที่ จ ะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผล
การจั ด ท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ ไปวิ เคราะห์ เพื่ อ การปรั บ ปรุ งกระบวนการ (Process Reengineer) อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปี มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนจึงได้ทาการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ในเขตพื้นที่ตลอดจนความจาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญ ดังนี้
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก มีลักษณะขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อ
ฝนตกจะทาให้มีน้าท่วมขัง
๑.๒ ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๑.๓ ระบบน้าประปาที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้อ งการของประชาชน โดยเฉพาะในฤดูแล้ง
ปัญหาจะรุนแรงมากขึ้น
๑.๔ ขาดแคลนแหล่งน้าขนาดใหญ่เพื่อใช้สาหรับการเกษตร

๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจชุมชน
๒.๑ ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการทาการเกษตร ไม่มีอาชีพที่แน่นอน ทาให้ขาดโอกาสที่จะ
พัฒนาและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน หรือชุมชน
๒.๒ ขาดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มนับว่าเป็นพลังสาคัญในระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน
๒.๓ ขาดเงิน ทุ น ประกอบอาชี พ ประชาชนส่ ว นใหญ่ ยั งอยู่ ในฐานะที่ ย ากจน การลงทุ น
ประกอบอาชีพยังขาดแคลนทุนทรัพย์
2.4 ปัญหาราคาพืชผลทางเศรษฐกิจตกต่า
2.5 พืชผลทางการเกษตรถูกทาลายด้วยศัตรูพืช
2.6 ที่ดินทากินไม่มีเอกสารสิทธิ์
๓. ปัญหาด้านสังคม
๓.๑ ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ทาให้ยากแก่
การป้องกัน
๓.๒ การแพร่ ระบาดของยาเสพติด ยังมีอยู่ในสั งคม เนื่องจากขาดความต่อเนื่ องในการ
ปราบปรามและป้องกัน
๓.๓ การระบาดของยาเสพติดเข้ามาในลักษณะต่าง ๆ ตามกระแสของสังคม แนวทางแก้ไข
การส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันปัญหายาเสพติด
3.4 สถานศึ ก ษาในระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย น ยั งขาดสื่ อ และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นที่ ทั น สมั ย และ
เหมาะสมกับการพัฒนาการในวัยนี้
3.5 วัฒ นธรรมท้องถิ่น อันดีงาม ภูมิปัญญาชาวบ้าน เริ่มสู ญหาย เนื่องจากไม่ได้รับความ
สนใจ จากเยาวชนรุ่นหลัง
3.6 ประชาชนในพื้นที่ขาดการตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
๔. ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย เนื่องจากมีการบุกรุกทาลายป่า ทาให้เกิดปัญหาระบบ
นิเวศ ปัญหาฝนแล้ง น้าท่วม
๔.๒ ขยะและสิ่งปฏิกูลจะเป็นปัญหาของชุมชนหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี
4.3 ขาดการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้
5. ปัญหาด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร
5.1 ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริหารงานของ อบต. ทาให้เกิดปัญหาในเรื่องการประสานงาน
ตลอดจนไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชน
5.2 พนั กงาน/พนั กงานจ้าง รวมถึงบุคลากรทางการเมือง ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทางานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทาให้การ
ให้บริการประชาชนด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นที่พอใจของประชาชน และจะเป็นแนวทางใน
การพัฒ นาที่ ดีขึ้น โดยประชาชนในตาบลนาหลวงเสนมีถนนสั ญ จรไปมาที่ ส ะดวกขึ้น สามารถน าผลผลิ ต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แม้ในช่วงฤดูฝน และจากผลในการพัฒนานี้ทาให้การ
ระบายน้ าสะดวกขึ้น ลดปั ญหาน้ าท่วมขังได้ในระดับหนึ่ง แต่ในอนาคตต้องมีการพัฒ นาในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนได้ปรับปรุง
และพัฒ นาให้ห มู่บ้ าน/ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน อีกทั้งให้การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองและ
ครอบครัวได้ ทาให้สภาพทางสังคมมีความเข้มแข็ง และต้องอาศัยการพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่วนการพัฒ นาด้านการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนจะต้องมีการปรับปรุง/
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมน่าอยู่ สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือนและสภาพทาง
สังคมประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการบริการด้านสาธารณสุข และให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุและผู้
พิการ เป็นต้น การพัฒ นาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของประชาชนมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังต้องอาศัยการ
พัฒนาให้ทั่วถึง โดยการส่งส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม/องค์กร ในรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน
ด้านการศึกษาองค์การบริห ารส่ว นตาบลนาหลวงเสน ให้ ความสาคัญ กับการศึกษา โดยให้ การสนับสนุ น
กิจกรรมทางการศึกษาให้แก่นักเรียน อุดหนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ ถือเป็น
จุดเริ่มต้นในการบูรณาการทางการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนมีการส่งเสริ ม
สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒ นธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม และยังส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้
สังคมเกิดความรัก ความสามัคคี เป็นสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกันในท้องถิ่นและชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาสามารถปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเขตตาบลให้เป็นตาบล
น่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างจิตสานึกให้ประชาชนใน
ตาบลเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่ งขึ้น และองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาหลวงเสนจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะให้ความสาคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้การดาเนินงานใน
ด้านต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุก ๆ ส่วนงานที่ให้บริการด้าน
สาธารณแก่ประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว ส่งผลต่อความพึงพอใจที่ดีในภาพรวมของผู้มาบริการ
ความต้องการของประชาชน
๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ การก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยาง
๑.๒ บุกเบิกถนนให้มีสภาพที่เหมาะต่อการสัญจรไปมา
๑.๓ การปรับปรุง/ซ่อมแซมให้มีสภาพที่เหมาะต่อการสัญจรไปมา
๑.๔ พัฒนาระบบระบายน้าให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการระบายน้าโดยอาศัยกระบวนการ
ศึกษาและวางแผนที่ดี
๑.๕ สารวจและจัดทาข้อมูลเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง
1.6 ขยายเขตหรือปรับปรุงระบบประปาเพิ่มบริเวณที่ไม่ทั่วถึง
๒. ความต้องการด้านเศรษฐกิจชุมชน
๒.๑ ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อบรมให้ความรู้
๒.๒ ส่งเสริมความเชื่อมโยงและการบูรณาการระหว่างกลุ่ม องค์กร ชุมชน และภาคส่วน
ต่าง ๆ

2.3 การพัฒนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและปลอดภัยโดยจะต้องเน้นการ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
๓. ความต้องการด้านสังคมน่าอยู่
๓.๑ เพิ่มงบประมาณด้านการพัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้น รวมถึงการขอสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นร่วมด้วย
๓.๒ ส่งเสริมให้ ป ระชาชน เยาวชน หมู่บ้าน / ชุมชนร่วมสืบสาน อนุรักษ์และหวงแหน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
๓.๓ ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันปัญหายาเสพติด
๓.๔ สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกกลุ่มคนมีกาลังใจในการใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาท
๓.๕ พั ฒ นาปรั บ ปรุ งสถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ สถานที่ อ อกก าลั งกายที่ เหมาะสมและ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
3.6 พัฒนาและส่งเสริมให้ อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเป็นผู้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้
คนในชุมชน
๔. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๒ เพิ่ มการรณรงค์ ท าความเข้าใจกับประชาชนในการกาจัดขยะในครัวเรือน รวมถึง
จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะในตาบลด้วย
๕. ความต้องการการเมือง การบริหาร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
๕.๑ ต้องบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆ ในการพัฒ นาตาบลและส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลักการพัฒนาแบบยั่งยืน
๕.๒ จัดหา/ซ่อมแซมอุปกรณ์ ฯ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
5.3 ปรับปรุง หรือก่อสร้างสานักงานหลังใหม่และตกแต่งให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน
5.4 ส่งเสริมองค์ความรู้ บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการในภาค
ประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น
5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญ หา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริห ารส่ วนตาบลนาหลวงเสน โดยให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒ นาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ให้เกิด
ความตระหนั กร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง และเน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนในด้าน
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น
และเศรษฐกิจแบบพอเพียง

โดยส่ ว นรวมการวิ เคราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายอื่นของ อบต. และการใช้
เทคนิค SWOT ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาใน
เขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ดาเนิ นการตามภารกิจตามหลั ก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน กาหนดวิธีการดาเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพ
ปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริห ารส่ วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๓) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๔) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(๖) การสาธารณูปการ
(๗) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๓) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๔) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๕) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
(๖) การจัดการศึกษา
(๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๘) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๙) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(๑๑) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๒) การส่งเสริมกีฬา
(๑๓) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน
(๑๔) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๑๕) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(๓) การผังเมือง
(๔) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๖) การควบคุมอาคาร
(7) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(๓) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๔) ให้มีตลาด
(๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน
(๙) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(๓) การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะ
แก้ไขปั ญ หาขององค์ การบริหารส่ วนตาบลนาหลวงเสน ได้ เป็ นอย่างดี มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล โดย
คานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วย การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS พิจารณาจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ได้แก่ จุดแข็ง (STRENTH-S) จุดอ่อน (WEAK-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่
โอกาส (OPPORTUNITY-O) และอุปสรรค (THREAT-T) เป็นเครื่องมือดังนี้
จุดแข็ง (S)
1. พื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนเป็นพื้นที่เกษตรปลอดภัยและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
2. ภู มิ ป ระเทศเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ แ ละโบราณสถานที่ ส วยงาน ภู มิ อ ากาศดี
พร้อมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิง
อนุรักษ์ที่มีศักยภาพ
3. พื้นที่ติดเขตเทศบาลเมือง การคมนาคมสะดวก ใน
การติ ด ต่ อ สถานที่ ต่ า ง ๆ เป็ น พื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น มีแนวโน้ มเป็ น ที่ตั้งของธุรกิจ
และสถานบริการ
โอกาส (O)
1. นโยบายต่าง ๆ ของรั ฐบาล จั งหวัด และอาเภอ
เช่น การพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก สินค้าหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม (SMEs) การกระจายอ านาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น อั ต ราดอกเบี้ ย ต่ า เช่ น กองทุ น
หมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สนับสนุนเงินทุน
ในการประกอบอาชีพ
3. ตลาดการท่ อ งเที่ ย วมี แ นวโน้ ม ต้ อ งการแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ
4. ตลาดสินค้าทางการเกษตรมีแนวโน้มต้องการสินค้า
เกษตรปลอดภัย

จุดอ่อน (W)
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานยังไม่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ
2. ราคาผลผลิตสินค้าทางการเกษตรตกต่า ขาดการ
จัดการด้านการตลาดและการแปรรูปผลผลิต
3 .แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว ยั ง ข า ด ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยว

ข้อจากัด (T)
1. ประชาชนยังไม่ให้ความสาคัญของการมีส่วนร่วมใน
การบริหารการจัดการ และตรวจสอบการทางานของ
ภาครัฐ ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการเมืองการ
ปกครอง
2. ติดขัดด้านงบประมาณและสภาพพื้นที่
3. ประชาชนบางส่ ว นยั ง ไม่ ได้ รั บ การบริก ารอย่ า ง
ทั่วถึง
4. ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ การช่วยเหลื อและ
บุคลากรการดาเนินงาน

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
วิเคราะห์อัตรากาลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
การวิ เ คราะห์ ส ภาวะแวดล้ อ ม (SWOT Analysis) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น
สถานการณ์ สาหรับ องค์กร ซึ่งช่วยผู้ บริหารกาหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทางาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทางานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
เป็นข้อดีที่ เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้าน
การผลิต จุดแข็ง ด้าน ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน เป็น ปัญหาหรือ ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธี
ในการแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึ ง โอกาส เป็ น ผลจากการที่ ส ภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่
โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหาร
ที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats หมายถึ ง อุ ป สรรค เป็ น ข้ อ จ ากั ด ที่ เกิ ด จากสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอก ซึ่งการบริหารจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต. 1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.
2. มีอายุเฉลี่ย 34 – 44 ปี เป็นวัยทางาน
2. ท างานในลั ก ษณะเชื่ อ ความคิ ด ส่ ว นตั ว มากกว่ า
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางานละเอียด
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ
รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต
3. มีภาระหนี้สิน
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้
5. อาคารส านั ก งานคั บ แคบ ไม่ พ อเพี ย งในการ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
ให้บริการ
6. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
7. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
8. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
โอกาส (O)
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ
ร่วมมือในการทางานง่ายขึ้น
2. มีความจริงใจในการพัฒ นาอุทิศตนได้ตลอดเวลา
3. ชุ มชนยั งมี ค วามคาดหวังในตั ว ผู้ บ ริ ห ารและการ
ทางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน
4. พนักงานส่วนตาบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน

ข้อจากัด (T)
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน
3. พนักงานบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบข้อกฎหมาย
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่าง
จากัด

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากการที่องค์การบริ ห ารส่ วนตาบล ได้กาหนดภารกิจหลั กและภารกิจรองที่จะดาเนิน การ
ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และ
ในระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่ วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็น
ภารกิจอยู่ในงานหรือกาหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไปเมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้นและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจพิจารณาตั้งเป็นกองต่อไป ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานส่งเสริมการเกษตร
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

หมายเหตุ

1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานส่งเสริมการเกษตร
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลนาหลวงเสนได้ทาการวิเคราะห์ ภ ารกิจและปริม าณเสร็จเรียบร้อยแล้ ว
เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล และเพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงได้นาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมาลงในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้

กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ส่วนราชการ
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล )
สานักงานปลัด อบต. (01)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสานักปลัด อบต.)
นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก
นักวิชาการเกษตร ปก/ชก
นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก/ชก

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
ภารโรง
ยาม
พนักงานขับรถยนต์
นักการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้า)
พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถบรรทุกขยะ)
คนงานประจารถขยะ

กรอบ
อัตรากาลัง
เดิม
1

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
2564
2565 2566
1
1
1

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

2564
-

2565
-

2566
-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2
1
1
2
1

2
1
1
2
1

2
1
1
2
1

2
1
1
2
1

-

-

-

1
2

1
2

1
2

1
2

-

-

-

1
3

1
3

1
3

1
3

-

-

-

ว่างเดิม

ลาดับ
ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ส่วนราชการ
กองคลัง (04)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
( ผู้อานวยการกองคลัง )
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก
นักวิชาการคลัง ปก/ชก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
กองช่าง (05)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อานวยการกองช่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธา ปง/ชง
พนักงานจ้างภารกิจ
(ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถกระเช้าไฟฟ้า)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถตัก
หน้าขุดหลัง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(รถกะบะเท)
พนักงานขับรถยนต์

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
อัตรา ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
กาลัง 2564 2565 2566
เดิม

เพิ่ม/ลด
2564

2565

2566

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

2
1

2
1

2
1

2
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

หมาย
เหตุ

ลาดับ
ที่
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58

ส่วนราชการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
(ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ )
นักวิชาการศึกษา ปก/ชก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านท่าเลา
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ประเภทผู้มีทกั ษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
ผูด้ ูแลเด็ก (ทั่วไป)
ยาม
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั ด่านกาจัด
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ประเภทผู้มีทกั ษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
ผูด้ ูแลเด็ก (ทั่วไป)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.นาหลวงเสน
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ประเภทผู้มีทกั ษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
ผูด้ ูแลเด็ก (ทั่วไป)
ยาม
รวม

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
3 ปีข้างหน้า
2564 2565 2566 2564 2565 2566

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

4

4

4

4

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

4
1
80

4
1
80

4
1
80

4
1
80

-

-

--

ว่างเดิม
1 อัตรา

ว่างเดิม
1 อัตรา

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
()
()

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

1. งานบริหารงานทั่วไป

1. งานการเงินและบัญชี

1.งานก่อสร้าง

1. งานบริหารการศึกษา

2. งานนโยบายและแผน

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

3. งานส่งเสริมการเกษตร

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

4. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสานักปลัด) (1)

งานบริหารทั่วไป
งานนโยบายและแผน

- นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก (1)
- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (1)
- นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปก/ชก (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1)
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (3)
- ยาม (1)
- ภารโรง (1)
- คนงาน (2)
- นักการ (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)
- พนักงานดับเพลิง (2)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปก/ชก (1)
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (1) (ว่างเดิม)

อานวยการท้องถิ่น
ระดับ
จานวน

-

งานส่งเสริมการเกษตร

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก (1)
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง (1)
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(1)
- คนงานประจารถขยะ (3)

-นักวิชาการเกษตร ปก/ชก (1)

วิชาการ

พนักงานจ้าง

ทั่วไป
ลูกจ้างประจา

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบตั กิ าร

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบตั ิงาน

ชานาญงาน

อาวุโส

1

-

-

-

6

-

-

-

2

-

-

รวม
ภารกิจ

ทั่วไป

5

14

28

โครงสร้างกองคลัง

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงินและบัญชี

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (2)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

ระดับ
จานวน

กลาง
-

สูง
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
-

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก (1)
- นักวิชาการคลัง ปก/ชก (1)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
1

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ชานาญการ
3

ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจ้าง

ทั่วไป
ชานาญงาน
2

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
-

-

รวม
ภารกิจ
2

ทั่วไป*
-

8

โครงสร้างกองช่าง

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

งานก่อสร้าง
-

ระดับ
จานวน

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1)
นายช่างโยธาอาวุโส (1)
นายช่างโยธา ปง/ชง (1)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)
คนงาน (2)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (2)
พนักงานขับรถยนต์ (1)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
1

กลาง
-

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

สูง
-

-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
-

ชานาญการ
-

ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1)
นายช่างโยธาอาวุโส (1)
นายช่างโยธา ปง/ชง (1)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)
คนงาน (2)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (2)
พนักงานขับรถยนต์ (1)

พนักงานจ้าง

ทั่วไป
ชานาญงาน
2

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
1

-

รวม
ภารกิจ
2

ทั่วไป*
6

12

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1)

งานบริหารการศึกษา

งานส่ งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1)
- ครู (8) (ว่างเดิม 1)
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (6)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (10 ว่างเดิม 1)
- ยาม (2)
- คนงาน (1)

อานวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ระดับ
จานวน

- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1)
- ครู (8) (ว่างเดิม 1)
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (6)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (10 ว่างเดิม 1)
- ยาม (2)
- คนงาน (1)

ต้น

กลาง

สูง

1

-

-

ชานาญการ
ปฏิบตั ิการ ชานาญการ
พิเศษ
1
-

ทั่วไป
เชี่ยวชาญ

ปฏิบตั ิงาน

-

-

ชานาญ
งาน
-

พนักงานจ้าง

อันดับ
อาวุโส

ค.ศ.1

ครูผู้ช่วย

-

8

-

ลูกจ้างประจา

ภารกิจ

ทั่วไป

รวม

-

7

13

30

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วน
ราชการ

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล โดยมาระยะเวลา 3 ปี ตามรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
และด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนยังตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่ง
รัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนจึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบ
ราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทางานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1.
เป็น องค์ การบริหารส่วนตาบลที่เปิ ดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีการบริห ารจั ดการที่
เปิดเผยโปร่งใส ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูล
ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่าง
กัน และเปิดกว่างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2.
องค์ก ารบริห ารส่วนต าบลยึด ประชาชนเป็ น ศูน ย์กลาง เป็น การทางานต้องเข้ าใจ
ประชาชนเป็นหลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถมเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็น การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การทางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนมุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบ
ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชน ใช้
บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่ หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของ
หน่วยงานด้วย
3.
องค์การบริหารส่วนตาบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยมีวิธีการทางานอย่าง
เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากรแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการโต้ตอบกับ
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ตามแนวทางข้างต้นนั้น
กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ
ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด ผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ เช่น การบริหารโครงการ การให้บริการ การวิจัย ทักษะการติดต่อสื่อสาร การเขียนหนังสือ
ราชการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล
เป็นต้น

ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนเล็งเห็นว่า มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญและจาเป็น อย่าง
ยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุกคนที่พึงมี เป็นการ หล่อ
หลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตาบลนา
หลวงเสน ประกอบด้วย
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
- การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
- การบริการเป็นเลิศ
- การทางานเป็นทีม

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถให้บริการสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลนาหลวงเสน จึง ประกาศคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ยึดเป็นแนวปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายกาหนด
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาหลวงเสน มีห น้าที่ดาเนิ นการให้ เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ
อานวยความสะดวกและให้ บ ริ การแก่ป ระชาชนตามหลั กธรรมาภิ บาล โดยจะต้ องยึดมั่น ในค่านิยมหลั กของ
มาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย

