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 -------------------------------- 
ตามท่ี คณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) ได๎มีมติเห็นชอบแผน

อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  ขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  อ าเภอ          
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ค าน า 
 

 คณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น จัดท าแผนอัตราก าลังข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น เป็นรอบระยะเวลา 3 ปี เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับ
น าไปใช๎ในการสรรหา การใช๎ การพัฒนา และการรักษาบุคลากร ซึ่งการจัดท าแผนอัตราก าลังคน ( Manpower 
Planning) เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ไว๎ลํวงหน๎าเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ โดยมีการด าเนินการอยํางเป็นระบบในการวิเคราะห์และ
โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสูํการก าหนดวิธีการที่จะให๎ได๎ก าลังคนที่มีความรู๎ 
ความสามารถเหมาะสมอยํางเพียงพอ การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต๎องการเข๎ามาท างานในองค์กรใน
ชํวงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่งการวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
คือ วิธีการที่จะให๎ได๎มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู๎จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหลํานั้นให๎อยูํกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตํอไป    
   

  องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  จึงได๎จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6  ขึ้นเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบล  จังหวัดนครราชสีมา  
พิจารณาตํอไป 
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การบริหารจัดการอัตราก าลังของหนํวยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต๎องด าเนินการตํอเนื่อง เนื่องจาก

การก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือนคําจ๎าง คําตอบแทน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล๎องกัน  ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 
ปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง ดังนั้น องค์การบริหารสํวน
ต าบลนิคมสร๎างตนเอง จึงจ าเป็นต๎อง จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ให๎สอด
รับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให๎การบริหารจัดการอัตราก าลังของหนํวยงานให๎มีความ
สมบูรณ์และตํอเนื่องโดยใช๎หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
ดังนี้ 
  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหนํง  
ก าหนดให๎คณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลก าหนดต าแหนํงพนักงานสํวนต าบล วําจะมีต าแหนํงใดระดับใด อยูํในสํวน
ราชการใด จ านวนเทําใด ให๎ค านึงถึงภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต๎องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคําใช๎จํายขององค์การบริหารสํวนต าบลที่จะต๎องจํายในด๎านบุคคล โดยให๎องค์การ
บริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเองจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานสํวนต าบล เพ่ือใช๎ในการก าหนดต าแหนํงโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้  ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล (ก.อบต.) ได๎มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหนํง
ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให๎องค์การบริหารสํวนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารสํวนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํงพนักงานสํวนต าบล โดยเสนอให๎คณะกรรมการ
พนักงานสํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให๎ความเห็นชอบ โดยก าหนดให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง
แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน๎าที่และภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลวิเคราะห์
ความต๎องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช๎ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการก าหนดต าแหนํงพนักงานสํวนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลําวองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง จึงได๎จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  ขึ้น 
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การวางแผนอัตราก าลังเพ่ือแก๎ปัญหาเรื่องการก าหนดต าแหนํง และการปรับระดับต าแหนํงต๎อง

ด าเนินการในภาพรวมทั้งหนํวยงาน เน๎นถึงโครงสร๎างวัตถุประสงค์และขอบเขตหน๎าที่ของหนํวยงาน ให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายโครงการ และแผนงานของหนํวยงาน โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังลํวงหน๎า 3 ปี ซึ่งต๎องมีแผนก าลังคนให๎
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง และแผนงบประมาณ (แผน  งบแบบ 
PPB: Planning Programming Budgeting) การก าหนดอัตราก าลังคนต๎องสอดคล๎องกับแผนงาน โครงการ แผน
งบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน ( integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนก าลังคน)และมีการทบทวน
ตรวจสอบหน๎าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การก าหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบของต าแหนํง (Position 
Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพ่ือปูองกันปัญหาหน๎าที่ซ้ าซ๎อน คนล๎นงานและ
ก าลังคนไมํเพียงพอของหนํวยงาน เพ่ือแก๎ปัญหาในการบริหารงานบุคคล ที่จะต๎องปรับปรุงแก๎ไขทั้งระบบไปพร๎อมๆ กัน 
ทั้งหน๎าที่ของหนํวยงาน โครงการ ระบบงาน การก าหนดต าแหนํงและการปรับระดับต าแหนํงองค์การบริหารสํวนต าบล
นิคมสร๎างตนเองจึงได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ ไว๎ดังนี้                                                                                                                                                                                                          

๒.๑  เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง มีโครงสร๎างการแบํงงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไมํซ้ าซ๎อน 
  ๒.๒  เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง มีการก าหนดต าแหนํง การจัดอัตราก าลัง  
โครงสร๎างให๎เหมาะสมกับอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การ 
บริหารสํวนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ๒.๓  เพ่ือให๎คณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหนํง และการใช๎ต าแหนํงพนักงานสํวนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารสํวนต าบล และพนักงานจ๎าง 
วําถูกต๎องเหมาะสมหรือไมํ 
  ๒.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบล
นิคมสร๎างตนเอง  
  ๒.๕  เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แตํงตั้งพนักงานสํวนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารสํวนต าบล และพนักงานจ๎าง เพ่ือให๎การบริหารงานขององค์การ
บริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง เกิดประโยชน์ตํอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนํวยงานที่ไมํจ าเป็น  
การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎เป็นอยํางดี 
  ๒.๖  เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  สามารถควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารงานบุคคล  ให๎เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง ประกอบด๎วย
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎าง
ตนเอง หัวหน๎าสํวนราชการทุกสํวนราชการขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง เป็นคณะกรรมการ  
หัวหน๎าสํวนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ข๎าราชการหรือพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นที่ได๎รับมอบหมายจ านวน 1  คน  เป็นผู๎ชํวยเลชานุการ เห็นควรให๎จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕64–๒๕๖6   โดยให๎มีขอบเขตเนือ้หาครอบคลุมในเรื่องตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 

๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู๎บริหารและสภาพปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบล    นิคมสร๎าง
ตนเอง เพ่ือให๎การด าเนินการองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว๎จ าเป็นต๎องจัดสรร
อัตราก าลัง ตามหนํวยงานตํางๆ ให๎เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาวํา งานใน
ปัจจุบันที่ด าเนินการอยูํนั้นครบถ๎วนและตรงตามภารกิจหรือไมํ อยํางไร หากงานที่ท าอยูํในปัจจุบันไมํตรงกับภารกิจใน
อนาคตต๎องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให๎ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางสํวนไมํ
ต๎องด าเนินการแล๎ว อาจท าให๎จัดสรรก าลังคนของบางสํวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให๎เกิดการเตรียมความ
พร๎อมในเรื่องก าลังคนให๎รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

๓.๒ ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบ  ให๎สามารถแก๎ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จํายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นคําใช๎จําย
บุคลากรเข๎ามารํวมพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูํเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุดก าหนดต าแหนํงใน
สายงานตํางๆ จ านวนต าแหนํง และระดับต าแหนํง ให๎เหมาะสมกับภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และ
คุณภาพของงาน รวมทั้งสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของกลุํมงานตํางๆ โดยในสํวนนี้จะค านึงถึง 

3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต๎นทุนตํอการก าหนดระดับชั้นงานใน
แตํละประเภท เพ่ือให๎การก าหนดต าแหนํงและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอยํางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรสํวนท๎องถิ่น(พนักงานสํวนต าบล พนักงานครูองค์การบริหาร
สํวนต าบล และพนักงานจ๎าง) โดยหลักการแล๎ว การจัดสรรประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตํอประสิทธิภาพ และ
ต๎นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังของพนักงานสํวนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารสํวน
ต าบล และพนักงานจ๎าง ในแตํละสํวนราชการจะต๎องพิจารณาวําต าแหนํงที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมํ
หรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการก าหนดต าแหนํงเพ่ือให๎การท างานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
คําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลต๎องไมํเกินร๎อยละสี่สิบของงบประมาณรายจํายตามมาตรา 35 แหํงพระราชบัญญัติ
เบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 

3.4การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข๎อมูลเวลาที่ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานตํอบุคคลจริงโดยสมมุติฐานวํา 

 งนใดที่ต๎องมีกระบวนการและต๎องใช๎เวลามากโดยเปรียบเทียบ ยํอมต๎องใช๎อัตราก าลังคนมากกวํา 
อยํางไรก็ดีในภาค 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
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ราชการสํวนท๎องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชํน งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด๎านชําง 
หรืองานบริการบางประเภทไมํสามารถก าหนดเวลามาตรฐานได๎ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช๎ในกรณีภาคราชการสํวน

ท๎องถิ่นจึงท าได๎เพียงเป็นข๎อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกวําจะเป็นข๎อมูลที่ใช๎ในการก าหนดค านวณ
อัตราก าลังตํอหนํวยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นกํอนจะค านวณเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติงานแตํละสํวน

ราชการต๎องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีภารกิจที่สอดคล๎องกับหนํวยงานหรือไมํ เพราะในบางครั้งอาจ
เป็นไปได๎วํางานที่ปฏิบัติอยูํในปัจจุบันมีลักษณะงานเป็นโครงการพิเศษ หรือของหนํวยงานอื่น ก็ไมํมีความจ าเป็นต๎องมา

ใช๎ประกอบพิจารณาด๎วย 
  3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผํานมาเพ่ือประกอบการก าหนดอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแตํละสํวนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต๎องใช๎ส าหรับการสร๎าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให๎ได๎ตามเปูาหมาย โดยมีสมมุติฐานวํา หากผลงานที่ผํานมาเปรียบเทียบกับผลงานปัจจุบันและใน
อนาคตแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ อาจจะต๎องมีแนวทางในการพิจารณา แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหมํ 
เพ่ือให๎เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของสํวนราชการและองค์กรอยํางสูงสุด 
  3.6การวิเคราะห์ข๎อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู๎มีสํวน
ได๎เสียหรือน าประเด็นตํางๆ อยํางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยํางน๎อย 3 ประเด็นดังนี้ 
        3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร๎างองค์กรและการแบํงงานในพ้ืนที่
นั้นจะมีผลตํอการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอยํางมาก เชํน หากก าหนดโครงสร๎างที่มีมากเกินไปจะท าให๎เกิดต าแหนํง
งานขึ้นตามมาอีกไมํวําจะเป็นงานหัวหน๎าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในสํวนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความ
จ าเป็นต๎องทบทวนวําการก าหนดโครงสร๎างในปัจจุบันของแตํละสํวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน๎อยเพียงใด 
        3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องบางสํวนราชการในปัจจุบันมีข๎าราชการสูงอายุ ดังนั้น 
อาจจะต๎องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข๎าราชการ ทั้งนี้ ไมํวํา
จะเป็นการถํายทอดองค์ความรู๎  การปรับต าแหนํงที่เหมาะสมขึ้นแทนต าแหนํงที่จะเกษียณอายุ การเตรียมการสรรหา
บรรจุแตํงตั้งแทนคนเดิม เป็นต๎น 
        3.6.3 ความคิดเห็นของผู๎มีสํวนได๎เสีย เป็นการสอบถามจากเจ๎าหน๎าที่ภายในสํวนราชการและผู๎
มีสํวนเกี่ยวข๎องกับสํวนราชการนั้นๆ ผํานการสํงแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองตํางๆ อาจท าให๎การก าหนด
กรอบอัตราก าลังเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน า
ข๎อมูลของอัตราก าลังในหนํวยงานที่มีลักษณะงานใกล๎เคียงกันเชํน การเปรียบเทียบกรอบอัตราก า ลังของงานการ
เจ๎าหน๎าที่ในองค์การบริหารสํวนต าบล ก. และงานการเจ๎าหน๎าที่ในองค์การบริหารสํวนต าบล ข. ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบ
คล๎ายกัน โดยสมมุติฐานวําแนวโน๎มของการใช๎อัตราก าลังของแตํละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
นําจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหนํงคล๎ายคลึงกัน 
  3.8  ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีแผนพัฒนาข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นทุกคน โดยต๎อง
ได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

การวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังอาจจะเกลี่ย หรือลดจ านวนอัตราก าลัง แตํมี
จุดมุํงหมายเพ่ือให๎สํวนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมี
จุดมุํงเน๎นให๎สํวนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหนํงที่เหมาะสม (Right Jobs)  มากกวําการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหนํง 
ตัวอยํางเชํน การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จํายแล๎วพบวําการก าหนดกรอบต าแหนํงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสม
น๎อยกวําการก าหนดต าแหนํงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน  ทั้งๆ ที่ใช๎ต๎นทุนไมํแตกตํางกันมาก รวมถึงในการ 
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พิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบวําเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกวํางานใน

เชิงปฏิบัติงาน และสํวนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหนํงในลักษณะงานนี้เป็นต าแหนํงประเภทวิชาการ โดยไมํได๎เพ่ิม
จ านวนต าแหนํงของสํวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลําวได๎วํา กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man 
Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให๎สํวนราชการสามารถมีข๎อมูลเชิงวิเคราะห์อยํางเพียงพอในการที่จะ
อธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแตํละสํวนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข๎อมูลโดยวิธีดังกลําวจะท าให๎สํวนราชการ  สามารถน าข๎อมูลเหลํานี้ไปใช๎ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ 
เชํน 

- การใช๎ข๎อมูลที่หลากหลายจะท าให๎เกิดการยอมรับได๎มากกวําโดยเปรียบเทียบหากจะต๎องมีการเกลี่ย
อัตราก าลังระหวํางหนํวยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให๎ได๎เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช๎วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได๎อยํางถูกต๎อง รวมถึงในระยะยาวสํวนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสูํการ
ใช๎อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข๎อมูลผลงาน จะท าให๎สามารถพยากรณ์แนวโน๎มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคต
ตํอสํวนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

3.๙ กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
 (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให๎สอดคล๎องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให๎สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหมํ ที่เน๎นความยืดหยุํน แก๎ไขงําย กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการ มีความคลํองตัว และมีเจ๎าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได๎ก าหนดให๎เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีด๎วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน๎นใช๎อัตราก าลังแตํละประเภทอยํางเหมาะสมกับภารกิจ 
โดยให๎พิจารณากรอบให๎สอดคล๎องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารสํวนต าบล  นิคมสร๎างตนเอง ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล  : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่ เน๎นการใช๎ความรู๎
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข๎องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความตํอเนื่องในการท างานมีอ านาจหน๎าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู๎ใต๎บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนดต าแหนํง แตํ
ละประเภทของพนักงานสํวนต าบลไว๎  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท๎องถิ่น  ได๎แกํ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท๎องถิ่น  ได๎แกํ หัวหน๎าสํวนราชการ  ผู๎อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได๎แกํ สายงานที่บรรจุเริ่มต๎นด๎วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได๎แกํ สายงานที่บรรจุเริ่มต๎นมีคุณวุฒิต่ ากวําปริญญาตรี 
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 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต๎นและสิ้นสุดที่แนํนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การ
ก าหนดพนักงานจ๎างจะมี 3 ประเภทแตํ องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเองเป็นองค์การบริหารสํวนต าบลขนาด
กลางด๎วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอยําง จึงก าหนดจ๎างพนักงานจ๎าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ๎างทั่วไป 
- พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
-  

 

 
 

 
 (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหนํงงานในสํวนราชการ 
 การจัดสรรอัตราก าลังให๎มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงานและ

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง ให๎ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน๎นคือ ก าหนดสาย
งานที่สอดคล๎องกับหน๎าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร๎อมทั้งเอ้ือตํอการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได๎แกํ การโอน การ
ย๎าย การวางแผนเส๎นทางความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ เป็นต๎น ทั้งนี้องค์การบริหารสํวนต าบล   นิคมสร๎างตนเอง ได๎
พิจารณาด๎วยวําอัตราก าลังที่มีอยูํในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอยํางไรเพ่ือให๎สามารถบริหาร
ก าหนดอัตราก าลังให๎เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให๎พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
กลุํมอาชีพที่เหมาะสมกับหน๎าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

- ส านักงานปลัด คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุ และแตํงตั้งให๎พนักงานสํวน
ต าบล และพนักงานจ๎าง  คนงาน ด ารงต าแหนํงในส านักงานปลัด สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่องการวางแผน นโยบาย 
อ านวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํง ตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

พนักงานส่วนต าบล จ านวน 
๓๑คน  

คิดเป็น ๗๐.๔๕% 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  

จ านวน 9 คน   
คิดเป็น 20.45 % 

พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน ๔ 
คน  

คิดเป็น ๙.๐๙ % 

ลูกจ้างประจ า 
จ านวน ๐ คน 
คิดเป็น๐% 

แผนภูมิอัตราก าลังแสดงสัดส่วนของบุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
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 - กองคลัง คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุ และแตํงตั้งให๎พนักงานสํวนต าบล  
และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองคลัง จะเน๎นที่เรื่องการเงิน การบัญชี  การพัสดุ การจัดเก็บรายได๎ ฯลฯ สํวนวุฒิ
การศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละ
ต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎  ประสบการณ์ที่แตํละคนมี 

 - กองชําง คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุ และแตํงตั้งให๎พนักงานสํวนต าบล 
และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองชําง สํวนใหญํจะเน๎นที่เรื่องสายงานชําง  การกํอสร๎าง การออกแบบ การ
ประมาณการราคา ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงต้ังจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํ 

 
ละสายงาน เพ่ือให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎ 

ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุ และ

แตํงตั้งให๎พนักงานสํวนต าบล และพนักงานจ๎าง ด ารงต าแหนํงในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํวนใหญํจะเน๎น
ที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการสาธารณ ฯลฯ 
สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพ่ือให๎
พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละคนมี 

- กองสํงเสริมการเกษตร คุณสมบัติ ความรู๎ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุ และแตํงตั้งให๎
พนักงานสํวนต าบล  และคนงาน ด ารงต าแหนํงในกองสํงเสริมการเกษตร จะเน๎นที่เรื่องการสํงเสริมการเกษตร  งาน
สํงเสริมปศุสัตว์ งานอนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม๎ ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพื่อให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู๎  ประสบการณ์ที่แตํละคนมี 

- หนํวยตรวจสอบภายใน  คุณสมบัติ ความรู๎  ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุ และแตํงตั้ง
พนักงานสํวนต าบล  ด ารงต าแหนํงในหนํวยตรวจสอบภายใน  จะเน๎นที่เรื่องการตรวจสอบความถูกต๎องและความ
นําเชื่อถือของข๎อมูล ตัวเลขหลักฐานและเอกสารตํางๆทางด๎านการเงิน การบัญชี พัสดุทรัพย์สินเพ่ือให๎การตรวจสอบดา
เนินไปอยํางถูกต๎องและได๎ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง  ฯลฯ สํวนวุฒิการศึกษา ที่ใช๎ในการบรรจุแตํงตั้งจะใช๎คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละสายงาน เพื่อให๎พนักงานแตํละต าแหนํงสามารถปฏิบัติงานได๎เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู๎ ประสบการณ์ท่ีแตํละ คนม ี

การวางแผนอัตราก าลังในด๎านนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง ได๎ก าหนดอัตราก าลังใน
แตํละสํวนราชการประกอบด๎วย หัวหน๎าสํวนราชการ 1 อัตรา ต าแหนํงระดับผู๎อ านวยการกอง มีหน๎าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในสํวนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหนํง ต าแหนํงรองลงมา จะเป็น ต าแหนํงแตํละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู๎มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต าแหนํงสายงานทั่วไป ผู๎มีคุณวุฒิต่ ากวําปริญญาตรี ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ๎างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู๎รับผิดชอบ
สายงานนั้น ๆ เป็นผู๎มีความรู๎ประสบการณ์ ที่แตํละต าแหนํงควรมีเป็นส าคัญ  
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 พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง คนงาน ในสายงานว่า 
- สอดคล๎องกับสํวนราชการ /สํวนงานนี้หรือไมํ 
- มีภาระงานที่ต๎องอาศัยสายงานดังกลําวหรือไมํ 
- การมีสายงานนี้ในสํวนราชการ เอ้ือตํอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไมํ 

 พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
- ลักษณะความเชี่ยวชาญไมํสอดคล๎องกับงานหลักขององค์การบริหารสํวน 
ต าบลนิคมสร๎างตนเอง 
- ไมํมีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต๎องอาศัยสายงานดังกลําว/หรือทดแทน 
ด๎วยสายงานอื่นท่ีเหมาะสมกวําได๎ 
-  การมีสายงานนี้ในหนํวยงานมิได๎ชํวยเอื้อตํอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตํละสํวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง ได๎ใช๎วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช๎เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช๎เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด๎วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได๎  82,800 นาที 
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 ๔.๑  ลักษณะทั่วไป 
   ๔.๑.๑  ลักษณะท่ีตั้ง 

 ต าบลนิคมสร๎างตนเองเป็นต าบลหนึ่งใน  ๑๒  ต าบลของอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา องค์การ
บริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลขนาดกลางตั้งอยูํทางทิศใต๎ของอ าเภอพิมาย   
ประมาณ  ๗   กิโลเมตร ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  ๘๙  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๕๖,๐๐๐  ไรํ 

   ๔.๑.๒  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือติดตํอกับต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ทิศใต๎  ติดตํอกับต าบลหลุํง
ประดูํ  อ าเภอห๎วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ทิศตะวันตก  ติดตํอกับต าบลหนองระเวียง  อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา  ทิศตะวันออก  ติดตํอกับต าบลรังกาใหญํ  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
    ๔.๑.๓  ประชากร 
  ต าบลนิคมสร๎างตนเองมีประชากรทั้งสิ้น 11,125  คน แยกเป็นชาย  5,532  คน เป็นหญิง  ๕,
593 คน   มีจ านวนครัวเรือน  ๓,286  ครัวเรือน  
   ๔.๑.๔  การประกอบอาชีพของประชาชนและรายได้ 

 โดยสํวนใหญํ ประกอบอาชีพท าไรํ ปลูกอ๎อย ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกข๎าว เลี้ยงสัตว์  เพาะเห็ดฟาง 
และค๎าขาย ดังนั้น รายได๎สํวนใหญํจึงขึ้นอยูํกับผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก 

๔.๑.๕ ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นที่ราบลุํมมีพ้ืนที่สูงต่ าสลับเป็นลูกคลื่นสูงกวําระดับน้ าทะเลปานกลาง  

มีอํางเก็บน้ าห๎วยสะกาดตั้งอยูํบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีแมํน้ าสายหลักไหลผําน  ๒  สาย  คือ 
  -  ล าห๎วยฉกาจไหลผํานมาจากองค์การบริหารสํวนต าบลหลุํงประดูํผํานพื้นที่ด๎านทิศ 

ใต๎ ตั้งแตํบ๎านโนนกระเบื้อง หมูํ ๗ ,บ๎านถาวรพัฒนา หมูํที่ ๑๕ ,บ๎านทวีสงเคราะห์ หมูํ ๓ ลงสูํอํางเก็บน้ าโคกสะกาด 
บ๎านบุญสํงพัฒนา หมูํ ๑ และไหลเข๎าสูํองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  
   -  ล าน้ าฉมวกไหลจากอํางเก็บน้ าล าฉมวก ผํานทางทิศใต๎ตั้งแตํบ๎านใหมํฉมวก หมูํ ๖  
บ๎านใหมํฉมวกเหนือ หมูํ  ๑๖ ,บ๎านบํอสาม หมูํ ๙ ,บ๎านสายชลพัฒนา หมูํ ๑๘ ,บ๎านจ านงค์ภูมิเวทย์ หมูํ ๔ และไหลเข๎า
สูํเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  
 ๔.๒  สภาพแวดล้อม 

๑)  ด๎านเศรษฐกิจการลงทุน ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพท าการเกษตร ไมํมีการลงทุนด๎าน
อุตสาหกรรม 
๒) ด๎านแรงงาน มีการวํางงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว เคลื่อนย๎ายแรงงานไปท างานตํางจังหวัด 
๓) ด๎านสาธารณสุข  การสาธารณสุขดีพอสมควร 
๔) ด๎านสังคม ความเป็นอยูํแบบก่ึงเมืองและชนบท ความขัดแย๎งมีน๎อย 
๕) ด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคเพียงพอ   

   ๔.๓  สภาพปัญหาของพ้ืนที่  แยกได๎ดังนี้ 
           1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๓.๑   ปัญหาน้ าทํวมขังในฤดูฝนต๎องการการระบายน้ าให๎เป็นไปโดยสะดวก 
 
 
 

4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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            ๓.๒   ปัญหาถนนที่ไว๎สัญจรยังไมํครบถ๎วน และยังขาดมาตรฐาน 
                     ๓.๓   ปัญหาขาดไฟสํองสวํางในยามค่ าคืน 

จุดแข็ง (Strength=s)   
1. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานกว๎างไกล เพ่ือรองรับการ

เจริญเติบโตและการทํองเที่ยวขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเองและจังหวัด
นครราชสีมา 

2.   องค์การบริหารสํวนต าบลมีโครงขํายการคมนาคมที่ครอบคุลมเชื่อตํอระหวํางถนนสายหลัก และ
ถนนสายรองได๎อยํางสพดวกคลํองแคลํว 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
  1.  องค์การบริหารสํวนต าบลมีงบประมาณที่จ ากัด 
  2.  อ านาจหน๎าที่มีข๎อจ ากัดท าให๎ไมํสามารถก าเนินการได๎ 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. หนํวยงานอื่น ๆ  เชํน กรมทางหลวงให๎การสนับสนุนงบประมาณในเส๎นทางสายหลักท่ีต๎องใช๎

งบประมาณจ านวนมากอยํางตํอเนื่อง ประกอบกับองค์การบริหารสํวนจังหวัด และกรมโยธาธิ
การและผังเมือง ให๎การสนับสนุนเขื่อนปูองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี
หน๎าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น โดยที่หนํวยงาน
สํวนกลางและสํวนภูมิภาค สํงเสริมและสนับสนุนการถํายโอนภารกิจให๎แกํองค์การบริหารสํวน
ต าบล 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเป็นไปได๎ช๎ากวําการขยายตัวของชุมชน 
2. การคมนาคมขนสํงจากรถบรรทุกเกินน้ าหนักจากภายนอก ที่ใช๎เส๎นทางผํานเขตองค์การบริหาร

สํวนต าบล สํงผลให๎ถนนเกิดการช ารุดเร็วขึ้น 
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

 ๑.๑   ประชาชนสํวนใหญํมีรายได๎ต่ า  
   ๑.๒   ปัญหาการวํางงานในชํวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  
     ๑.๓   ปัญหาขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
      ๑.๔   ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  
  จุดแข็ง (Strengh=S) 

1. องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเองมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุํมอาชีพอยําง
ตํอเนื่อง 

2. มีจัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านการสํงเสริมอาชีพให๎กับคนในชุมชน 
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จุดอ่อน (Weakness=W) 
1.  การรวมกลุํมเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนอยูํในเกณฑ์ต่ า 

 
โอกาส (Opportunity=O) 
1. มีหนํวยงานภายนอกเข๎ามาชํวยให๎ความรู๎ด๎านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด๎าน

ตํางๆ 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
1. การแก๎ไขปัญหาด๎านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายๆสํวน

ที่ต๎องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง คํอนข๎างมากท าให๎การด าเนินงานไมํคลํองตัว เกิดความลําช๎าในการ

ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนําย 
3. การจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ในการพัฒนากลุํมอาชีพ ต๎องใช๎เวลาและมีการติดตามประเมินผล ท าให๎

เป็นอุปสรรคในการเข๎ารํวมกิจกรรมของสมาชิกกลุํม เนื่องจากต๎องประกอบอาชีพหลักของ
ครอบครัว 

3. ปัญหาด้านสังคม 
     ๒.๑   ปัญหาด๎านยาเสพติด ซึ่งบางแหํงมีการเสพและจ าหนํายยาเสพติด 
   ๒.๒   ปัญหาการไมํมีงานท าในวัยแรงงาน (อายุ ๑๓ – ๖๐ ปี) 
           ๒.๓   ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   
  จุดแข็ง (Streng=s) 

1. ด๎านการบริหารจัดการ ผู๎น า ผู๎บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด๎าน
สังคมและสาธารณสุขอยํางตํอเนื่อง 

2. องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยูํใน
ระดับท่ีพร๎อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเองและกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอยํางตํอเนื่อง 

4. องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเองสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน 
หมูํบ๎านและต าบลอยํางตํอเนื่อง  

 
จุดอ่อน (Weakness=w) 
1. ระบบฐานข๎อมูลด๎านสังคมและสาธารณสุขไมํถูกต๎อง ไมํชัดเจน ประชาชนให๎ข๎อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังขาดความสนใจ และความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให๎ความชํวยเหลือ 
3. หนํวยงานระดับหมูํบ๎านหรือชุมชนที่ท าหน๎าที่คัดเลือกผู๎รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจาก

องค์การบริหารสํวนต าบลยังไมํมีกระบวนการคัดเลือกที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอยํางแท๎จริง 
4. ผู๎น าระดับชุมชนหรือหมูํบ๎านและประชาชนยังไมํเห็นความส าคัญเรื่องการสํงเสริมการออกก าลังกาย

อยํางจริงจัง 
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5. อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก๎ไขปัญหาด๎านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายภาค 

สํวนที่ต๎องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องคํอนข๎างมากท าให๎การด าเนินงานไมํคลํองตัว เกิดความลําช๎าในการ
ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนําย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข๎าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท๎องถิ่นและวิถีชีวิตของ
ประชาชน ท าให๎สถาบันครอบครัวอํอนแอ ผู๎ด๎อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

4. การปูองกันโรคติดตํอบางชนิดไมํสามารถท าได๎ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลได๎ เชํน โรคเอดส์    โรค
ไข๎เลือดออก 

โอกาส (Opportunity=O)   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลสํงเสริม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย โอกาสที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก 

3. องค์การบริหารสํวนต าบลมีอ านาจหน๎าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู๎ด๎อยโอกาสในต าบล
ได๎โดยใช๎กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมูํบ๎านหรือชุมชน 

4. ได๎รับความรํวมมือในด๎านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเป็นอยํางดี เชํน 
โรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอมีการถํายโอนอ านาจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

4. ปัญหาด๎านการเมือง การบริหาร 
            ๖.๑   ปัญหาการจัดเก็บรายได๎ 
            ๖.๒   ปัญหาการมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชน 
            ๖.๓   ปัญหาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน 

5.  
5. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
            ๔.๑   ปัญหาน้ าบริโภคอุปโภคยังไมํทั่วถึงทุกหมูํบ๎าน 
            ๔.๒   ปัญหาแหลํงน้ า คูคลอง มีวัชพืชและตื้นเขิน 
6. ปัญหาด๎านสาธารณสุข 
            ๕.๑   ปัญหาการบริหารด๎านสาธารณสุขและอนามัยไมํทั่วถึงทุกครัวเรือน 
            ๕.๒   ปัญหาด๎านความรํวมมือในการแก๎ไขโรคติดตํอ 
            ๕.๓   ปัญหาจากเหตุรบกวนหรือเหตุร าคาญ 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารงานท๎องถิ่นมากข้ึน 
2. มีการคัดสรรบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถเข๎ามาท างาน       

3. องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเองมีการเผยแพรํ แระชาสัมพันธ์ ข๎อมูลตํางๆ ขององค์การ
บริหารสํวนต าบล และขําวสารที่นําสนใจ 

4. ผู๎บริหารท๎องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได๎เองภายใต๎กรอบของกฎหมาย 
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5. บุคลกรภายในสํวนใหญํเป็นคนในพ้ืนที่อ าเภอพิมายและจังหวัดนครราชสีมา ท าให๎มีความใกล๎ชิด
และเข๎าใจปัญหาของท๎องถิ่น 

6. สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได๎เองตามอ านาจหน๎าที่ ภารกิจและงบประมาณ 
 

 

7. ผู๎บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท าให๎เข๎าใจปัญหาความ
เดือดร๎อน และความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 

       จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. บุคลากรองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง บางกลุํมหรือบางสํวนยังมีความถนัดเฉพาะ

ด๎าน ซึ่งไมํสามารถท างานได๎หลากหลายและท าแทนกันได๎กรณีมีคนลางานหรือไมํสามารถปฏิบัติ
หน๎าที่ได ๎

2. บุคลากรบางสํวนท างานแบบแยกสํวน ขาดการบูรณาการรํวมกันในการยึดเปูาหมายเพ่ือองค์กร
เป็นส าคัญ ยึดแตํเพียงเปูาหมายของตนเองเพียงเพ่ืองานในสํวนที่ตนเองรับผิดชอบแล๎วเสร็จ 

3. การประสานงานระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายในจังหวัดยังมีน๎อย 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. การได๎รับการอบรมและพัฒนาบุคลากรจากหนํวยงานที่มีประสิทธิภาพตํางๆ 
2. การได๎รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นและหนํวยงานอ่ืน 
3. การประกวดการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ท าให๎เกิดการตื่นตัวและพัฒนาองค์กร 
4. ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีท าให๎มีความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพในการท างานมาก 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. ระเบียบกฎหมาย นโยบายจากสํวนกลางในลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงมา เป็น 

อุปสรรค์ตํอการท างานของท๎องถิ่นในบางครั้ง 
2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีน๎อยและใช๎เวลาพอสมควรกวําจะได๎รับ  

ท าให๎ลําช๎าไมํเป็นไปตามระเบียบแบบแผนหรือระยะเวลาที่ก าหนดไว๎       
๗. ปัญหาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
            ๗.1   ปัญหาด๎านการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
             ๗.2   ปัญหาการหํางหายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๘. ปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
             ๘.๑   ปัญหาขาดสถานที่พักผํอนหยํอนใจ สถานที่สาธารณะและนันทนาการ 
             ๘.๒   การทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอย 
             ๘.๓   ปัญหาได๎รับการรบกวนจากเสียงและกลิ่น 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง ด าเนินการจัดเก็บขยะได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
2. มีสถานที่ก าจัดขยะโดยที่ถูกสุขลักษณะ 
3. ประชาชนมีการตื่นตัวด๎านสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น เห็นได๎จากการมีสํวนรํวมในการเสนอปัญหาข๎อ

ร๎องเรียนเกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอยและเรื่องสิ่งแวดล๎อมตํางๆ มากขึ้น 
 
 

13 



 
 
 

  จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. งบประมาณมีจ ากัดในด๎านการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือการด าเนินการเกี่ยวกับด๎านสิ่งแวดล๎อม 
2. ประชาชนบางสํวนในเขตต าบลขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาด เชํน การทิ้งขยะไมํเป็นที่ 

การปลํอยน าเสียจากครัวเรือน ร๎านค๎าและโรงงานลงแม๎น้ า ล าคลอง เป็นต๎น 
3. สถานที่ก าจัดขยะมีไมํเพียงพอตํอปริมาณขยะในแตํละวัน 
โอกาส (Opportunity=O) 

 
1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงานอยูํในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง 
2. ได๎รับความสนใจและความรํวมมือจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎วยกันในการรํวมกันจัดการ

เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมของอ าเภอปากชม เชํน ปัญหาขยะมูลฝอย 
๙. ปัญหาด๎านอื่น ๆ 
             ๙.๑   ประสานแผนงานหรือการท างานกับหนํวยงานของรัฐหรือท๎องถิ่นอ่ืนข๎างเคียง 

 
๔.๔  ความต้องการของประชาชน   แบํงได๎ดังนี้ 

๑. ด๎านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑   สนับสนุนและสํงเสริมกลุํมหรือชุมชนที่มีการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
 ๑.๒   สนับสนุนกลุํมอาชีพเพ่ือสร๎างรายได๎เสริมให๎กับประชาชนในชํวงหลังฤดูกาล ท าไรํ ท านา 
             ๑.๓   ต๎องการให๎ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาเพ่ิมข้ึน 
 ๒. ด๎านสังคม 
             ๒.๑   จัดให๎มีการรณรงคเ์พ่ือปูองกันยาเสพติดแกํเยาวชน และประชาชน 
             ๒.๒   สํงเสริมการฝึกอบรมอาชีพเสริม 
             ๒.๓   จัดฝึกอบรม   ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎าง 
ตนเอง  ให๎มากข้ึน 
 ๓. ปัญหาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
             ๓.๑   กํอสร๎างทางระบายน้ า 
             ๓.๒   กํอสร๎างถนนให๎มีมาตรฐาน 
             ๓.๓   ขยายติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 
             ๓.๔   ต๎องการมีโทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมูํบ๎าน 
 
 ๔. ปัญหาด๎านแหลํงน้ า 
             ๔.๑   ขุดลอกและขุดขยายแหลํงน้ า 
             ๔.๒   กํอสร๎างระบบสํงน้ า 
 ๕. ปัญหาด๎านการสาธารณสุข 
             ๕.1   รณรงค์ฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันโรคติดตํอ 
             ๕.2   ออกข๎อบังคับต าบลและบังคับใช๎อยํางจริงจัง 
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 ๖. ปัญหาด๎านการเมือง การบริหาร 
 ๖.๑   เผยแพรํและประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
             ๖.๒   จัดประชุมประชาคมหมูํบ๎าน และต าบล 
 ๗. ปัญหาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๗.๑   กํอสร๎างหอกกระจายขําว และเสียงตามสาย 
             ๗.๒   กํอสร๎างปรับปรุงสถานรับเลี้ยงเด็ก 
             ๗.๓   สนับสนุนมอบทุนการศึกษา 
 ๗.๔   สํงเสริมการจัดงานประเพณี 
 ๘. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 
๘.๑   กํอสร๎างสวนหยํอม สวนสาธารณะ 
๘.๒   ปลูกต๎นไม๎ 
๘.๓   จัดบริการเก็บและก าจัดขยะ 
๘.๔   รณรงค์และฝึกอบรม สร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
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การด าเนินการตามภารกิจ และอ านาจหน๎าที่ องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเองได๎ก าหนด   

ภารกิจเป็น ๗ ด๎าน  ซึ่งก าหนดอยูํในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

๕.๑  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข๎อง ดังนี้   
(๑)  จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

     (๒)  จัดให๎มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวําง 
(๓)  จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔)  จัดให๎มีการบริการด๎านโทรศัพท์สาธารณะภายในหมูํบ๎านยังไมํทั่วถึงให๎เพียงพอแกํความ 

ต๎องการ 
๕.๒  ด๎านสํงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 

(๑)  สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ 
(๒)  สํงเสริมให๎ประชาชนมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า ไมํให๎เด็กขาดสารอาหาร พร๎อมอบรมให๎ความรู๎ 

หญิงตั้งครรภ์ 
(๓)  ให๎ประชาชนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและตํอเนื่องพร๎อมฝึกอบรมระยะสั้น 
(๔)  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมูํบ๎าน ต าบล เพ่ือรับเลี้ยงเด็กกํอนเกณฑ์หรือเด็กปฐมวัยใน 

หมูํบ๎านเพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎พัฒนาการขั้นพ้ืนฐานกํอนเข๎าเรียน 
๕.๓  ด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย มีภารกิจที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

(๑)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒)  ก าจัดแหลํงจ าหนําย แหลํงผลิตและไมํให๎ประชาชนติดยาเสพติด 
(๓)  ปูองกันปราบปรามการลักทรัพย์ให๎น๎อยลงหรือหมดไป 
(๔)  ให๎ประชาชนมีความรู๎เรื่องกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ 

๕.๔  ด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว มีภารกิจ  ดังนี้  
(๑)  สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๒)  สํงเสริมให๎เกษตรกรพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหมํ การรวมกลุํมเป็นสหกรณ์  

ตลาดชุมชน 
(๓) สํงเสริมให๎ใช๎เทคโนโลยีปรับปรุงดินให๎เหมาะสมกับพืช 
(๔)  รวบรวมกลุํมผลผลิตพืชคล๎ายคลึงกัน วางแผนการผลิต การจ าหนําย 

๕.๕  ด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มีภารกิจที ่
เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

(๑)  คุ๎มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(๒)  ให๎มีการจัดระบบก าจัดขยะหรือเก็บขยะที่ถูกต๎อง เพ่ือลดปริมาณขยะที่มีให๎น๎อยลง พร๎อมท าให๎

ประชาชนมีจิตส านึกรับผิดชอบเกี่ยวกับขยะ 
(๓)  ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการใช๎สารพิษ,สารเคมี พร๎อมทั้งการลดปริมาณการใช๎สารพิษ,สารเคมี 

พร๎อมทั้งสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให๎ปลอดจากสารพิษ 
              (4)  เพ่ิมปริมาณปุาไม๎ในที่สาธารณะประโยชน์ให๎มาขึ้น พร๎อมทั้งให๎ประชาชนในท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง 

5.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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(5)  จัดหาสถานที่พักผํอนหยํอนใจและนันทนาการ 

๕.๖  ด๎านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข๎อง  
ดังนี้ 

(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 
(๒) จัดตั้งศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับต าบลพร๎อมเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือ

การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
(๓) สํงเสริมให๎พัฒนาผลิตภัณฑ์ประจ าท๎องถิ่น ( หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล ) 

๕.๗  ด๎านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสํวนราชการและองค์การ 
บริหารสํวนท๎องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท๎องถิ่น 
(๒) สํงเสริมรณรงค์ให๎ประชาชนได๎สํวนรํวมในกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงานของ อบต. 
(๓) ให๎มีความรู๎เกี่ยวกับภารกิจ หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่น 

ภารกิจทั้ง  ๗   ด๎านตามที่กฎหมายก าหนดให๎อ านาจองค์การบริหารสํวนต าบล     สามารถแก๎ไขปัญหาของ
องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง ได๎เป็นอยํางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต๎องการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด๎วยการด าเนินการขององค์การบริหารสํวนต าบลจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของ ผู๎บริหารขององค์การบริหารสํวนต าบลเป็นส าคัญ  

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา 
๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒           
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การวิเคราะห์ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเองในชํวงระยะเวลา 3 ปี ข๎างหน๎า 
สอดคล๎องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (2561-2565) ขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง 
นโยบายรัฐบาล นโยบายผู๎บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  โดยใช๎หลัก 
SWOT Analysisในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจขององค์การ
บริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง ดังนี้ 

 

การวิเคราะห์ สภาพการณ์ 
จุดแข็ง (Strengths) 1. สภาพพ้ืนที่มีแหลํงน้ าอุดมสมบูรณ์ซึ่งเอ้ืออ านวยตํอการท าการเกษตร 

คือมีดินรํวนปนทราย มีล าน้ าไหลผําน คลอง เหมือง ซึ่งเหมาะสมตํอ
การท าการเกษตร เชํน การท านา ท าไรํอ๎อย เป็นต๎น ซึ่งเป็นอาชีพ
หลักของประชาชนในต าบล 

2. มีประชากรในวัยแรงงาน 
3. ประชาชนมีการรวมกลุํมในการพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย 
4. มีการคมนาคมที่สะดวก และเป็นเส๎นทางผํานไปได๎หลายอ าเภอ เชํน 

อ าเภอโนนสูง  อ าเภอจักราช  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติและจังหวัด 
นครราชสีมา 

จุดอ่อน (Weakness) 1. เกษตรกรในต าบลขาดความรู๎และทักษะในการประกอบอาชีพ 
2. กลุํมอาชีพของเกษตรกรขากการประสานงานภายในกลุํมและระหวําง

กลุํมท่ีดี 
3. แหลํงกักเก็บน้ าตื้นเขิน แหลํงน้ าไมํเพียงพอ จึงมีน้ าไมํเพียงพอตํอการ

ท างานเกษตร 
4. บางพ้ืนทีด่ินเค็มท าให๎ได๎ผลผลิตในปริมาณน๎อย 

โอกาส (Opportunity) 1. มีหนํวยงานตํางๆ เข๎ามาชํวยเหลือและสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

2. มีหนํวยงานอื่น  มาชํวยในการสํงเสริมอาชีพ  ท าไรํอ๎อย มันส าปะหลัง 
ท านา ข๎าวโพด 

อุปสรรค (Treats) 1. งบประมาณในการพัฒนาท๎องถิ่นมีจ านวนจ ากัด 
2. การเกิดโรคระบาด 
3. ราคาผลผลิตตกต่ า 
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                               สภาวะแวดล๎อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร
ซึ่งชํวยผู๎บริหารก าหนดจุดแข็ง และจุดอํอนขององค์กรจากสภาพแวดล๎อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล๎อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ตําง ๆ ตํอการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให๎ ผู๎บริหารรู๎จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร 
ซึ่งจะชํวยให๎ทราบวําองค์กรได๎เดินทางมาถูกทิศและไมํ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได๎วําองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยัง
เปูาหมายได๎ดีหรือไมํ  มั่นใจได๎อยํางไรวําระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยูํ มีจุดอํอนที่จะต๎องปรับปรุง
อยํางไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  สํวน  ดังนี้   

๑. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมสร้างตนเอง (ระดับตัวบุคลากร) 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  (S : Strength) 
1. มีภูมิล าเนาอยูํในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล๎ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู๎หญิงมากกวําผู๎ชายท าให๎การท างานละเอียด 
   รอบครอบ 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติมอยูํเสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคลํองตัว  โดยใช๎ 
    ความสัมพันธ์สํวนตัวได๎ 
 

การวิเคราะห์จุดอ่อน  (W : Weakness) 
1. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนจ านวนมากจากนโยบายเรํงดํวน 
ของรัฐบาล บางครั้งท าให๎ไมํสามารถท างานให๎เสร็จ 
ตามห๎วงเวลาได๎ 
2. ผู๎บริหารปรับเปลี่ยนนโยบายบํอย 

 

การวิเคราะห์โอกาส  (O : Opportunity) 
๑.  มีความใกล๎ชิดคุ๎นเคยกับประชาชนท าให๎เกิด    
     ความรํวมมือในการท างานมากขึ้น              
2.  มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได๎ตลอดเวลา 
3.  บุคลากรมีการพัฒนาความรู๎ปริญญาตรี,  
ปริญญาโทเพ่ิมขึ้น 
 

การวิเคราะห์ข้อจ ากัด  (T : Threat) 
1. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    บางคนยังน๎อย 
2. การพัฒนาตัวเองไมํทันตํอเทคโนโลยี 
3. มีความก๎าวหน๎าในวงแคบ 
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๒. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง (ระดับองค์กร) 
การวิเคราะห์จุดแข็ง  (S : Strength) 

1. ผู๎บริหาร ผู๎น าชุมชน มีความสามัคคี ให๎ความรํวมมือ 
    ในการพัฒนาต าบล 
2. มีการสํงเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
3. ให๎โอกาสในการพัฒนาและสํงเสริมความก๎าวหน๎าของ

บุคลากรภายในองค์กรอยํางเสมอภาคกัน 
4. สํงเสริมให๎มีการน าความรู๎และทักษะใหมํ ๆ ที่ได๎ 
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช๎ในการปฏิบัติงาน 
 

การวิเคราะห์จุดอ่อน  (W : Weakness) 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู๎เฉพาะด๎านทางวิชาชีพ 
2. มีข๎อจ ากัดในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของ 
    ประชาชน ท าให๎การแก๎ไขปัญหาเป็นไปด๎วยความ 
    ลําช๎า 
3. อบต. ยังขาดเครื่องมือ เครื่องจักร ในการแก๎ไข 
    ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 

การวิเคราะห์โอกาส  (O : Opportunity) 
1. ประชาชนให๎ความรํวมมือในการพัฒนา อบต. 
เป็นอยํางดี 
2. มีความคุ๎นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยูํกระจายทั่วเขต อบต.  
ท าให๎รู๎สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได๎ดี 
4.ผู๎บริหารและผู๎บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท 
ในการชํวยให๎บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 

5. 5. การคมนาคมสะดวกอยูํไมํหํางจากตัวอ าเภอ 
6.     และสถานที่ราชการตํางๆ 

การวิเคราะห์ข้อจ ากัด  (T : Threat) 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุํมพรรคพวก 
จาก ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน  
การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได๎ยากมัก 
กระทบญาติพ่ีน๎อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน 
ความรู๎ที่มีจ ากัดท าให๎ต๎องเพ่ิมพูนความรู๎ 
ให๎หลากหลายจึงจะท างานได๎ ครอบคลุม 
ภารกิจของ อบต. 
3.งบประมาณน๎อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
ประชากร และภารกิจ 
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  องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  น าภารกิจที่ได๎วิเคราะห์ตามข๎อ 5 น ามาก าหนดภารกิจ
หลักและภารกิจรอง  วิเคราะห์แล๎วพิจารณาเห็นวําภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ต๎องด าเนินการดังนี้.- 
 

ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. การสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การพัฒนาและสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาสํงเสริมสุขภาพและการสาธารสุข 
6. การสนับสนุนและสํงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
7. การปูองกันและตํอต๎านยาเสพติด 
8. การสํงเสริมอาชีพ 

 ภารกิจรอง 
1.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสํงเสริมประเพณีท๎องถิ่น 
2.  การพัฒนาการมีสํวนรํวมทางการเมืองและการบริหาร 
3.  การพัฒนาและปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยว 
4.  การพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู๎ด๎อยโอกาส 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vission) 
 

องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเองได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ
ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให๎เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข๎างหน๎าต าบลนิคมสร๎างตนเองเป็นต าบล
ขนาดกลางที่มีประชาชนสํวนใหญํพักอาศัยอยูํหนาแนํนและสงบสุขและคาดการณ์วําในอนาคตต๎องเป็นชุมชนที่สงบสุข
นําอยูํอาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล๎อมที่ดีจึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให๎เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

  

“นิคมสร้างตนเองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม” 

พันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ประปา ไฟฟูา การจัดวางผังเมือง 
ให๎มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

2. สํงเสริมการกีฬา เสริมสร๎างความปลอดภัย และปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

3. สํงเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก/นักเรียนให๎มีคุณภาพที่ดี สนับสนุนให๎ประชาชนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง 

6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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4. พัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีของท๎องถิ่นให๎คงอยูํ 

5. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ดี สํงเสริมเกษตรอินทรีย์บ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

6. สํงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การรวมกลุํมอาชีพ กองทุนตํางๆ ให๎มีความเข๎มแข็ง 

7. สํงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยให๎กับชุมชน 

8. สํงเสริมการมีสํวนรํวมประชาชนทุกภาคสํวน ในกิจกรรมทางการเมือง และพัฒนาบุคลากรเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานท๎องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การสานตํอแนวทางพระราชด าริ 

2. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการเกษตร 

4. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน 

7. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

8. ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

9. ยุทธศาสตร์ด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีแหลํงน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

2. ประชาชนสามารถเข๎าถึงบริการการศึกษาและเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 

3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด๎านการเกษตร 

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

6. ประชาชนได๎ใช๎เส๎นทางคมนาคมที่มาตรฐานปลอดภัย 

7. ประชาชนได๎รํวมกิจกรรมสํงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม 

8. ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมกีฬา 

9. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีธรรมาภิบาล 

10.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

                      เพ่ือน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง มียุทธศาสตร์หลักที่จะ
ด าเนินการให๎ประสบผลส าเร็จ รวม 9 ยุทธศาสตร์และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  
จ านวน  10 แผนงานพัฒนา และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพ่ือ
พัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล ให๎เจริญก๎าวหน๎าพร๎อมกันไปในทุกๆ ด๎าน ในชํวงระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีแนวทา งการ
พัฒนาดังนี้ 

  แผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

๑.  ยุทธศาสตร์การสานตํอแนวทางพระราชด าริ ๑.  แผนงานการเกษตรงานอนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม๎ 

๒.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการศึกษา ๑.  แผนงานการศึกษางานระดับกํอนวัยเรียนและปฐมวัย 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ๑.  แผนงานการเกษตร 

๔.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม ๑.  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

๕.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนา สาธารณสุข ๑.  แผนงานสาธารณสุข 

๖.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนา   

      โครงสร๎างพื้นฐาน      

๑.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๒.  แผนงานเคหะและชุมชน 

๗.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการ ทํองเที่ยว 
ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี และกีฬา   

๑.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากร 

๘.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการ 

     บริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

๙.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการ 

     รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 

     ทรัพย์สิน 

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
นโยบายด้านโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง มีนโยบายด๎านโครงสร๎างการบริหาร ดังนี้ 
 ๑. มีการก าหนดสํวนราชการภายในออกเป็น ๑ ส านัก 4 กอง  1 หนํวย ได๎แกํ ส านักงานปลัด กองคลัง กอง
ชําง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กองสํงเสริมการเกษตร หนํวยตรวจสอบภายใน  เพ่ือกระจายงานให๎
ครอบคลุมทุกภารกิจและเป็นการแบํงภารกิจให๎ชัดเจนในแตํละสํวนราชการ 
          ๒. เมื่อมีการก าหนดสํวนราชการภายในและแบํงงาน แบํงภารกิจอยํางชัดเจนแล๎ว ก็มีการก าหนดต าแหนํงและ
จ านวนอัตราก าลังของบุคลากรภายในสํวนราชการแตํละสํวนให๎เหมาะสมกับภารกิจงาน 
ปริมาณงานของแตํละสํวนราชการโดยการก าหนดต าแหนํงและจ านวนอัตราก าลังจะก าหนดขึ้นตามสถิติงานแตํละงาน
ใน ๓ ปีงบประมาณย๎อนหลัง เพ่ือให๎เกิดความเหมาะสม 
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นโยบายด้านประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง มีการก าหนดนโยบายด๎านประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 ๑. มีการก าหนดต าแหนํงและจ านวนอัตราของบุคลากรให๎ถูกต๎องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
 ๒. มีการส ารวจความต๎องการฝึกอบรมของบุคลากรแตํละต าแหนํง 
 ๓. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลการและแผนการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือรองรับนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 ๔. มีการจัดสํงบุคลากรแตํละต าแหนํงเข๎ารับการฝึกอบรมให๎เหมาะสมกับมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละ
ต าแหนํงและงานอ่ืนๆตามที่ได๎รับมอบหมายเพ่ือเป็นการพัฒนาความรู๎ความสามารถของบุคลากรให๎สามารถปฏิบัติงาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง มีการก าหนดนโยบายด๎านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง ดังนี้ 
 ๑. มีการเก็บรวบรวมสถิติปริมาณงานในแตํละงาน(ได๎แกํ จ านวนหนังสือรับ หนังสือสํง งานโครงการ หรือ
กิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎อง) 
 ๒. มีการวิเคราะห์อัตราก าลัง วําแตํละต าแหนํงงานมีปริมาณงานตํอปีและเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติงานแตํละงาน
โดยประมาณเทําใด แล๎วน ามาวิเคราะห์หาจ านวนอัตราก าลังที่ต๎องการในงานนั้นๆ 
 ๓. หากปริมาณในแตํละงานมีปริมาณเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็จะมีการจัดประชุมในระดับผู๎อ านวยการกองหรือ
หัวหน๎าสํวนราชการเพ่ือปรึกษาในการก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมเติม ยุบอัตราก าลัง หรือปรับเกลี่ยอัตราก าลังจากงานหนึ่ง
ไปอีกงานหนึ่งตามความเหมาะสม เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเน๎นด๎านความประหยัดเพ่ือไมํให๎ภาระ
คําใช๎จํายด๎านบุคลากรเกินกวําที่กฎหมายก าหนด 
 

นโยบายด้านการสร้างและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ 
องค์กาบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง มีนโยบายด๎านการสร๎างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู๎ หรือ
องค์การแหํงการเรียนรู๎ ดังนี้ 
 ๑. มีการสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรมตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํงของแตํละต าแหนํง และตามเนื้องานที่
ได๎รับมอบหมายเพื่อให๎บุคลากรเกิดความรู๎และน ามาปฏิบัติงานให๎ถูกต๎อง 
 ๒. มีการจัดประชุมระหวํางผู๎บริหารและพนักงานผู๎ปฏิบัติอยํางน๎อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือเป็นการติดตามงาน
และเปิดโอกาสให๎บุคลากรแตํละทํานได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน หากในรอบการประชุมนั้นๆมีบุคลากรที่ได๎ไป 
เข๎ารับการฝึกอบรม ก็ให๎บุคลากรทํานนั้นชี้แจงเกี่ยวกับการอบรมที่ตนได๎รับมาเพ่ือเป็นการแบํงปันความรู๎และ
ประสบการณ์ให๎แกํบุคลากรทํานอ่ืน  

๓. มีการจัดเก็บรวบรวมระเบียบกฎหมายและคํูมือเอกสารให๎ความรู๎ตํางๆไว๎ในตู๎เก็บหนังสือของส านักงานและ
ให๎พนักงานทุกทํานสามารถมายืมหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองไปอํานได๎และจัดท าคูํมือปฏิบัติงาน ลง
ในเว็ปไซต์ขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง (http://nikom-phimai-city.com) เมนู “คูํมือปฏิบัติงาน”  
ซึ่งพนักงานทุกทํานหรือผู๎ที่สนใจสามารถเข๎าไปเปิดศึกษาข๎อมูลได๎ตลอดเวลา  
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การน ายุทธศาสตร์แผนพัฒนามาประกอบการวิเคราะห์ภารกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

๑)  การสานตํอแนวทางพระราชด าริ 

 ๒)  การพัฒนาการศึกษา 

 ๓)  การพัฒนาการเกษตร 

      ๔)  การพัฒนาสังคม 

      ๕)  การพัฒนาสาธารณสุข 

      ๖)  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

      ๗)  การพัฒนาการทํองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

          ๘)  การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

      ๙)  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 ภารกิจงานการเกษตรงานอนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม๎ 
 ก าหนดต าแหนํงข๎าราชการและพนักงานจ๎างให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

-นักบริหารงานชําง ระดับต๎น   เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-2103-001 
 -นายชํางโยธาอาวุโส    เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-4701-001 
 -นายชํางโยธาช านาญงาน    เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-4701-002 
 -พนักงานจ๎างทั่วไป  ต าแหนํง  คนงาน 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
ภารกิจงานการศึกษา 

 ก าหนดต าแหนํงข๎าราชการและพนักงานจ๎างให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
-นักบริหารงานการศึกษา ระดับต๎น   เลขที่ต าแหนํง 20-3-08-2107-001 
-นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)                  เลขที่ต าแหนํง   20-3-08-3803-001 
-ครู ค.ศ.1     เลขที่ต าแหนํง    20-3-08-6600-562 
-ครู ค.ศ.2     เลขที่ต าแหนํง 20-3-08-6600-563 
-ครู ค.ศ.2     เลขที่ต าแหนํง 20-3-08-6600-564 
-ครู ค.ศ.2     เลขที่ต าแหนํง 20-3-08-6600-565 
-ครู ค.ศ.2     เลขที่ต าแหนํง 20-3-08-6600-566 
-ครู ค.ศ.1     เลขที่ต าแหนํง 20-3-08-6600-567 
-ครู ค.ศ.1     เลขที่ต าแหนํง 20-3-08-6600-568 
-พนักงานจ๎างตามภารกิจ  จ านวน  4  คน 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
 ภารกิจงานการเกษตร 

 ก าหนดต าแหนํงข๎าราชการและพนักงานจ๎างให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
-นักบริหารงานเกษตร ระดับตน๎                เลขทีต่ าแหนํง   20-3-14-2109-001 
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 -นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)                  เลขที่ต าแหนํง   20-3-14-3401-001 

 -พนักงานจ๎างทั่วไป  ต าแหนํง  คนงานทั่วไป 
 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
 ภารกิจงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 ก าหนดต าแหนํงข๎าราชการและพนักงานจ๎างให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 -นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น                   เลขที่ต าแหนํง 20-3-01-2101-001 
 -นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   เลขที่ต าแหนํง   20-3-01-3801-001 

-นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   เลขที่ต าแหนํง    20-3-01-3101-001 
-เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน   เลขที่ต าแหนํง    20-3-01-4101-001 
-พนักงานจ๎างตามภารกิจ  ต าแหนํง ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน    
- พนักงานจ๎าง  ต าแหนํง  คนงาน  จ านวน  3  คน 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
 ภารกิจงานสาธารณสุข 

   ก าหนดต าแหนํงข๎าราชการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 -รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล   เลขที่ต าแหนํง  20-3-00-1101-002 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ภารกิจงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานเคหะและชุมชน 

ก าหนดต าแหนํงข๎าราชการและพนักงานจ๎างให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
-นักบริหารงานชําง ระดับต๎น   เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-2103-001 

 -นายชํางโยธาอาวุโส    เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-4701-001 
 -นายชํางโยธาช านาญงาน    เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-4701-002 
 -พนักงานจ๎างตามภารกิจ  ต าแหนํง  พนักงานขับรถยนต์ 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 ภารกิจงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ก าหนดต าแหนํงข๎าราชการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
-นักบริหารงานการศึกษา ระดับต๎น   เลขที่ต าแหนํง 20-3-08-2107-001 

 
-นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)                  เลขที่ต าแหนํง   20-3-08-3803-001 

๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ภารกิจงานบริหารงานทั่วไป 

ก าหนดต าแหนํงข๎าราชการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 -นักบริหารงาน อบต.(ปลัด)ระดับกลาง  เลขที่ต าแหนํง    20-3-00-1101-001 
 -นักบริหารงานท๎องถิ่น (รองปลัด) ระด๎บต๎น  เลขที่ต าแหนํง    20-3-00-1101-002  

-นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น                   เลขที่ต าแหนํง 20-3-01-2101-001 
 -นักบริหารงานการคลัง  ระดับต๎น            เลขที่ต าแหนํง 20-3-04-2102-001 

-นักบริหารงานชําง  ระดับต๎น                    เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-2103-001 
 -นกับริหารงานการศึกษา ระดับต๎น                  เลขที่ต าแหนํง 20-3-08-2107-001 
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 -นักบริหารงานการเกษตร ระดับต๎น  เลขที่ต าแหนํง    20-3-14-2109-001 
 -นิติกรช านาญการ    เลขที่ต าแหนํง 20-3-01-3105-001 
 -นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง 20-3-01-3103-001 
 -นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   เลขที่ต าแหนํง 20-3-01-3102-001 
 -นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง 20-3-04-3203-001 

 -นายชํางโยธาอาวุโส    เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-4701-001 
 -นายชํางโยธาช านาญงาน    เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-4701-002 
๙.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ภารกิจงานบริหารงานทั่วไป 

ก าหนดต าแหนํงข๎าราชการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 -นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   เลขที่ต าแหนํง 20-3-01-3101-001 
 -นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   เลขที่ต าแหนํง 20-3-01-3102-001 
 -นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง 20-3-12-3205-001 
 -นายชํางโยธาอาวุโส    เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-4701-001 
 -คนงาน                 เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-4701-002 
ส าหรับงานเอกสาร  งานธุรการ  และงานสนับสนุนอ่ืนๆ 

ภารกิจงานด๎านเอกสาร  งานธุรการ  และงานสนับสนุนอื่นๆ 
ก าหนดต าแหนํงข๎าราชการและพนักงานจ๎างให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
-นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   เลขที่ต าแหนํง 20-3-01-3101-001 
-นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)   เลขที่ต าแหนํง 20-3-01-3102-001 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง 20-3-01-3103-001 
-นิติกรช านาญการ    เลขที่ต าแหนํง 20-3-01-3105-001  

 -นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   เลขที่ต าแหนํง   20-3-01-3801-001 
-นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง    20-3-04-3201-001 
-นักวิชาการคลังช านาญการ   เลขที่ต าแหนํง 20-3-04-3202-001 
-นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง 20-3-04-3203-001 
-นักวิชาการพัสดุช านาญการ   เลขที่ต าแหนํง 20-3-04-3204-001 
-นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)                  เลขที่ต าแหนํง   20-3-08-3803-001 
-นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)                  เลขที่ต าแหนํง   20-3-14-3401-001 
-เจ๎าพนักงานธุรการอาวุโส    เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-4101-002 
-เจ๎าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง.)   เลขที่ต าแหนํง 20-3-04-4203-001 
-นายชํางโยธาอาวุโส    เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-4701-001  

 -นายชํางโยธาช านาญงาน    เลขที่ต าแหนํง    20-3-05-4701-002  
-เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน   เลขที่ต าแหนํง    20-3-01-4101-001 
-นักวิชาตรวจสอบภายในช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง    20-3-12-3205-001 

 -พนักงานจ๎างตามภารกิจ   ต าแหนํง  ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 -พนักงานจ๎างตามภารกิจ   ต าแหนํง  ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน 
 -พนักงานจ๎างตามภารกิจ   ต าแหนํง  ผู๎ชํวยนักวิชาการพัสดุ 
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 -พนักงานจ๎างตามภารกิจ   ต าแหนํง  พนักงานขับรถยนต์ส านักปลัด 
 -พนักงานจ๎างตามภารกิจ   ต าแหนํง   พนักงานขับรถยนต์กองชําง 
  -คนงาน          ต าแหนํง  ยาม  (ส านักปลัด) 
 -คนงาน   ต าแหนํง  คนงานทั่วไป (ส านักปลัด) 
 -คนงาน  ต าแหนํง   แมํบ๎าน  (ส านักปลัด) 
 -คนงาน  ต าแหนํง   คนงานทั่วไป (กองการสํงเสริมการเกษตร) 
 

 

 

 องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเองก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการเดิมออกเป็น      ๑ ส านัก ๔ 
กอง ๑  หนํวยงาน  ได๎แกํ     

1. ส านักงานปลัด อบต.       
2. กองคลัง       
3. กองชําง        
4. กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
5. กองสํงเสริมการเกษตร 

                   ๖.  หนํวยตรวจสอบภายใน 

ทั้งนี้ ได๎ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานสํวนต าบล และพนักงานจ๎าง รวมทั้งสิ้น  ๔๔  อัตรา แบํงเป็น
พนักงานสํวนต าบลที่มีคนครองต าแหนํง จ านวน  ๒๗ อัตรา วําง ๔ อัตรา   และพนักงานจ๎างที่มีคนครองต าแหนํง 
จ านวน ๑๓ คน  ต าแหนํงที่วํางรอการสอบคัดเลือก และสอบแขํงขัน จ านวน ๔อัตรา 

เนื่องจากที่ผํานมาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  มีภารกิจ  อ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบ  
และปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากในสํวนราชการกองคลัง  และจ านวนบุคลากรที่มีอยูํไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติง าน
ให๎ส าเร็จลุลํวงได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้น  จึงต๎องมีความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหนํงเพ่ิมใหมํ
เพ่ือรองรับภารกิจ  อ านาจหน๎าที่  ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้น  และเพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาการ
บริหารงานของสํวนราชการกองคลัง  ขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเองให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตํอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.  สรุปปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ
อัตราก าลัง 
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 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  มีภารกิจ อ านาจหน๎าที่ที่ที่ก าหนดไว๎
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบล  อ านาจหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ใน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยมีการก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการ ดังนี้๘.๑ 
โครงสร้าง  องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง   มีกรอบโครงสร๎างสํวนราชการ   1  ส านัก  4 กอง  และ ๑ 
หนํวยงาน  ได๎แกํ  ส านักปลัด  กองคลัง  กองชําง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กองสํงเสริมการเกษตร  
และหนํวยตรวจสอบภายใน  ดังนี้   

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ 

หมายเหตุ 

๑.  ส านักปลัด อบต. 
๑.๑งานบริหารทั่วไป 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร 
      -  งานบริหารงานบุคคล 
      -  งานเลือกตั้ง 
      -  งานกิจการสภา 
      -  งานควบคุมและสํงเสริมการทํองเที่ยว 
      -  งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
      -  งานอ่ืนที่ไมํอยูํในความรับผิดชอบสํวนใด 
๑.๒งานนโยบายและแผน 
      -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
      -  งานวิชาการ 
      -  งานข๎อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
      -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
      -  งานงบประมาณ 
๑.๓งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
      -  งานการด าเนินการทางคดีและศาล 
      -  งานร๎องเรียนร๎องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -  งานระเบียบการคลัง 
      -  งานข๎อบัญญัติต าบล 
๑.4งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานอ านวยการ 
      -  งานปูองกัน 
      -  งานชํวยเหลือฟ้ืนฟู 
      -  งานกูภ๎ัย 

 

๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ 

หมายเหตุ 

5  งานสาธารณสุข 
      -  งานอ านวยการ 
      -  งานปูองกัน 
      -  งานควบคุมโรค 
      -  งานรักษาความสะอาด 
      -  งานบริการสาธารณสุข 
๒.  กองคลัง 
๒.๑งานการเงิน 
      -  งานรับ – เบิกจํายเงิน 
      -  งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
      -  งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒งานบัญชี 
      -  งานการบัญชี 
      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจําย 
      -  งานการเงินและงบทดลอง 
      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ 
      -  งานภาษีอากรคําธรรมเนียมและคําเชํา 
      -  งานพัฒนารายได๎ 
      -  งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 
     -  งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 
๒.๔งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
     -  งานพัสดุ 
     -  งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์และยาน 
        พาหนะ 
 
๓. กองช่าง 
๓.๑งานกํอสร๎าง 
      -  งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 
     -   งานกํอสร๎างและบูรณะสภาพและ    
         โครงการพิเศษ 
      -  งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทาง  
         คมนาคม 
      -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ 
         ยานพาหนะ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ 

 
หมายเหตุ 

๓.๒งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
      -  งานวิศวกรรม 
      -  งานประเมินราคา 
      -  งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
      -  ฝุายบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ์ 
      -  งานออกแบบ 
๓.๓งานประสานสาธารณูปโภค 
      -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ 
         ประปา 
      -  งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร 
      -  งานระบายน้ า 
      -  งานจัดตกแตํงสถานที่ 
๓.๔งานผังเมือง 
      -  งานส ารวจและแผนที่ 
      -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  งานบริหารงานการศึกษา 
     -  งานบริหารวิชาการ 
     -  งานนิเทศการศึกษา 
     -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
๔.๒  งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      -  งานห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือขําย  
         ทางการศึกษา 
      -  งานกิจการศาสนา 
      -  งานสํงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
      -  งานกีฬาและสันทนาการ 
๔.๓งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล 
โรงเรียน 
      -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
     -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ 
หมายเหตุ 

๕. กองส่งเสริมการเกษตร 
๕.๑งานสํงเสริมการเกษตร 
     -  งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี 
     -  งานสํงเสริมปรับปรุง ขยายพันธุ์พืช 
     -  งานปูองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
     -  งานเพาะช าและปุ๋ยเคมี 
     -  งานสํงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การ 
        เกษตร 
๕.๒งานสํงเสริมปศุสัตว์ 
    -  งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี 
    -  งานสํงเสริมปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์ 
    -  งานเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์ 
    -  งานปูองกันรักษาโรคและกักสัตว์ 
5.3  งานอนุรักษ์แหลํงน้ าและปุาไม๎ 
     -  งานอนุรักษ์ปุาชุมชน 
     -  งานอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหลํงน้ า 
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๖.๑ งานตรวจสอบภายในด๎านการเงินการบัญชี 
     -  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารดา๎นบัญชีการเงิน  
        ยอดเงิน 
     - งานตรวจสอบฎีกาเบิกเงิน 
๖.๒ งานตรวจสอบงบประมาณ 
     -  งานตรวจสอบการจัดท างบประมาณราย 
        ละเอียดรายจํายในงบประมาณ การกํอ 
        หนี้ผูกพันงบประมาณรายจํายรวมถึงเงิน 
        ยืมและการจํายเงินทดรองราชการ 
     -  งานตรวจสอบงบประมาณรายได๎ รายจําย 
        และเงินนอกงบประมาณทุกประการ 
๖.๓ งานตรวจสอบด๎านพัสดุ 
     -  งานตรวจสอบการท าสัญญาการจัดซื้อ 
        จัดจ๎าง 
     -  งานตรวจสอบการพัสดุในคลังพัสดุงาน 
        ตรวจสอบการใช๎และเก็บรักษายาน 
        พาหนะให๎ประหยัด และถูกต๎องตาม 
        ระเบียบของทางราชการ 
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 8.2 การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  ได๎วิเคราะห์การก าหนดต าแหนํงจากภารกิจ  ปริมาณงาน

ในแตํละสํวนราชการมีเทําใด  เพื่อน ามาวิเคราะห์วําจะใช๎ต าแหนํงประเภทใดสายงานใด  จ านวนเทําใด  ในสํวน
ราชการนั้นจึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน  เพื่อให๎คุ๎มคําตํอการใช๎จํายงบประมาณขององค์การบริหารสํวน
ต าบล  และเพ่ือให๎การบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหนํงมาบันทึกข๎อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓  ปี  ดังนี้  

 
ประเด็นวิเคราะห์-  ความเชื่อมโยงระหวํางวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และนโยบายขององค์กรกับต าแหนํงที่จะ ก าหนด 
 -  ล าดับชั้นการบังคับบัญชา 
 -  ลักษณะการปฏิบัติงาน 
 -  กระบวนการ  ขั้นตอนและวิธีการท างาน 
 -  ประเภทต าแหนํง  ระดับต าแหนํงและสายงานที่ควรก าหนด 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 -  นโยบายรัฐบาล   
 -  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และนโยบายขององค์กร 
 -  มาตรฐานก าหนดต าแหนํง 
 -  งบประมาณ 
องค์ประกอบในการประเมินค่างาน 
 -  หน๎าที่และความรับผิดชอบ 
 -  ความยุํงยากของงาน 
 -  การก ากับตรวจสอบ 
 -  การตัดสินใจ 
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ตารางการวิเคราะห์ค่างาน  ค าบรรยายลักษณะงานและการก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ประกอบการ 
สรรหา  แต่งตั้งและเลื่อนระดับ 
 
การวิเคราะห์ค่า

งาน 
(งานที่ต้องปฏิบัติ 

ใน อบต.) 

ค าบรรยายลกัษณะงาน สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

ประจ าผู้บริหาร 
สมรรถนะ 

ประจ าสายงาน 

๑. งานนัก
บริหารงาน อบต.
(นักบริหารงาน 
อบต.)ปลัดและรอง
ปลัด อบต. 

- ในฐานะปลัดและรองปลัด อบต. มีหน๎าที่พิจารณาท า
ความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะ และด าเนินงานตาม
กฎหมาย และระเบียนค าสั่งเกี่ยวกั  บการบริหารงาน
องค์การบริหารสํวนต าบล ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
พิจารณาวางอัตราก าลังเจ๎าหน๎าท่ีและงบประมาณวินิจฉัย
สั่ ง ก า ร  ค ว บ คุ ม  ต ร ว จ ส อ บ  ใ ห๎ ค า ป รึ ก ษ า แ กํ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา และแก๎ไขข๎อขัดข๎องตํางๆ ภายในองค์กร 
ฯลฯ 

-การมุํง
ผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นใน
ความถูกต๎อง
และจริยธรรม 
- ความเข๎าใจ
ในองค์กรและ
ระบบงาน 
- การบริ ก า ร
เป็นเลิศ 
- การท า ง าน
เป็นทีม 

- การเป็นผู๎น าใน
การเปลีย่นแปลง 
- ความสามารถใน
การเป็นผู๎น า 
-ความสามารถใน
การพัฒนาคน 
- การคิด เ ชิงกล
ยุทธ์ 

- ก า ร ก า กั บ
ติ ด ต า มอยํ า ง
สม่ าเสมอ 
- การแก๎ไข
ปัญหาอยํางมือ
อาชีพ 
- สร๎างสรรค์
เพื่อประโยชน์
ของท๎องถิ่น 

๒.งานบริหารงาน
ทั่วไป 
(นักบริหารงา
ทั่วไป) 
หัวหน๎าส านักปลัด 
 

- พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะและด าเนินการปฏิบัติงานท่ีต๎องใช๎ความช านาญ
เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป ควบคุมตรวจสอบการจัดงาน
ตํางๆ เชํน ธุรการ งานบุคคล งานนิติกร งานนโยบายและ
แผน งานรักษาความสงบเรียบ เป็นต๎น .ให๎ค าปรึกษา
แนะน า ติดตาม ประเมินผลผู๎ใต๎บังคับบัญชาและปฏิบัติ
หน๎าท่ีอืน่ท่ีเกี่ยวข๎อง ฯลฯ 

- การมุํง
ผลสัมฤทธ์ิ 
- การยึดมั่นใน
ความถูกต๎อง
และจริยธรรม 
- ความเข๎าใจ
ในองค์กรและ
ระบบงาน 
- การบริการ
เป็นเลิศ 
- การท างาน
เป็นทีม 

- การเป็นผู๎น าใน
กรเปลีย่นแปลง 
- ความสามารถใน
การเป็นผู๎น า 
-ความสามารถใน
การพัฒนาคน 
- การคิดเชิงกล
ยุทธ์ 

- ก า ร แ ก๎ ไ ข
ปั ญ ห า แ ล ะ
ด าเนินการเชิง
รุก 
- การวางแผน
และการจัดการ 
- การสร๎ างให๎
เกิดการมีสํวน
รํวมทุกภาคสํวน 
- ความ เข๎ า ใจ
พื้ น ที่ แ ล ะ
ก า ร เ มื อ ง
ท๎องถิ่น 
- สร๎างสรรค์
เพื่อประโยชน์
ของท๎องถิ่น 
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การวิเคราะห์ค่า
งาน 

(งานที่ต้อง
ปฏิบัต ิ

ใน อบต.) 

ค าบรรยายลกัษณะงาน 
สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะ 
ประจ า
ผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

๓.งานท่ัวไป 
(นักจัดการงาน
ทั่วไป) 

-ปฏิบัติงานในฐานผู๎ปฏบิัต ิ
งานระดับต๎น ที่ต๎องใช๎ความรู๎ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด๎านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการ
บริหารงานราชการทั่วไป ภายใต๎การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบตัิงานอ่ืนตามทีไ่ดร๎ับมอบหมาย 

-การมุํง
ผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นใน
ความถูกต๎อง
และจริยธรรม 
-ความเข๎าใจ
ในองค์กรและ
ระบบงาน 
-การบริการ
เป็นเลิศ 
-การท างาน
เป็นทีม 

- -การแก๎ ไขปัญหา
และด าเนินการเชิง
รุก 
-การคิดวิเคราะห ์
-การสั่งสมความรู๎
แ ล ะ ค ว า ม
เ ช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 
-ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
รอบคอบและความ
ถูกต๎องของงาน 

๔.งานบุคลากร     
(นักทรัพยากร
บุคคล) 

-ปฏิบัติงานท่ีต๎องใช๎ความช านาญเกี่ยวกับงานบุคคลากร เชํน การ
ขอก าหนดต าแหนํงและอัตราเงินเดือน จัดระบบงาน การสรรหา 
การบรรจุแตํงตั้ง การโอน การย๎าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหนํง การทะเบียนประวัติ เป็นต๎น
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องตํางๆ เกี่ยวกับงานในหน๎าที่เข๎ารํวม
ประชุมคณะกรรมการตํางๆ ตามที่ได๎รับแตํงตั้ง และปฏิบัติหน๎าที่
อื่น ท่ีเกี่ยวข๎อง ฯลฯ 

-ก า ร มุํ ง
ผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นใน
ความถูกต๎อง
และจริยธรรม 
-ความเข๎าใจ
ในองค์กรและ
ระบบงาน 
-กา รบริ ก า ร
เป็นเลิศ 
-กา รท า ง าน
เป็นทีม 

- -การแก๎ ไขปัญหา
และด าเนินการเชิง
รุก 
-การคิดวิเคราะห์ 
-การสั่งสมความรู๎
แ ล ะ ค ว า ม
เ ช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 
-ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
รอบคอบและความ
ถูกต๎องของงาน 

๕.งานนโยบาย
และแผน 
(นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน) 

-ปฏิบัติงานที่ต๎องใช๎ความช านาญเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เชํน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน 
พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผน
หรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ
โครงการตํางๆ ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องตํางๆ เกี่ยวกับงานใน
หน๎าท่ี และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง ฯลฯ 

- การมุํง
ผลสัมฤทธ์ิ 
- การยึดมั่นใน
ความถูกต๎อง
และจริยธรรม 
- ความเข๎าใจ
ในองค์กรและ
ระบบงาน 
- การบริการ
เป็นเลิศ 
- ท างานเป็น
เลิศ 
 

- -การแก๎ ไขปัญหา
และด าเนินการเชิง
รุก 
-การคิดวิเคราะห์ 
-การสั่งสมความรู๎
แ ล ะ ค ว า ม
เ ช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 
-ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
ค ร อ บ ค อ บ แ ล ะ
ความถูกต๎องของ
งาน 
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การวิเคราะห์ค่า
งาน 
(งานที่ต้องปฏิบัติ 

ใน อบต.) 

ค าบรรยายลกัษณะงาน สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

ประจ าผู้บริหาร 
สมรรถนะ 

ประจ าสายงาน 

๖. งานพัฒนาชุมชน 
(นักพัฒนาชุมชน,
ผู๎ชํวยนักพัฒนา
ชุมชน) 

-ปฏิบัติงานท่ีต๎องใช๎ความ
ช านาญเกี่ยวกับงานพัฒนา
ชุมชน เชํน การส ารวจข๎อมลูเบื้อ
ต๎นเขตชุมชนเพื่อจัดท าแผนงาน 
ด าเนินการและสนับนุนให๎มีการ
รวมกลุมํของประชาชนประเภท
ตํางๆ เป็นผู๎น าและเป็นที่ปรึกษา
กลุํมในการพัฒนาชุมชนและ
สํงเสริมประชาชนให๎มีความ
สนใจ ความเข๎าใจและความคิด
ริเริม่ในการพัฒนาชุมชนใน
ท๎องถิ่นของตน รํวมท างาน
พัฒนากับประชาชนในท๎องถิ่น
อยํางใกล๎ชิด อ านวยความ
สะดวกและประสานงานกับ
หนํวยงานตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง  

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความถูกต๎อง
และจริยธรรม 
-ความเข๎าใจในองค์กรและ
ระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -การคิดวิเคราะห์ 
-การสั่งสมความรู๎
และความ เ ชียว
ชาญในสายอาชีพ 
-การให๎ความรู๎และ
การสร๎างสัมพันธ์ 
-ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
ร อ บ ค อ บ แ ล ะ
ความถูกต๎องของ
งาน 
-ศิ ลปะกา ร โน๎ ม
น๎าวจูงใจ 

๗.งานนิติการ 
  (นิติกร) 

-ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ต๎ อ ง ใ ช๎ ค ว า ม
ช านาญในวิชาการทางกฎหมาย 
เชํน วินิจฉัยปัญหากฎหมาย รําง 
แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ต ร ว จ รํ า ง
ข๎อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และ
ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง จัดท านิติ
กรรม รวบรวมข๎อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานเพื่อด าเนินการ
ทางคดี  การสอบสวน ตรวจ
พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินยั
พนักงานและการร๎องทุกข์หรือ
อุทธรณ์  และปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่
เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความถูกต๎อง
และจริยธรรม 
-ความเข๎าใจในองค์กรและ
ระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -ก า ร ยึ ด มั่ น ใ น
หลักเกณฑ์ 
-การสั่งสมความรู๎
แ ล ะ ค ว า ม
เช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 
-ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
ร อ บ ค อ บ แ ล ะ
ความถูกต๎องของ
งาน 
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การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัต ิ

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลกัษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

๘.งานธุรการ 
(เจ๎าพนักงานธุรการ) 

-ปฏิบัติงานที่ต๎องใช๎ความ
ช านาญเกี่ยวกับงานธุรการ
และงานสารบรรณ เชํน รําง 
โ ต๎ ต อบ  บั นทึ ก  ยํ อ เ รื่ อ ง 
ประมวลรายงานที่ต๎องใช๎
ความรู๎ทางวิชาการ รวบรวม 
ต ร ว จ ส อ บ  แ ก๎ ไ ข  ก า ร
เปลี่ยนแปลงรายการและเก็บ
รั ก ษ า เ อ ก ส า ร สิ ท ธิ ใ น
ทรัพย์สินและเอกสารส าคัญ
ของทา งร าชการ  ติ ด ตํ อ
ประ ส า นง าน  แ ก๎ ปั ญห า
ข๎อขัดข๎อง ในหนํวยงานที่
รับผิดชอบ ตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องตํางๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน๎าที่  เข๎ ารํวมประชุม
คณะกรรมการตํางๆ ตามที่
ไ ด๎ รั บแตํ งตั้ ง  และปฏิบั ติ
หน๎าท่ีอื่นที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความถูกต๎อง
และจริยธรรม 
-ความเข๎าใจในองค์กรและ
ระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -ก า ร ยึ ด มั่ น ใ น
หลักเกณฑ์ 
-การสั่ ง สมความรู๎
และความเชียวชาญ
ในสายอาชีพ 
-ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
รอบคอบและความ
ถูกต๎องของงาน 

๙. งานบริหารงานการ
คลัง (นักบริหารงาน
การคลัง) 
 ผู๎อ านวยการกองคลัง 

-  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์
ท าความเห็น  สรุปรายงาน
เสนอแนะและด าเนินการ
ปฏิบัติ งานที่ ต๎ องใ ช๎ความ
ช า น า ญ เ กี่ ย ว กั บ ง า น
บริ หารงานคลั ง  ควบคุ ม
ตรวจสอบการจัดการงาน
ตํางๆ  เ ชํน งานการคลั ง  
งานการเงิน และบัญชี  งาน
จัดเก็บรายได๎งานพัสดุ  เป็น
ต๎น  ให๎ค าปรึกษาแนะน า  
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาและปฏิบัติ
หน๎าท่ีอื่นที่เกี่ยวข๎องฯลฯ 

- การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
- การยึดมั่นในความถูกต๎อง
และจริยธรรม 
- ความเข๎าใจในองค์กรและ
ระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การท างานเป็นทีม 

- การเป็นผู๎น าใน
กรเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถใน
การเป็นผู๎น า 
-ความสามารถใน
การพัฒนาคน 
- ก า ร คิ ด เ ชิ ง ก ล
ยุทธ์ 

- การแก๎ ไขปัญหา
และด าเนินการเชิง
รุก 
- การวางแผนและ
การจัดการ 
- การสร๎างให๎เกิดการ
มีสํ วนรํ วมทุกภาค
สํวน 
- ความเข๎มใจพื้นที่
และการเมืองท๎องถิ่น 
-ส ร๎ า ง ส ร ร ค์ เ พื่ อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
ท๎องถิ่น 
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การวิเคราะห์ค่า

งาน 
(งานที่ต้องปฏิบัต ิ

ใน อบต.) 

ค าบรรยายลกัษณะงาน สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

ประจ าผู้บริหาร 
สมรรถนะ 

ประจ าสายงาน 

๑๐.งานการเงินและ
บัญชี (นักวิชาการ
เงินและบัญชี) 

-ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ต๎ อ ง ใ ช๎ ค ว า ม
ช านาญเกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชี ควบคุมการจัดท าและ
ด า เ นิ น ก า ร ตํ า ง ๆ ใ น ด๎ า น
งบประมาณ ตลอดจนจัดสรร
งบประมาณให๎หนํวยงานตําง ท า
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
และบัญชี ตรวจสอบรายงาน
การเงินตํางๆ ศึกษาวิเคราะห์ 
ประเมินผล และติดตามผลการ
ใช๎จํายเงิน งบประมาณรายจําย
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องตํางๆ 
เกี่ยวกับงานในหน๎าที่ เข๎ารํวม
ประชุมคณะกรรมการตํางๆ
ตามที่ได๎รับแตํงตั้ง และปฏิบัติ
หน๎าท่ีอื่นที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต๎องและจริยธรรม 
-ความเข๎าใจในองค์กร
และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -คิดวิเคราะห์ 
-การสั่ งสมความรู๎
และความเช่ียวชาญ
ในสายอาชีพ 
-ความ เข๎ า ใจผู๎ อื่ น
และตอบสนองอยําง
สร๎างสรรค์ 
-ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
รอบคอบและความ
ถูกต๎องของงาน 
-ศิลปะการโน๎นน๎าว
จูงใจ 

๑๑.งานคลัง 
(นักวิชาการคลัง) 

-ปฏิบัติงานทางวิชาการคลัง ซึ่ง
มีลักษณะงานท่ีปฏิบัตเิกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
เสนอแนะทางด๎านการเงิน การ
คลัง เพือ่พิจารณาวาง
หลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลัง
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ให๎เป็นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบวาํด๎วยการรับเงิน การ
เบิกจํายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและฐานะการเงิน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ควบคุมการเบิกจํายเงิน
งบประมาณรายจําย ควบคุม
การรับการจําย การกู๎และการ
ยืมเงินสะสมขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
ควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับ
การตัดเงินปี การกันเงินไว๎จําย
เหลื่อมปี ฯลฯ 
 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต๎องและจรยิธรรม 
-ความเข๎าใจในองค์กร
และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -การคิดวิเคราะห ์
-การบริหารความ
เสี่ยง 
-การยึดมั่นใน
หลักเกณฑ ์
-การสั่งสมความรู๎
และความเชี่ยวชาญ
ในสายอาชีพ 
-ความละเอียด
รอบคอบและความ
ถูกต๎องของงาน 
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การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัต ิ

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลกัษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

๑๒.งานจดัเก็บ
รายได๎ (นักวิชาการ
การจัดเก็บรายไดฯ๎) 

-ปฏิบัติตามทีต่๎องใช๎ความ
ช านาญเกี่ยวกับงาจัดเก็บรายได๎ 
เชํน งานควบคุมการรับ การเก็บ
รักษา และน าสํงเงิน งานตรวจ
รายงานตํางๆ งานอุทธรณ์ งาน
บัญชีภาษีคงค๎าง งานรายงาน
ภาษีอากรที่จัดเก็บรายได๎ งาน
พิจารณาค าร๎อง ค าขอ หรือ
เรื่องราวอ่ืนๆ ตอบปญัหา ช้ีแจง
เรื่องตํางๆเกี่ยวกับงานในหน๎าท่ี 
เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการ
ตํางๆ ตามทีไ่ด๎รบัแตํงตั้งและ
ปฏิบัติหน๎าท่ีอื่นที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึ ดมั่ น ในความ
ถูกต๎องและจริยธรรม 
-ความเข๎าใจในองค์กร
และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -คิดวิเคราะห์ 
-การสั่งสมความรู๎และ
ความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 
-ความเข๎าใจผู๎อื่นและ
ต อ บ ส น อ ง อ ยํ า ง
สร๎างสรรค์ 
-ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
รอบคอบและความ
ถูกต๎องของงาน 
-ศิลปะการโน๎นน๎าวจูง
ใจ 

๑๓.งานพสัด ุ
 (นักวิชาการพัสดุ,
ผู๎ชํวยนักวิชาการ
พัสดุ) 

-ปฏิบัติงานท่ีต๎องใช๎ความ
ช านาญเกี่ยวกับงานพัสดุ เชํน 
จัดหา จัดซื้อ วําจ๎าง ตรวจรับ 
เก็บรักษา จัดท าทะเบียน
เบิกจําย ท ารายงานตรวจสอบ
และเก็บรักษาใบส าคญั หลักฐาน
และเอกสารเกีย่วกับพัสดุ 
ด าเนินการจัดซื้อและวําจ๎างซํอม
พัสดุครภุัณฑ์ ติดตํอประสานงาน
กับบุคคลและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องตํางๆ เกี่ยวกับงานในหน๎าท่ี 
เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการ
ตํางๆ ตามทีไ่ด๎รบัแตํงตั้ง และ
ปฏิบัติหน๎าท่ีอื่นที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต๎องและจรยิธรรม 
-ความเข๎าใจในองค์กร
และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -การคิดวิเคราะห ์
-การบริหารความเสี่ยง 
-การยึดมั่นใน
หลักเกณฑ ์
-การสั่งสมความรู๎และ
ความเชี่ยวชาญในสาย
อาชีพ 
-ความละเอียด
รอบคอบและความ
ถูกต๎องของงาน 
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การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัต ิ

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลกัษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

๑๔.งานพสัด ุ
   (เจ๎าพนักงาน พัสดุ) 

-ปฏิบัติงานพัสดุเชํนในการจดัหา  
จัดซื้อ  วําจ๎าง  การเก็บรักษา  
น าสํง  การซํอมแซมและ
บ ารุงรักษาพัสดุ ครุภณัฑ์  
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ตํางๆ 
ท าทะเบียนการเบิกจํายพสัดุ  
รํางและตรวจสัญญา  ซื้อ  
สัญญาจ๎าง  รายงานสรุป
ความเห็นเกีย่วกับงาน     
 เสนอความเห็น  ช้ีแจง
รายละเอียดข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
งานพัสดุให ๎  จัดทาแผนการ
จัดซื้อจัดจ๎างประจ าเดือน 
ประจ าไตรมาส หรือประจ าปี
งบประมาณ   
ศึกษาและตดิตามเทคโนโลยีองค์
ความรู๎ใหมํๆ  กฎหมาย และ
ระเบียบตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
งานพัสด ุ  
 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต๎องและ
จริยธรรม 
-ความเข๎าใจใน
องค์กรและ
ระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -การคิดวิเคราะห ์
-การบริหารความเสี่ยง 
-การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
-การสั่งสมความรู๎และความ
เชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
-ความละเอียดรอบคอบและ
ความถูกต๎องของงาน 
 

๑๕.งานบริหารงาน
ชําง 
  (นักบริหารงานชําง) 
ผู๎อ านวยการกองชําง 

- ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การควบคุมการออกแบบ และ
กํอสร๎างด๎านโยธา วางโครงการ
ส ารวจวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อใช๎ใน
การออกแบบงานด๎านวิศวกรรม
ตํ างๆ ตลอดจนควบคุมการ
กํ อ ส ร๎ า ง แ ล ะ ซํ อ ม แ ซ ม
บ ารุงรักษา เป็นที่ปรึกษาในงาน
ออกแบบและกํอสร๎างของ อบต. 
ตรวจแบบกํอสร๎างให๎ค าปรึกษา
แนะน า  ติดตามประเมินผล
ผู๎ ใต๎บังคับบัญชา และปฏิบัติ
หน๎าท่ีอื่นที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 
 
 

- การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
- การยึดมั่นในความ
ถู ก ต๎ อ ง แ ล ะ
จริยธรรม 
- ค ว า ม เ ข๎ า ใ จ ใ น
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
ระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การท างานเป็นทีม 

- การเป็นผู๎น าในกร
เปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถใน
การเป็นผู๎น า 
-ความสามารถใน
การพัฒนาคน 
- การคิดเชิงกลยุทธ์ 

- ก า ร แ ก๎ ไ ขปั ญ ห า แ ล ะ
ด าเนินการเชิงรุก 
- ก า ร ว า งแ ผน และ กา ร
จัดการ 
- การสร๎างให๎เกิดการมีสํวน
รํวมทุกภาคสํวน 
- ความ เข๎ ม ใจพื้ นที่ แ ล ะ
การเมืองท๎องถิ่น 
- สร๎างสรรค์เพื่อประโยชน์
ของท๎องถิ่น 
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การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัต ิ

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลกัษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

๑๖.งานธุรการ 
(เจ๎าพนักงานธุรการ) 

-ปฏิบัติงานที่ต๎องใช๎ความช านาญ
เกี่ยวกับงานธุรการและงานสาร
บรรณ เชํน รําง โต๎ตอบ บันทึก ยํอ
เรื่อง ประมวลรายงานที่ต๎องใช๎
ความรู๎ ท า งวิ ช าการ  ร วบรวม 
ตรวจสอบ แก๎ไข การเปลี่ยนแปลง
รายการและเก็บรักษาเอกสารสิทธิ
ในทรัพย์สินและเอกสารส าคัญของ
ทางราชการ ติดตํอประสานงาน 
แก๎ปัญหาข๎อขัดข๎องในหนํวยงานที่
รับผิดชอบ ตอบปัญหาและช้ีแจง
เรื่องตํางๆ เกี่ยวกับงานในหน๎าที่ 
เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการตํางๆ 
ตามที่ ได๎ รับแตํ งตั้ ง  และปฏิบัติ
หน๎าท่ีอื่นที่เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-ก า ร ยึ ด มั่ น ใ น ค ว า ม
ถูกต๎องและจริยธรรม 
-ความเข๎าใจในองค์กร
และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -ก า ร ยึ ด มั่ น ใ น
หลักเกณฑ์ 
-การสั่ งสมความรู๎
และความเชียวชาญ
ในสายอาชีพ 
-ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
รอบคอบและความ
ถูกต๎องของงาน 

๑๗.งานชํางโยธา 
     (นายชํางโยธา) 
 

-ปฏิบัติงานที่ต๎องใช๎ความช านาญ
เกี่ยวกับงานชํางโยธา เชํน การ
ออกแบบ การควบคุมการกํอสร๎าง 
และบ ารุงรักษาด๎านชํางโยธา การ
วางโครงการกํอสร๎างในงานด๎านชําง
โยธา การให๎ค าปรึกษาแนะน า หรือ
ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานชํางโยธา 
ปฏิบัติงานส ารวจตํางๆเกี่ยวกับงาน
ชํางโยธาตรวจทานแบบ ค านวณ
ออกแบบเกี่ยวกับงานชํางโยธา 
ซํอมสร๎างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช๎และอุปกรณ์ในการส ารวจ
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องตํางๆ 
เกี่ ย วกับงานในหน๎ าที่ เ ข๎ า รํ วม
ประชุมคณะกรรมการตํางๆตามที่
ได๎รับแตํงตั้ง และปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่
เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 
 
 
 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต๎องและจรยิธรรม 
-ความเข๎าใจในองค์กร
และระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -ก า ร มุํ ง ค ว า ม
ปลอดภัยและการ
ระวังภัย 
-ก า ร ยึ ด มั่ น ใ น
หลักเกณฑ์ 
-การสั่ งสมความรู๎
และความเชียวชาญ
ใสสายอาชีพ 
-ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด
รอบคอบของความ
ถูกต๎องของงาน 
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การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัต ิ

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลกัษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

๑๘.งานบริหาร
การศึกษา 
(นักบริหารงาน
การศึกษา) 
ผู๎อ านวยการกอง
การศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจดั
การศึกษาการพัฒนางานวิชาการและ
ระบบสารสนเทศ การประกันคณุภาพ
การศึกษา การบรหิารงานงานบุคคล 
การบริหารเงินและงบประมาณ การ
ประสานงาน การก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการ
พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การ
สํงเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น รวมถึงเป็นผู๎ปกครอง
บังคับบัญชาในฐานะหัวหน๎าสํวน
ราชการหรือผู๎ชํวยหัวหน๎าสํวน
ราชการทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ในต าแหนํง
หัวหน๎ากอง หัวหน๎าฝุาย 
ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
- การยึดมั่นในความ
ถูกต๎องและจรยิธรรม 
- ความเข๎าใจใน
องค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลศิ 
- การท างานเป็นทีม 

- การเป็นผู๎น าในกร
เปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถใน
การเป็นผู๎น า 
-ความสามารถใน
การพัฒนาคน 
- การคิดเชิงกล
ยุทธ์ 

- การแก๎ไขปัญหาและ
ด าเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการ
จัดการ 
- การสร๎างให๎เกดิการมี
สํวนรํวมทุกภาคสํวน 
- ความเข๎มใจพื้นที่และ
การเมืองท๎องถิ่น 
- สร๎างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ของท๎องถิ่น 
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การวิเคราะห์ค่างาน 

(งานที่ต้องปฏิบัต ิ
ใน อบต.) 

 
ค าบรรยายลกัษณะงาน 

 
สมรรถนะหลัก 

 
สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

 
สมรรถนะ 

ประจ าสายงาน 

๑๙. งานการศึกษา 
(นักวิชาการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 

-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการศึกษาการพัฒนา
งานวิชาการและระบบ
สารสนเทศ การประกัน
คุณภาพการศึกษา การ
บริหารงานบุคคล การบริหาร
กิจกรรมเด็กและเยาวชน การ
สํงเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น รวมถึงเป็นผู๎ปกครอง
บังคับบัญชาในฐานะหัวหน๎า
สํวนราชการฯ 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต๎องและจรยิธรรม 
-ความเข๎าใจใน
องค์กรและระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

-การคิดวิเคราะห ์
-การสั่งสมความรู๎และ
ความเชียวชาญในสาย
อาชีพ 
-การให๎ความรู๎และการ
สร๎างสมัพันธ์ 
-ความละเอียด
รอบคอบและความ
ถูกต๎องของงาน 
-ศิลปะการโน๎มน๎าวจูง
ใจ 
 
 
 
 
 

๒๐.งานบริหารงานการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร) 
ผู๎อ านวยการกองสํงเสรมิ
การเกษตร 
 
 
 
 
 

-ปฏิบัติงานทางการเกษตรและ
ทางสัตวแพทย์ ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา 
ค๎นคว๎า ทดลอง และวิเคราะห์
วิจัยทางการเกษตร เชํน การ
เพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ 
การขยายพันธ์ุ การคดิพันธ์ุ
ต๎านทานโรคและศตัรูพืช การ
วิเคราะหด์ิน และการจดัและ
รักษามาตรฐานพันธุ์พืช 
การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อ
ควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และ
ปุ๋ยเคมี การใหค๎ าปรึกษา
แนะน าและสาธิตงาน
การเกษตร การฉีดวัคซีน การ
ตรวจและรักษาพยาบาล การ
กักสัตว์ ภายให๎ค าแนะน า
ปรึกษาในด๎านการเลี้ยงและ
รักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเช้ือ 
ตลอดจนชํวยดูแลอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช๎และการ
ปฏิบัติการในห๎องทดลอง เป็น
ต๎น 
 
 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต๎องและจรยิธรรม 
-ความเข๎าใจใน
องค์กรและระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

-การเป็นผู๎น าใน
การเปลีย่นแปลง 
-ความสามารถใน
การเป็นผู๎น า 
-ความสามารถใน
การพัฒนาคน 
-การคิดเชิงกลยุทธ์ 

-การแก๎ไขปัญหาและ
ด าเนินการเชิงรุก 
-การวางแผนและการ
จัดการ 
-การสร๎างให๎เกดิการมี
สํวนรํวมทุกภาคสํวน 
-ความเข๎าใจพ้ืนท่ีและ
การเมืองท๎องถิ่น 
-สร๎างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ของท๎องถิ่น 
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การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัต ิ

ใน อบต.) 

ค าบรรยายลกัษณะงาน สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะ 
ประจ าผู้บริหาร 

 
สมรรถนะ 

ประจ าสายงาน 

๒๑.งานบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา) 
ผู๎อ านวยการกองการศึกษาฯ 

-พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการศึกษาการพัฒนางาน
วิชาการและระบบสารสนเทศ 
การประกันคณุภาพการศึกษา 
การบริหารงานงานบุคคล การ
บริหารเงินและงบประมาณ 
การประสานงาน การก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล ตลอดจนการ
พัฒนากิจกรรมเด็กและ
เยาวชน การสํงเสริมท านุ
บ ารุงศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น รวมถึงเป็น
ผู๎ปกครองบังคับบัญชาใน
ฐานะหัวหน๎าสํวนราชการ
หรือผู๎ชํวยหัวหน๎าสํวน
ราชการทางการศึกษาของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ในต าแหนํงหัวหน๎า
กอง หัวหน๎าฝุาย 
ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
- การยึดมั่นในความ
ถูกต๎องและจรยิธรรม 
- ความเข๎าใจใน
องค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลศิ 
- การท างานเป็นทีม 

- การเป็นผู๎น าในกร
เปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถใน
การเป็นผู๎น า 
-ความสามารถใน
การพัฒนาคน 
- การคิดเชิงกล
ยุทธ์ 

- การแก๎ไขปัญหาและ
ด าเนินการเชิงรุก 
- การวางแผนและการ
จัดการ 
- การสร๎างให๎เกดิการมี
สํวนรํวมทุกภาคสํวน 
- ความเข๎มใจพื้นที่และ
การเมืองท๎องถิ่น 
- สร๎างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ของท๎องถิ่น 
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การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัต ิ

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลกัษณะงาน สมรรถนะหลัก 

 
สมรรถนะ 

ประจ าผู้บริหาร 

 
สมรรถนะ 

ประจ าสายงาน 
๒๒. งานการศึกษา 
(นักวิชาการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 

-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การศึกษาการพัฒนางานวิชาการและ
ระบบสารสนเทศ การประกันคณุภาพ
การศึกษา การบรหิารงานบุคคล การ
บริหารกิจกรรมเด็กและเยาวชน การ
สํงเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท๎องถิ่น 
รวมถึงเป็นผู๎ปกครองบังคับบัญชาใน
ฐานะหัวหน๎าสํวนราชการฯ 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความ
ถูกต๎องและจรยิธรรม 
-ความเข๎าใจใน
องค์กรและระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

-การคิดวิเคราะห ์
-การสั่งสมความรู๎และ
ความเชียวชาญในสาย
อาชีพ 
-การให๎ความรู๎และการ
สร๎างสมัพันธ์ 
-ความละเอียด
รอบคอบและความ
ถูกต๎องของงาน 
-ศิลปะการโน๎มน๎าวจูง
ใจ 
 
 
 
 
 

๒๓.  คร ู ปฎิบัติงานเกี่ยวกับด๎านการจัดการเรียน
การสอนเรียนการสอน  การสร๎างหรือ
การพัฒนาหลักสูตร  การจัดช้ันเรียน
การสร๎างและการพัฒนาสือ  นวัตกรรม  
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู๎  
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎   การ
บริหารจัดการช้ันเรียน  การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
--การท างานท่ีดี 
-การพัฒนาตนเอง 
-การท างานเป็นทีม 
-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คร ู
 
 
 

 -การบริหารหลักสูตร
และการเรียนรู ๎
-การพัฒนาผู๎เรียน 
-การบริหารจัดการชั้น
เรียน 
-การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการวิจยั
เพื่อพัฒนาผู๎เรียน 
-ภาวะผู๎น าคร ู
-การสร๎าง
ความสัมพันธ์และ
ความรํวมมือกับชุมชน
เพื่อการเรยีนรู ๎
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การวิเคราะห์ค่า
งาน 

(งานที่ต้องปฏิบัต ิ
ใน อบต.) 

ค าบรรยายลกัษณะงาน สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะ 

ประจ าผู้บริหาร 
สมรรถนะ 

ประจ าสายงาน 

๒๔.งาน
บริหารงาน
การเกษตร 
(นักบริหารงาน
การเกษตร) 
ผู๎อ านวยการกอง
สํงเสริม
การเกษตร 
 
 
 
 
 

-ปฏิบัติงานทางการเกษตรและทางสัตวแพทย์ ซึ่ง
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค๎นคว๎า 
ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เชํน 
การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ 
การคิดพันธุ์ต๎านทานโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์
ดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช 
การศึกษา วิ เคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช 
วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให๎ค าปรึกษาแนะน า
และสาธิตงานการเกษตร การฉีดวัคซีน การตรวจ
และรักษาพยาบาล การกักสัตว์ ภายให๎ค าแนะน า
ปรึกษาในด๎านการเลี้ยงและรักษาสัตว์  การ
เพาะเลี้ยงเช้ือ ตลอดจนชํวยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช๎และการปฏิบัติการในห๎องทดลอง เป็นต๎น 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-ก า ร ยึ ด มั่ น ใ น
ความถูกต๎องและ
จริยธรรม 
-ความ เข๎ า ใจ ใน
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
ระบบงาน 
-การบริการ เป็น
เลิศ 
-การท างานเป็น
ทีม 

-การเป็นผู๎น าใน
การเปลีย่นแปลง 
-ความสามารถใน
การเป็นผู๎น า 
-ความสามารถใน
การพัฒนาคน 
-การคิดเชิงกล
ยุทธ์ 

-การแก๎ไขปัญหา
และด าเนินการ
เชิงรุก 
-การวางแผนและ
การจัดการ 
-การสร๎างให๎เกิด
การมีสํวนรํวมทุก
ภาคสํวน 
-ความเข๎าใจพื้นที่
แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง
ท๎องถิ่น 
-สร๎างสรรค์ เพื่อ
ป ร ะ โ ยชน์ ข อ ง
ท๎องถิ่น 

๒๕.งาน
การเกษตร 
(นักวิชาการ
เกษตร) 

-ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติ เกี่ยวกับศึกษา ค๎นคว๎ า ทดลอง และ
วิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เชํน การเพาะปลูก 
การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต๎าน
ทางโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน และการจัด
และรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษาวิเคราะห์
วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี 
การให๎ค าปรึกษาแนะน าและสาธิตงานวิชาการ
เกษตร เป็นต๎น และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-ก า ร ยึ ด มั่ น ใ น
ความถูกต๎องและ
จริยธรรม 
-ความ เข๎ า ใจ ใน
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
ระบบงาน 
-การบริการ เป็น
เลิศ 
-การท างานเป็น
ทีม 

- -การคิดวิเคราะห์ 
-การวางแผนและ
การจัดการ 
-การสั่งสมความรู๎
แ ล ะ ค ว า ม
เช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 
-ความละ เอี ยด
ร อ บ ค อ บ แ ล ะ
ความถูกต๎องของ
งาน 
-จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
รั บ ผิ ด ช อ บ ตํ อ
สิ่งแวดล๎อม 
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การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัต ิ

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลกัษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ า
ผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

๒๖ .งานตรวจสอบภายใน ปฏิบั ติ ง าน เ กี่ ย วกั บกา ร
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหนํวยงานตํางๆ ภายใน
อบต . ที่สังกัดในด๎าน
งบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  
รวมทั้งตรวจสอบหลักฐาน
เ อ ก ส า ร ท า ง ก า ร บั ญ ชี  
การเงิน  ยอดเงิน  การท า
สัญญา   การจั ดซื้ อพัสดุ  
การเบิกจําย  การลงบัญชี       
การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลัง
พัสดุ   ตรวจสอบการใ ช๎   
และเก็บรักษายานพาหนะ
ให๎ประหยัด และถูกต๎องตาม
ระเบียบของทางราชการ   
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ อื่ น ที่
เกี่ยวข๎องช่ือและระดับของ
ต าแหนํง 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความถูกต๎อง
และจริยธรรม 
-ความเข๎าใจในองค์กรและ
ระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -คิดวิเคราะห์ 
-การสั่งสมความรู๎และ
ความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 
-ความเข๎าใจผู๎อื่นและ
ต อ บ ส น อ ง อ ยํ า ง
สร๎างสรรค์ 
-ความละเอียดรอบคอบ
และความถูกต๎องของ
งาน 
-ศิลปะการโน๎นน๎าวจูงใจ 

๒๗.  พนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ 
( ผู๎ชํวยครูผูด๎ูแลเด็ก) 

ปฏิบัติหน๎าท่ีเกี่ยวกับการจัด
ประสบการเรียนรู๎   การ
สํงเสริมการเรียนรู๎   การ
สํงเสริมการเรียนรู๎พัฒนา
ผู๎ เ รี ยน   ปฏิบัติ ง านทาง
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก  
เด็กอนุบาล  เด็กปฐมวัย  
โดยต๎ องผํ านการเตรียม
ความพร๎อมและพัฒนาอยําง
เข๎มกํอนแตํ งตั้ ง ให๎ด าร ง
ต าแหนํง  ให๎มีความพร๎อม
ทั้งด๎านรํางกาย  อารมณ์
จิตใจ  สังคมและสติปัญญา
ตามหลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัย  ปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ เกี่ยวข๎องและ
ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น ที่ ไ ด๎ รั บ
มอบหมาย 

การมุํงผลสมัฤทธิ ์
--การท างานท่ีดี 
-การพัฒนาตนเอง 
-การท างานเป็นทีม 
-จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
 

 การบริหารหลักสูตรและ
การเรยีนรู ๎
-การพัฒนาผู๎เรียน 
-การบริหารจัดการชั้น
เรียน 
-การวิเคราะห์สังเคราะห์
และการวจิัยเพื่อพัฒนา
ผู๎เรยีน 
-ภาวะผู๎น าคร ู
-การสร๎างความสมัพันธ์
และความรํวมมือกับ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู ๎
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การวิเคราะห์ค่างาน 
(งานที่ต้องปฏิบัต ิ

ใน อบต.) 
ค าบรรยายลกัษณะงาน สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ 
ประจ า
ผู้บริหาร 

สมรรถนะ 
ประจ าสายงาน 

28 พนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ๎างที่มีลักษณะงาน
เป็นการสํงเสรมิ  หรือสนับส
นัสการท างานของพนักงาน
สํวนต าบลหรืองานท่ีต๎อง
ทักษะเฉพาะบุคคล 

การมุํงผลสมัฤทธ์ิ 
-การบริการทีด่ ี
-การสั่งสมความช านาญใน
งานอาชีพ 
-การยึดมั่นในความถูกต๎อง
และจริยธรรม 
--การท างานเป็นทีม 

 

 

๒9.  พนักงานจ๎างตาม
ภารกิจ 
(พนักงานขับรถยนต์) 

-การปฏิบัติงานสนบัสนุน
บุคลากรทุกกลุํมงาน ปฏิบัติ
หน๎าท่ีเกี่ยวกับขับรถยนต์  
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์  
แก๎ไขข๎อขัดข๎องเล็กๆน๎อยๆ
ของรถยนต์พร๎อมใช๎งาน
ตลอดเวลา  บ ารุงดูแลรักษา
ความสะอาดรถยนต์ของ
หนํวยงานกํอนน าออก
ปฏิบัติงาน  ดูแลความ
ปลอดภัยของรถยนต์ในขณะ
ปฏิบัติงานและปฏิบตัิงานอ่ืน
ที่ได๎รับมอบหมาย 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การบริการทีด่ ี
-การสั่งสมความช านาญใน
งานอาชีพ 
-การยึดมั่นในความถูกต๎อง
และจริยธรรม 
--การท างานเป็นทีม 

 

- ด๎านความรู ๎
- ด๎านทักษะ 
- ด๎านคุณลักษณะสํวน
บุคคล 

30.พนักงานจ๎างทั่วไป 
     (คนงาน) 

-ป ฏิ บั ติ ง า น ส นั บ ส นุ น
บุคลากรทุกฝุาย ปฏิบัติงานที่
ต๎องใช๎แรงงานทั่วไป และ
ปฏิบั ติ หน๎ าที่ ต ามที่ ไ ด๎ รั บ
มอบหมาย 

-การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 
-การยึดมั่นในความถูกต๎อง
และจริยธรรม 
-ความเข๎าใจในองค์กรและ
ระบบงาน 
-การบริการเป็นเลิศ 
-การท างานเป็นทีม 

- -ความละเอียดรอบคอบ 
 และความถูกต๎องของ
งาน 
-การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
-ความเข๎าในพื้นที่และ
การเมืองท๎องถิ่น 
-ความเข๎ า ใจผู๎ อื่ นและ
ต อ บ ส น อ ง อ ยํ า ง
สร๎างสรรค์ 
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๘.๒  การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
          องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง  มีปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล           (นัก
บริหารงานท๎องถิ่น) เป็นผู๎บริหารสูงสุด แบํงสํวนราชการเป็น ๑ ส านัก ๔ กอง  ๑ หนํวย คือ 

๑. ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง)    ๑  อัตรา   
(เลขท่ีต าแหนํง  ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑) 

           ๒.  รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น)  ๑  อัตรา 
(เลขท่ีต าแหนํง  ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒) 

 ส านักงานปลัด 
           1.  หวัหน๎าส านักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น)    ๑  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-01-2101-001) 
๒. นักจัดการงานทั่วไปช านาญงาน               1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-01-3101-001) 
๓. นักทรัพยากรบุคคล (ปก.ชก.)                1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-01-3102-001) 
๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-01-3103-001) 
๕. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-01-3801-001) 
 6.   นิติกรช านาญการ        1  อัตรา 
       (เลขท่ีต าแหนํง 20-3-01-3105-001) 

7.   เจ๎าพนักงานธุรการช านาญการ      1  อัตรา 
      (เลขท่ีต าแหนํง 20-3-01-4101-001) 
8.   พนักงานจ๎างตามภารกิจ   ต าแหนํง ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1  อัตรา 
9.   พนักงานจ๎างตามภารกิจ   ต าแหนํง ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน                             1  อัตรา  
10. พนักงานจ๎างตามภารกิจ   ต าแหนํง พนักงานขับรถยนต์    1  อัตรา 
11. พนักงานจ๎างทั่วไป          ต าแหนํง ยาม     1  อัตรา 
12. พนักงานจ๎างทั่วไป          ต าแหนํง คนงาน               2  อัตรา 
 
กองคลัง 
1. ผู๎อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น)    1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-04-2102-001) 
2. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ      1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-04-3201-001) 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ช านาญการ      1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-04-3203-001) 
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4. นักวิชาการพัสดุช านาญการ       1  อัตรา 
(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-04-3204-001) 

๕.   เจ๎าพนักงานพัสดุ                                                                              1  อัตรา 
 (เลขท่ีต าแหนํง  20-3-04-๔๒๐๓-001) 

๖.  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ                                                                   1  อตัรา 
 (เลขท่ีต าแหนํง  20-3-04-3202-001) 

 ๗.   พนักงานจ๎างตามภารกิจ     ต าแหนํง  ผู๎ชวํยนักวิชาการพัสดุ   1  อัตรา 

               กองช่าง 
1.  ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง ระดับต๎น)    1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-05-2103-001) 
2. นายชํางโยธาอาวุโส                 1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-05-4701-001) 
3. นายชํางโยธาช านาญงาน       1  อัตรา 

(เลขที่ต าแหนํง  20-3-05-4701-002) 

 4.   เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน      1  อัตรา 

       (เลขท่ีต าแหนํง  20-3-05-4101-002) 

5.   พนักงานจ๎างตามภารกิจ        ต าแหนํง พนักงานขับรถยนต์   1  อัตรา 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. ผู๎อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต๎น)            1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-08-2107-001) 
2. นักวิชาการศึกษา (ปก.ชก.)       1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-08-3803-001) 
3. คร ูคศ.1         1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  ๒๐-๓-0๘-๖๖๐๘-๕๖๒) 
 4.  ครู คศ.2                  1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  ๒๐-๓-0๘-๖๖๐๘-๕๖๓)       
 5.  ครู คศ.2                  1  อัตรา 
      (เลขท่ีต าแหนํง  ๒๐-๓-0๘-๖๖๐๘-๕๖๔) 
 6.  ครู คศ.2                  1  อัตรา 
      (เลขท่ีต าแหนํง  ๒๐-๓-0๘-๖๖๐๘-๕๖๕) 
 7.  ครู คศ.2         1  อัตรา 
      (เลขท่ีต าแหนํง  ๒๐-๓-0๘-๖๖๐๘-๕๖๖) 
 8.  ครู คศ.1         1  อัตรา 
      (เลขท่ีต าแหนํง  ๒๐-๓-0๘-๖๖๐๘-๕๖๗) 
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 9.  ครู คศ.1         1  อัตรา      
(เลขท่ีต าแหนํง  ๒๐-๓-0๘-๖๖๐๘-๕๖๘) 
         1๐.  พนักงานจ๎างตามภารกิจ    ต าแหนํง  ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก              ๔  อัตรา 
  
         กองส่งเสริมการเกษตร 

1. ผู๎อ านวยการกองสํงเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร ระดับต๎น)  1  อัตรา 
(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-14-2109-001) 

2. นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)       1  อัตรา 
(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-14-3401-001) 

 3.   พนักงานจ๎างทั่วไป    ต าแหนํง  คนงาน     1  อัตรา 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
1. นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญกร      1  อัตรา 

(เลขท่ีต าแหนํง  20-3-12-3205-001) 
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10  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

 
แผนภูมิโครงสร้างการส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ 

ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น) 

ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
(นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง)  

ส ำนักปลัด อบต. 
หัวหน้ำส ำนักปลดั อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 
- งานบรหิารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
- งานสาธารณสขุฯ 

 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) 

- งานการเงิน 
- งานบญัชี 
- งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
- งานทะเบียนทรพัยส์นิและพสัด ุ

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
- งานก่อสรา้ง 
- งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
- งานประสานสาธารณปูโภค 
- งานผงัเมือง 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
- งานบรหิารการศกึษา 
- งานสง่เสรมิการศกึษา ศาสนา 
   และวฒันธรรม 
- งานกิจการโรงเรียน 
 

 

กองส่งเสริมการเกษตร 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมา

การเกษตร 

(นักบริหารงานเกษตร ระดับ
ต้น) 

- งานสง่เสรมิการเกษตร 
- งานสง่เสรมิปศสุตัว ์
- งานอนรุกัษแ์หลง่น า้และป่าไม ้

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นกัวชิาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก) 
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หัวหน้าส านักปลดั อบต. 
(นักบริหารงานทัว่ไประดับตน้)(๑) 

งานกฎหมายและคด ี
……………………. 

 

งานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 

…………………….. 
 

งานโยบายและแผน 
……………………

. 

งานบริหารทัว่ไป 

............................
. 

-นิติกร(ปก./ชก.) (๑) 

 
 

-นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)(๑) 
- ผช.นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน (๑) 

 
 

- นักพัฒนาชุมชน 
(ปก./ชก.)(1) 
- นักจัดการงานทั่วไป 
(ปก./ชก.)(๑) 
- นักทรัพยากรบุคคล 
(ปก./ชก.) (1) 
- เจ๎าพนกังานธุรการ 
(ปง./ชง.) (๑) 
- ผช.นักพัฒนาชุมชน 
(1) 
- พนักงานขับรถยนต ์

งานสาธารณสขุฯ 
.............................

.. 
 

แผนภูมิโครงสร้างส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง 
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ผู้อ านวยการกองคลงั 
(นกับรหิารงานการคลงั ระดบัตน้) (1) 

- นกัวิชาการเงินและบญัชี(ปก./ชก.) (๑) 
 
 

 

งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
…………………… 

 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
…………………… 

 

งานการเงิน 

…………………… 
 

งานบญัชี 
…………………… 

 

-นกัวิชาการคลงั  (ปก./ชก.) (๑) 

 
 

 

 

- นกัวิชาการพสัด ุ(ปก./ชก.)(๑) 
-เจา้พนกังานพสัด(ุปง./ชง.) 
- ผูช้ว่ยนกัวิชาการพสัด ุ(๑) 

 

- นกัวิชาการจดัเก็บรายได ้ (ปก./ชก.) 
(๑) 

 
 

แผนภูมิโครงสร้างกองคลงั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง 
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ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

(๑) 

-นายช่างโยธา( อส.) (๑) 
- นายชา่งโยธา (ปง./ชง.) (๑) 
- เจา้พนกังานธุรการ (ปง./ชง.)  (๑) 
- พนกังานขบัรถยนต ์ (๑)  

 

งานประสานสาธารณูปโภค 
…………………… 

 

งานผงัเมือง 
…………………… 

 

งานก่อสร้าง 
…………………… 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
…………………… 

 

แผนภูมิโครงสร้างกองช่าง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง 
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ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)(๑) 

งานบรหิารการศกึษา 

………………… 

งานสง่เสรมิการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
…………………………… 

งานกิจการโรงเรยีน 
………………….. 

- คร ูคศ.1 (3) 
- ครู คศ.2 (4) 
- ผู๎ชํวยครูผ๎ูดูแลเด็ก ๔ คน (จา๎งงบท๎องถิ่น (๑) 
 

แผนภูมิโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง 
 

- นกัวิชาการศกึษา (ปก./ชก.)(๑)  
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ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานเกษตรระดับตน้) (๑) 

งานส่งเสริมการเกษตร 
……………………… 

งานอนุรักษแ์หล่งน ้ าและป่าไม ้

……………………..….  

- นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) (1)  
- คนงานทั่วไป (1) 

 
 

งานสง่เสรมิปศสุตัว ์
.............................................. 

แผนภูมิโครงสร้างกองการเกษตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมสร้ำง
ตนเอง 
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หนว่ยตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 
…………………… 

 

- นกัวิชาการตรวจสอบภายใน  
(ปก./ชก.)(๑) 

แผนภูมิโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภำยใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมสร้ำงตนเอง 
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 11.บญัชแีสดงจดัคนลงสูต่ าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในสว่นราชการ 
       

 

              
ที ่

ชื่อ - สกลุ คณุวุฒกิารศกึษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ ช่องเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 

หมายเหต ุ
เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินค่า
ตอบแ/เงิน
เพิ่มอื่นๆ 

1 
นายศราวุธ  อัครกุลพทิักษ์ 

รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต 

20-3-00-1101-
001 ปลัด อบต. กลาง 20-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 503,160 84,000 84,000 671,160 

  สาขาการปกครอง   (นักบริหารงานทอ๎งถิน่)     (นักบริหารงานทอ๎งถิน่)   (41,930x12) (7,000x12) 
(7,000x1

2)   

2 นางปณิตา  ประเสริฐสนัเทียะ 
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต 

20-3-00-1101-
002 รองปลัด อบต. ต๎น 20-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ต๎น 389,400 42,000 - 431,400 

  สาขาการปกครอง   (นักบริหารงานทอ๎งถิน่)     (นักบริหารงานทอ๎งถิน่)   (32,450x12) (3,500x12)     

3 นางปิยมาภรณ ์เฉลมิแสน 
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต 

20-3-01-2101-
001 

หัวหน๎าส านกัปลัด 
อบต. . ต๎น 20-3-01-2101-001 

หัวหน๎าส านกัปลัด 
อบต. ต๎น 429,240 42,000 - 471,240 

  สาขาการปกครอง   (นักบริหารงานทัว่ไป)     (นักบริหารงานทัว่ไป)   (30,790x12) (3,500x12)     

4 
นางอุไรวรรณ  ปาละวงศ ์ รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 

20-3-01-3101-
001 นักจดัการงานทั่วไป ชก. 20-3-01-3101-001 นักจดัการงานทั่วไป ชก. 329,760 - - 24,490 

   สาขาการปกครอง             (24,490x12)       

5 
    20-3-01-3102-

001 
 นักทรัพยากรบุคคล ปก./

ชก. 
20-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก./

ชก. 
355,320 - - (วําง) 

               (คํากลางเงินเดือน)     355,320 

6 
 
นายศักดิ์ดา  พรหมหากุล 
 

 
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษา 

 
20-3-01-3103-

001 
 

นักวเิคราะห์นโยบาย 
 

ชก. 20-3-01-3103-001 
 
นักวเิคราะห์นโยบาย 

 
ชก. 

 
342,720 

 
- 

 
- 

 
342,720 

  
 

  และแผน     และแผน   (28,560x12)       

7 นายสมบัติ  อัครกลุพิทกัษ์ นิติศาสตร์บัณฑิต 
20-3-01-3105-

001 นิติกร ชก. 20-3-01-3105-001 นิติกร ชก. 349,320 - - 349,320 
  
 

สาขานิติศาสตร ์             (29,110x12)       

8 
 
น.ส.นนัทน์ิชา  เสมา 

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

20-3-01-3801-
001 

 
นักพัฒนาชุมชน 

 
ปก. 20-3-01-3801-001 

 
นักพัฒนาชุมชน 

 
ปก. 288,120 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

288,120 
  สาขาการจัดการทั่วไป             (24,010x12)       

9 
น.ส.กรณ์สมัชญ ์เปรี่ยมพิมาย บริหารธุรกิจบัณฑิต 

20-3-01-4101-
001 เจ๎าพนกังานธุรการ ชง. 20-3-01-4101-001 เจ๎าพนกังานธุรการ ชง. 249,360 - - 20,780 

  สาขาการจัดการทั่วไป             (20,780x12)       
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ที ่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒกิารศกึษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ ช่องเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง หมายเหต ุ

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

 

 พนกังานจ้าง                       
10 นางสาวชาลิสา  บุไธสง รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต - ผช.นักวิเคราะห์

นโยบาย 
- - ผช.นักวิเคราะห์

นโยบาย 
- 220,320 - - 220,320 

   สาขาการปกครอง   และแผน     และแผน   (18,360x12)       

11 
นายกิตติโชต  วิชาศิลป์ ปริญญาตร ีวิศวกรและ

โทรคมนาคมอิเลก็ทรอนกิส ์ - 
ผช.นักพัฒนา
ชุมชน - - ผช.นักพัฒนาชมุชน - 229,320 - - 229,320 

                (19,110x12)       

12 
นายวิวัฒน ์ เทพรัตน ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) - 

พนักงานขับ
รถยนต ์ - - พนักงานขับรถยนต ์ - 120,960 - - 120,960 

                 (10,080x12)       
13 นายวิโรจน ์  หาดทราย ประถมศกึษาตอนตน๎ - ยาม - - ยาม - 108,000 - - 108,000 

                 (9,000x12)       
14 นายวันชนะ   หมอกมะเริง ประถมศกึษาตอนตน๎ - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - - 108,000 

                 (9,000x12)       
15 นางยุพิณ  จิตรพิมาย มัธยมศึกษาตอนตน๎ - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - - 108,000 

                 (9,000x12)       
 กองคลัง                       

16 
นายสุณัฏคชา  ศรมะณ ี

รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต 20-3-04-2102-001 

ผู๎อ านวยการกอง
คลัง ต๎น 20-3-04-2102-001 ผู๎อ านวยการกองคลัง ต๎น 435,720 42,000 - 477,720 

 
  สาขาการปกครอง   

(นักบริหารงาน
การคลัง)     

(นักบริหารงานการ
คลัง)   (36,310x12) (3,500x12)     

17 
นางขนิษฐา  ศรมะณ ี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 20-3-04-3201-001 

นักวชิาการเงนิ
และบัญช ี ชก. 20-3-04-3201-001 

นักวชิาการเงนิและ
บัญชี ชก. 389,400 - - 389,400 

                 (32,540x12)       
18 น.ส.วิภา ระแวงสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต 20-3-04-3202-001 นักวชิาการคลัง ชก. 20-3-04-3202-001 นักวชิาการคลัง ชก. 317,520 - - 317,520 

   สาขาการจัดการทั่วไป             (26,460x12)       

19 
น.ส.จริยา  ธารณะกลาง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 20-3-04-3203-001 

นักวชิาการจัดเก็บ
รายได๎ ชก. 20-3-04-3203-001 

นักวชิาการจัดเก็บ
รายได๎ ชก. 336,360 - - 336,360 

                 (28,030x12)       
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ที ่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒกิารศกึษา กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่  
ช่องเงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง 
หมายเหต ุ

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั 
เลขทีต่ า 

  แหน่ง 
ต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

 

20 น.ส.ไพรนิทร ์วิไลศรีอัมพร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 20-3-04-3204-001 นักวชิาการพัสด ุ ชก. 20-3-04-3204-001 นักวชิาการพัสด ุ ชก. 329,760 - - 329,760 
                 (27,480x12)       

21 
    20-3-04-4203 001 เจ๎าพนกังานพัสด ุ

ปง/
ชง 20-3-04-4203 001 เจ๎าพนังานพัสด ุ

ปง/
ชง - - - วําง 

                          พนกังานจ้าง                       
22 น.ส.อดิธร  หาญโกรธา ปริญาตร ี - ผู๎ชํวยนักวิชาการ

พัสด ุ
- - ผู๎ชํวยนักวิชาการพัสด ุ - 226,080 - - 226,080 

   สาขาการตลาด             (18,840x12)       
 กองช่าง                435,720       

23 
นายปรวัฒน ์ สานคลํอง 

รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต 20-3-05-2103-001 

ผู๎อ านวยการกอง
ชําง ต๎น 20-3-05-2103-001 ผู๎อ านวยการกองชําง ต๎น 

 
42,000 - 477,720 

 
  สาขาการปกครอง   

(นักบริหารงาน
ชําง)     (นักบริหารงานชําง)   (36,310x12) (3,500x12)     

24 น.ส.กลัยากร  บุญชุํม ปวส. 20-3-05-4101-002 
เจ๎าพนกังาน
ธุรการ ชง. 20-3-05-4101-002 เจ๎าพนกังานธุรการ ชง. 244,320 - - 244,320 

  สาขาการตลาด             (20,260x12)       
25 นายธนัญชัย  นิลสันเทียะ ปริญญาตร ี 20-3-05-4701-001 นายชํางโยธา อส 20-3-05-4701-001 นายชํางโยธา อส 311,640 - - 311,640 

   เทคโนโลยีการกอํสร๎าง             (25,970x12)       
26 นายฉัตรชัย  โนร ี เทคโนโลยีบัณฑิต 20-3-05-4701-002 นายชํางโยธา ชง. 20-3-05-4701-002 นายชํางโยธา ชง. 280,440 - - 280,440 

 
  

สาขาการจัดการงานชํางและ
ผังเมือง             (23,370x12)       

 พนกังานจ้าง                       
27 นายศุภกรณ ์ รัตนน์อก ศิลปศาสตร์บัณฑิต - พนักงานขับ

รถยนต ์
- - พนักงานขับรถยนต ์ - 112,800 - - 112,800 

 
  

สาขาหวิทยาการเพือ่การ
พัฒนาทอ๎งถิน่             (9,400x12)       

 
กองการศกึษา ศาสนา
และวัมฯรรม                       

28 นางสุรัตนา  ถํายสูงเนนิ ปริญญาตร ี 20-3-08-2107-001 ผอ.กองการศกึษา ต๎น 20-3-08-2107-001 ผอ.กองการศกึษา ต๎น 282,600 42,000 - 324,600 

   สาขาเคม ี   
(นักบริหารงาน
การศกึษา) 

    
(นักบริหารงาน
การศกึษา) 

  (23,550x12) (3,500x12)     

29 
- - 20-3-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา 

ปก./
ชก. 20-3-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา 

ปก./
ชก. 355,320 - - (วําง) 
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 ชื่อ - สกลุ คณุวุฒกิารศกึษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ ช่องเงินเดือน/ เงินประจ าต าแหน่ง หมายเหต ุ

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน 
เงิน

ประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

 

 ศูนยพ์ัฒนาเดก็เลก็บา้นใหม่ฉมวก 
  

                    
30 นางชยุตา  จีพอมจา ปริญญาตร ี 20-3-08-6600-562 ครู ค.ศ.1 20-3-08-6600-562 ครู ค.ศ.1 301,920 - - จํายจาก

เงิน
อุดหนนุ 

   ครุศาสตร(การศึกษาปฐมวัย)             (25,160x12)     
 น.ส.ประภาพร พาเจรญิยิ่ง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-08-6600-565 ครู ค.ศ.2 20-3-08-6600-565 ครู ค.ศ.2 314,400 - - จํายจาก

เงิน
อุดหนนุ 

31 
  การบริหารการศึกษา             (26,200x12)     

เงิน
อุดหนนุ 

 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ๎านสะแกงาม 
  

                    
32 นางสุมาล ี เพลงเสนาะ ปริญญาตร ี 20-3-08-6600-563 ครู ค.ศ.2 20-3-08-6600-563 ครู ค.ศ.2 309,960 - - จํายจาก

เงิน
อุดหนนุ 

   ครุศาสตร(การศึกษาปฐมวัย)             (25,830x12)     เงิน
อุดหนนุ
อุดดหนนุ  

 พนกังานจ้าง                       
33 น.ส.ยลดา  มนทองหลาง ปริญญาตร ี - ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเดก็ - - ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเดก็ - 187,200 - - 187,200 
   ครุศาสตร(ปฐมวัย)             (15,600x12)       
 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ๎านโนนกระเบ้ีอง 

  
                    

 
34 นางรัชนก  ธีรธัญปิยศุภร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-08-6600-564 ครู ค.ศ.2 20-3-08-6600-564 ครู ค.ศ.2 319,320 - - 

จํายจาก
เงิน

อุดหนนุ 
  

 
  การบริหารการศึกษา             (26,610x12)     

35 น.ส.ยุวนิดา  ระแวงสงูเนนิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-08-6600-568 ครู ค.ศ.1 203086600568 ครู ค.ศ.1 240,240 - - จํายจาก
เงิน

อุดหนนุ 
  

   การบริหารการศึกษา             (20,020x12)     
 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ๎านทวีสงเคราะห์ 

  
                    

 
36 

น.ส.ศิริพฒัน ์ พรมน้ า ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-08-6600-566 ครู ค.ศ.2 20-3-08-6600-566 ครู ค.ศ.2 319,560 - - จํายจาก
เงิน

อุดหนนุ 
  

 
  การบริหารการศึกษา             (26,630x12)     

 
37 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กนิคมสรา๎งตนเองพมิาย 2 
  

             290,760     จํายจาก
เงิน
อุดหนนุ 

 
  

น.ส.อรัญญา  ขันทะศิร ิ ปริญญาตร ี 20-3-08-6600-567 ครู ค.ศ.1 203086600567 ครู ค.ศ.1 (24,230x12) - - 
  ครุศาสตร(การศึกษาปฐมวัย)                  

 พนักงานจ๎าง                       
 
38 น.ส.นราจนัทร ์ ปราบภัย ปริญญาตร ี - ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเดก็ - - ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเดก็ - 180,000 - - 

จํายจาก
เงิน

อุดหนนุ    การศกึษาปฐมวัย             (15,000x12)     
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ที ่ ชื่อ - สกลุ คณุวุฒกิารศกึษา 
กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ ช่องเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง หมายเหต ุ

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน 
เงิน

ประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ๎านโพธิ์งามหนองหญ๎าขาว 
  

                  
  
  

จํายจาก
เงินอดุหนุน 

  

 พนักงานจ๎าง                     
 
39 น.ส.เสาวรส  เบาแรง ปริญญาตร ี - ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเดก็ - - ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเดก็ - 180,000 - - 
 

  การศกึษาปฐมวัย             
(15,000x12 

)     
 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กนิคมสรา๎ง

ตนเองพิมาย 3                       
 พนกังานจ้าง                       
 
40 

         - ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเดก็ - - ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเดก็ - 180,000 - - 

(วําง)จําย
จากเงนิ
อุดหนนุ 

                 (15,000x12)       
 หน่วยตรวจสอบภายใน                       
 
41 น.ส.สุจิตรา  พาดโคกสูง ปริญญาตร ี 20-3-12-3205-001 

นักวชิาการ
ตรวจสอบภายใน ชก. 20-3-12-3205-001 

นักวชิาการ
ตรวจสอบภายใน ชก. 356,160 - - 356,160 

   สาขาการบัญช ี             (29,680x12)       
 กองส่งเสริมเกษตร                       
 
42 น.ส.กติิชาดา  ปัญจาคะ ปริญญาตร ี 20-3-14-2109-001 

ผอ.กองสํงเสริม
การเกษตร ต๎น 20-3-14-2109-001 

ผอ.กองสํงเสริม
การเกษตร ต๎น 344,320 42,000 - 386,320 

 
  สาขาเกษตรศาสตร ์   

(นักบริหารงาน
เกษตร)     

(นักบริหารงาน
เกษตร)   (24,490x12) 

(3,500x
12)     

43 
- - 20-3-14-3401-001 - - 20-3-14-3401-001 นักวชิาการเกษตร 

ปก./
ชก. - - - (วําง) 

                         
 พนกังานจ้าง                       
44 นายณัฐกรณ ์น๎อมกลาง มัธยมศึกษาตอนตน๎ - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - - 108,000 

                 (9,000x12)       
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    เจตนารมณ์ที่ส าคัญประการหนึ่งของการจัดตั้งองค์การบริหารสํวนต าบล  คือ การจัดบริการ 
สาธารณะแกํประชาชนในท๎องถิ่นชนบทอยํางมีประสิทธิภาพ   ซึ่งการที่เจตนารมณ์ดังกลําวจะบรรลุผลมาก 
น๎อยเพียงใด “คน”  ถือเป็นทรัพยากรในการบริหารที่เป็นสํวนส าคัญท่ีสุด เพราะคนหรือบุคลากรในองค์การ  จะเป็นผู๎
ก าหนดและด าเนินการตามนโยบาย รวมทั้งเป็นผู๎ใช๎ทรัพยากรในการบริหารอ่ืน ๆ  ทั้งหมด   ดังนั้น   หากกระบวนการ
ก าหนดอัตราก าลังการสรรหาและคัดเลือก รวมทั้งกระบวนการพัฒนาความรู๎ และการสร๎าง   ขวัญก าลังใจแกํบุคลากร
ในองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพแล๎ว    ก็จะชํวยให๎องค์การ   บริหารสํวนต าบลได๎ผู๎ปฏิบัติงานที่
มีความรู๎  ความสามารถและอุทิศแรงกายแรงใจในการท างาน   ซึ่งจะเป็น     พลังในการผลักดันให๎องค์การบริหารสํวน                    
ต าบลสามารถด าเนินงานไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุผล  ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งมากที่สุด 
                    การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสํวนต าบล หมายถึง  “การจัดการเก่ียวกับบุคคล ที่ปฏิบัติงาน
ประจ าขององค์การบริหารสํวนต าบล นับตั้งแตํการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาบุคคลโดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือให๎ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายขององค์การบริหารสํวนต าบล”   

ดังนั้น เพ่ือให๎การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยเฉพาะพนักงานสํวนต าบล 
จ าเป็นต๎องมีการพัฒนาในทุก ๆ ด๎าน และตํอเนื่อง การพัฒนาพนักงานสํวนต าบลขององค์การบริหารสํวนต าบล   นิคม
สร๎างตนเองก าหนด  แนวทางการพัฒนาในกรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปีไว๎ดังนี้ 

1.การพัฒนาผู้บริหาร 
1.1  การฝึกอบรมด๎านการบริการ(Training)  เชํน   สํงไปเข๎าสัมมนานักบริหารเข๎ารับการอบรมในสถาบัน
พัฒนาบุคลากรสํวนท๎องถิ่น มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ฝึกพนักงานหัวหน๎าระดับต๎น ระดับกลาง  และ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาผู๎บริหารระดับสูง ฯลฯ  อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

 1.2  การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาด๎านวิสัยทัศน์  อยํางน๎อย  1  ปี/ครั้ง 
 1.3  สํงเสริมการศึกษาทั่วไป( Formal  Education ) โดยเปิดโอกาสให๎เข๎ารับการศึกษาจากสถาบัน   ตําง ๆ 
ในสาขาวิชาที่ตรงกับสายงาน เพื่อจะได๎น าความรู๎ในการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสํงเสริมการศึกษาตํอ
ให๎มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 1.4  การฝึกจิต/ สมาธิ   ในสถาบันปฏิบัติธรรมหรือวัดตําง ๆอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ   1-3 ชั่วโมง  และ
การอุทิศตนในการท าสาธารณประโยชน์ ตําง  ๆ 
 1.5  การพัฒนาผู๎บริหารระดับสูง( Executive  development  )  ในด๎านการบริหารทางการเงินการบริหาร
บุคคล และควบคุมการด าเนินงานขององค์การบริหารงานสํวนต าบล 

2. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 
2.1 จัดให๎มีการฝึกอบรมและสัมมนาแกํพนักงานสํวนต าบลผู๎ปฏิบัติงานตําง ๆ ถึงวิทยากรและเทคนิคใหมํใน

การปฏิบัติงาน  อยํางน๎อยปี ละ 1 ครั้ง 
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท๎องถิ่น 



 
 

2.2  การให๎ศึกษาทั่วไป (Formal  Education )  โดยเปิดโอกาสให๎เข๎ารับการศึกษาจากสถาบันการ  ศึกษา
ตําง ๆ  ในสาขาวิชาที่ตรงกับสายงาน  เพ่ือจะได๎น าความรู๎มาใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้ง
สํงเสริมการศึกษาตํอให๎มีคุณวุฒิสูงขึ้น     
 2.3  การจัดหาเครื่องใช๎ให๎เพียงพอ 

2.4 ใช๎ระบบ  Teamwork  ในการปฏิบัติงานในหนํวยงาน 
2.5  จัดให๎มีการประชุมการปรึกษาหารือระหวํางหัวหน๎างานกับผู๎ปฏิบัติงาน  เพ่ือพิจารณาเรื่องที่เป็น

ประโยชน์รํวมกันมีการแจกจํายขําวสารวิทยาการใหมํ ๆ ที่นํารู๎แกํผู๎ปฏิบัติงาน 
2.6  เมื่อพนักงานสํวนต าบล ผู๎ใดปฏิบัติหน๎าที่ได๎ผลดีเป็นพิเศษ ผู๎บังคับบัญชาก็จะปูนบ าเหน็จ   ความชอบ

เลื่อนระดับเลื่อนต าแหนํง ประกาศยกยํองชมเชยให๎ปรากฏอยูํในหมูํผู๎รํวมงานเพ่ือเป็นก าลังใจ และ   เป็นแบบอยํางแกํ
ผู๎อื่นตํอไป 

 2.7  การฝึกตนเอง ( Self Development )  ได๎แกํ  การศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง  โดย   การลงมือ
ท างานให๎หาประสบการณ์และความช านาญด๎วยตนเอง  เชํน  การค๎นคว๎าวิธีท างานระบบใหมํที่มี  ประสิทธิภาพการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์  ฯลฯ  เป็นต๎น 

3.  การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ / การเปลี่ยนสายงาน 
3.1  การฝึกทดลองการปฏิบัติงานให๎ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหมํ การปฐมนิเทศ           

 ( Orientation )  คือ  การแนะน าชี้แจงให๎พนักงานใหมํได๎รู๎จักกฎระเบียบ  การปฏิบัติตน  
3.2  หัวหน๎างาน ในองค์การบริหารสํวนต าบล ชี้แจงกํอนบรรจุงานใหมํหรือแนะน างานที่จะเปลี่ยนสายงาน

ใหมํ 
 3.3  การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให๎มีการเปลี่ยนงานอาจจะ 3 –4 เดือนครั้ง เพ่ือให๎มีความรู๎  
เบื้องต๎นในงานหลาย ๆ ด๎าน 

3.4 การจัดสรรบุคคลเข๎าท างานให๎เหมาะสมกับความรู๎ความสามารถ  โดยถือหลัก  Put  the  right  man 
on  the  right  job  เพ่ือให๎การท างานประสบผลส าเร็จ 
 3.5  การสอนงานหรือแนะน างาน  เพื่อให๎มีความสบายใจ  ให๎พ๎นจากความวิตกกังวลตําง ๆ  ได๎แกํ   สอนงาน
หรือแนะน างานหรือแสดงวิธีท างานให๎ดู ( Present  the  job )  การทดลองปฏิบัติด๎วยตนเอง          
( Let  the  worker  performs ) การติดตามผล ( Follow  up ) 
 3.6  ก าหนดหน๎าที่  ( Function ) ก าหนดความรับผิดชอบ ( Fesponsibility )  ก าหนดอ านาจหน๎าที่  ในการ
ปฏิบัติ ( Autority )  การท างานโดยแจ๎งให๎ทราบด๎วยวาจา  ลายลักษณ์อักษร  หรือค าสั่ง 
 3.7  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance  Appraisal )  เพ่ือชํวยปรับปรุงการปฏิบัติงาน    การ
ประเมินทราบวําพนักงานต๎องการอะไร  มีโอกาสที่จะก๎าวหน๎าที่และพัฒนาตัวเองอยํางไร 
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โดยที่พนักงานสํวนต าบลถือวําเป็นข๎าราชการประเภทหนึ่ง  ต๎องมีจริยธรรมในต าแหนํงหน๎าที่ เป็น
พฤติกรรมท างานเพ่ืองานและสํวนรวมเป็นส าคัญ   รักษาระเบียบวินัยของราชการ   มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน  
สามารถปรับตนให๎อยูํในระบบงานแบบราชการได๎อยํางตลอดจน  ปฏิบัติหน๎าที่ราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น   เพ่ือรักษาไว๎ซึ่งประพฤติเป็นที่เสื่อมใสศรัทธาและยกยํองของบุคคลโดยทั่วไป    พฤติกรรมของ
พนักงานสํวนต าบลในองค์การบริหารสํวนต าบลต๎องได๎มาตรฐานสูงสุด     นโยบายของผู๎บริหารเห็นความส าคัญของ
ประชาชนเป็นสิ่งแรก ดังนั้น จึงให๎ความส าคัญกับการบริการและมีมาตรฐานพฤติกรรมสํวนตัวดีที่สุด  เพ่ือให๎เกิดความ
ชัดเจนเรื่องมาตรฐานจริยธรรม   

พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎างองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง มีหน๎าที่ด าเนินการให๎
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์สํวนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให๎บริการแกํประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต๎องยึดมั่นในคํานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  

 
๑. การยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต  และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวําประโยชน์สํวนตน และไมํมีผลประโยชน์ทับซ๎อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต๎อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให๎บริการแกํประชาชนด๎วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมํเลือกปฏิบัติ 
๖. การให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนอยํางครบถ๎วน ถูกต๎อง และไมํบิดเบือนข๎อเท็จจริง 
๗. การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรํงใส และตรวจสอบได๎ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไมํปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให๎ถือวําเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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   ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ที่  386 /2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
     --------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต. จังหวัด
นครราชสีมา) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสํวนต าบล ข๎อ 15  
ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และเป็นกรอบในการก าหนดต าแหนํงให๎สอดคล๎อง
เหมาะสมกับปริมาณงาน ภารกิจขององค์กร และเป็นการก าหนดทิศทาง เปูาหมายในการพัฒนาพนักงานสํวนท๎องถิ่น 
ดังนั้น การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) จะต๎องจัดท าและประกาศให๎มีผล
บังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

เพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง จึงแตํงตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ประกอบด๎วยคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

 (1) นายกองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง       เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง    เป็นกรรมการ 
(3) ผู๎อ านวยการกองชําง        เป็นกรรมการ 
(4) ผู๎อ านวยการกองคลัง        เป็นกรรมการ 
(5)  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     เป็นกรรมการ 
(6)  หัวหน๎าส านักปลัด      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(7) นักวิชาการตรวจสอบภายใน                     เป็นผู๎ชํวยเลขานุการ  

โดยคณะกรรมการการจัดท าแผนอัตราก าลัง มีหน้าที่  พิจารณาอัตราก าลังขององค์กร  โดยค านึงถึง
ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายก าหนดขั้นตอนและการกระจายอ านาจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ
ของงาน ตลอดจนภาระคําใช๎จํายขององค์การบริหารสํวนต าบลด๎านการบริหารงานบุคคล และการจัดสรรเงิน
งบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบล   

  ทั้งนี้ ตั้งแตบํัดนี้เป็นต๎นไป 

                  สั่ง ณ วันที่    24  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2563 

     
       (    นายทนง  บุญประกอบ     ) 

    นายกองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
(1) นายกองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง   เป็นประธาน 
(2) ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง   เป็นคณะท างาน 
(3) ผู๎อ านวยการกองชําง      เป็นคณะท างาน 
(4) ผู๎อ านวยการกองคลัง      เป็นคณะท างาน 
(5)  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เป็นคณะท างาน 
(6)  หัวหน๎าส านักปลัด           เป็นกรรมการและเลขานุการ 

        (7) นักวิชาการตรวจสอบภายใน                     เป็นผู๎ชวํยเลขานุการ 
คณะท างานมีหน๎าที่ จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารสํวนต าบล โดยใหค๎ านึงถึงภารกิจ  
อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  กฎหมายวําด๎วยสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล  ลักษณะงานที่ต๎องปฏิบัติ  ความ
ยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของสํวนราชการตําง ๆ ในองค์การบริหารสํวนต าบล  
ตลอดทั้งภาระคําใช๎จํายขององค์การบริหารสํวนต าบลที่จะต๎องจํายในด๎านบุคคล  และการจัดสรรเงิน
งบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบล  โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารสํวน
ต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี 
ภาระคําใช๎จํายตามมาตรา 35 ก าหนดไว๎ คําใช๎จํายทางด๎านบุคลากร ในแตํละ อบต. ต๎องไมํเกิน ร๎อย
ละ 40  เนื่องจากกฎหมายก าหนดไว๎ ซึ่งเราจะได๎ พิจารณากันตํอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม /ประชุมปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 
2561-2563  ปรับปรุงครั้งที่  3 /ประชุมเมื่อ  20  สิงหาคม  2562 

ประธานฯ  ที่ประชุมได๎ตรวจรายงานการประชุมแล๎วขอมติ 
ที่ประชุม  มติรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผํานมา 
   -ไมํมี- 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   4.1  รํางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
ประธานฯ ตามท่ีแผนอัตราก าลังสามปีขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง (พ.ศ. 2561-

2563) จะหมดอายุลงในเดือนกันยายน 2563  จึงมคีวามจ าเป็นที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลนิคมสร๎างตนเองต๎องจัดท าแผนฯ ขึ้นใหมํเพ่ือรองรับภารกิจและให๎เป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์ท่ี ก.อบต.กลาง และ ก.อบต.จังหวัดก าหนด  เพ่ือให๎ทราบรายละเอียดและขั้นตอน
ตํางๆ  ขอให๎หัวหน๎าส านักปลัด ในฐานะเลขานุการได๎ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการจัดท า
แผนอัตราก าลังฯ  

เลขานุการ ตามท่ีแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) ขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎าง
ตนเองจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง   
จะต๎องจัดท าแผนฯขึ้นใหมํเพ่ือเสนอคณะกรรมการ 

         พนักงานสํวนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ( ก.อบต.จ.นครราชสีมา) ภายในวันที่ 31                   
สิงหาคม  2563  เพื่อให๎ความเห็นชอบกํอนประกาศใช๎   
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ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรํางแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  2564-
2566)  มีสํวนราชการ  5  สํวน  1  หนํวย  ประกอบด๎วย  ส านักปลัด/กองคลัง/กองชําง/กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/กองสํงเสริมการเกษตร  และหนํวยตรวจสอบภายใน   ปัจจุบัน
มีอัตราต าแหนํงรวมทั้งสิ้น  46  อัตรา  แยกเป็น 
1.พนักงานส่วนต าบล  คนครอง  27  อัตรา  วําง  3  อัตรา 
-วําง  /  นักทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการศึกษา/นักวิชาการเกษตร  
2. ครู     คนครอง  7  อัตรา   วําง  1  อัตรา 

    3.พนักงานจ๎างตามภารกิจ  คนครอง  9  อัตรา  วําง  -  อัตรา 
4.พนักงานจ๎างทั่วไป   คนครอง   4 อัตรา  วําง  1  อัตรา 
5. ผู๎ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน)                          วําง  1  อัตรา 
โดยให๎คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง โดยค านึงถึง  ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ ตามกฎหมาย
ก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ กฎหมายจัดจั้ง ลักษณะงาน ความยาก คุณภาพ 
และปริมาณงานของสํวนราชการตํางๆในองค์การบริหารสํวนต าบล ตลอดจนภาระคําใช๎จําย
ด๎านบุคลากร การจัดสรรเงินงบประมาณ โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลัง ในระยะเวลา 3 ปี 
และแผนฯจะต๎องประกอบด๎วย 

(1) บทวิเคราะห์อ านาจหน๎าที่ ภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
แผนพฒันาในชํวงระยะ 3 ปีข๎างหน๎าตามกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นแตํละประเภท  ตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให๎สอดคล๎องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) ตลอดจนแผนพัฒนา 
นโยบายของผู๎บริหารและนโยบายอ่ืนๆที่สอดคล๎องกับการพัฒนา  สภาพปัญหา
ภายในเขตพ้ืนที่ต าบลนิคมสร๎างตนเอง    เพ่ือให๎ทราบวําแตํละสํวนราชการมี
ภารกิจอะไรที่จะต๎องด าเนินการในชํวง 3 ปี ข๎างหน๎า  และอยูํในอ านาจหน๎าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือตามนโยบายหรือไมํ   

(2) บทวิเคราะห์ความต๎องการก าลังคน ในชํวงเวลา 3 ปี 
(3) บทวิเคราะห์ประเมินความต๎องการก าลัง ที่เพ่ิม ที่ขาดจากการขยายงานหรือ

ได๎รับมอบหมายเพ่ิมขึ้น 
(4) บทวิเคราะห์การวางแผนใช๎ก าลังคน ส ารวจความรู๎ความสามารถที่มีอยูํเพ่ือใช๎

เป็นข๎อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรหรือฝึกอบรมก าลังคนให๎เหมาะสมกับ
หน๎าที่ความรับผิดชอบและพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถอันเป็นการ
เมประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุด 

(5) การก าหนดต าแหนํงในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
5.1 ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการ  
5.2  ก าหนดต าแหนํงในสํวนราชการตํางๆ ตามโครงสร๎างการแบํงสํวน
ราชการ 
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5.3 ก าหนดต าแหนํงพนักงานสํวนท๎องถิ่น ให๎เป็นไปตามคณะกรรมการ
กลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น    (ก.อบต.กลาง)ได๎จัดท า
มาตรฐานก าหนดต าแหนํง. 

       -การก าหนดต าแหนํงต๎องเป็นไปตามสายงาน 
    (6)  การก าหนดเลขท่ีต าแหนํงและเลขที่สํวนราชการ 

(7) ประมาณการคําใช๎จํายเกี่ยวกับเงินเดือน คําจ๎าง และประโยชน์                  
ตอบแทนอ่ืน 

      ในการประชุมครั้งนี้จึงต๎องพิจารณาทั้งในสํวนของพนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎างไปพร๎อมกัน    ในสํวนของการจัดท าภารงาน/คํางานของพนักงาน
สํวนต าบล  พนักงานจ๎าง ขอให๎หัวหน๎าสํวนราชการได๎แจ๎งและรวบรวมผลการ
สรุปคํางานและรับรองเอกสารคํางานของพนักงานแตํละต าแหนํงเพื่อใช๎ประกอบ
ในการวิเคราะห์คํางานของแตํละสํวนราชการ 

  คําใช๎จํายด๎านบุคลากรต๎องไมํเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542  

มาตรา 35  ในการจํายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินคําจ๎างของข๎าราชการ หรือ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น และลูกจ๎าง ที่น ามาจากเงินรายได๎ที่ไมํรวมเงินอุดหนุนและเงินกู๎หรือเงิน
อ่ืนใดนั้นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละแหํงจะก าหนดสูงกวําร๎อยละสี่สิบของเงิน
งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นไมํได๎ ไมํเกินร๎อยละ 40  
กรณีมีแนวโน๎มจะเกินหรือเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด  ให๎พิจารณาจัดท าแผนการปรับลด
ตามแนวทางที่                ก.อบต.กลาง ก าหนด 

 
ประธานกรรมการ        ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปีฯ  ได๎แจ๎งให๎แตํละกองวิเคราะห์คํางานของ  
  แตํละกองจัดสํงปริมาณงานในวันที่ 7  สิงหาคม  2563  เพื่อจะแสดงปริมาณ 

งานของแตํละกองวํามีปริมาณงานเทําใดงานกับคนมีสัดสํวนที่เพียงพอตํอความ 
ต๎องการหรือไมํ  ไมํทราบวําได๎จัดสํงกันครบทุกกองแล๎วหรือยังขอให๎ทางฝุายเลขา 
ชี้แจงตํอที่ประชุมให๎ทราบ  

เลขานุการ      ปริมาณงานได๎รวบรวมครบทุกกองแล๎วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. ปริมาณของนักบริหารงานท๎องถิ่น เวลาที่ใช๎ทั้งหมดตํอปี 191,760  นาที   

อัตราก าลังที่ต๎องการ  2  คน  (มีปลัด/รองปลัด) 
2. ปริมาณงานของส านักปลัด  เวลาที่ใช๎ทั้งหมดตํอปี 1,379,220  นาที  อัตราก าลังที่   

ต๎องการ  17   คน  (มี  13  คน) 
3.  ปริมาณงานของกองคลัง  เวลาที่ใช๎ทั้งหมดตํอปี  673,070  นาที  อัตราก าลังที่ต๎องการ  

9  คน  (มี  7  คน) 
4.  ปริมาณงานของกองชําง  เวลาที่ใช๎ทั้งหมดตํอปี  554,430  นาที  อัตราก าลังที่ต๎องการ  

7  คน  (มี  5  คน) 
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5.  ปริมาณงานของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เวลาที่ใช๎ทั้งหมดตํอปี  2,048,570 
นาที  อัตราก าลังที่ต๎องการ  25  คน  (มี  13  คน) 

6.  หนํวยตรวจสอบภายใน  เวลาที่ใช๎ทั้งหมดตํอปี  149,350 นาที  อัตราก าลังที่ต๎องการ    
2   คน  (มี  1  คน)   

7. ปริมาณงานของการสํงเสริมการเกษตร  เวลาที่ใช๎ทั้งหมดตํอปี  จ านวน 261,480  นาที  
อัตราก าลังที่ต๎องการ  3 คน(มี 3 คน) 

รวมทั้งหมดอัตราก าลังที่มี 44  อัตรา  ปัจจุบันมีอัตราวําง 4  อัตรา รายละเอียดตามเอกสาร 
เอกสารบัญชีแสดงการค านวณปริมาณงานรายกองปรากฏตามเอกสารที่ได๎แจกให๎ให๎

หัวหน๎ากองทุกกองตรวจดูความถูกต๎องอีกครั้ง  เพ่ือจะได๎เซ็นรับรองข๎อมูลและรวบรวมเพ่ือสํง
จังหวัดตํอไป 

ประธานกรรมการ ขอให๎ทุกทํานได๎ตรวจดูปริมาณงานรายงานของแตํละกองวํามีความเหมาะสม  
           ถูกต๎องหรือไมํหรือจะต๎องแก๎ไข 
 ที่ประชุม  ไมํมีทํานใดแก๎ไข 
 ประธานกรรมการ       เมื่อไมํมีการแก๎ไขขอมติที่ประชุมเห็นชอบปริมาณงานรายส านัก  รายกอง เพื่อประกอบการ

กรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.            2564-2566 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานกรรมการ ภาระคําใช๎จํายด๎านบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง อยูํที่ ร๎อยละเทําไร

เอาที่รวมเบี้ยยังชีพและไมํรวมเบี้ยยังชีพขอให๎ทางฝุายเลขานุการชี้แจง 
ปลัด.อบต. ฐานการคิดค านวณงบประมาณรายจํายประจ าปี  ให๎คิดเพ่ิมเพียง  1% ทั้งปี งบประมาณ พ.ศ. 

2565  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เลขานุการ     รายจํายที่ จะมีรายละเอียดตามตามข๎อ 9  ภาระคําใช๎จํายเกี่ยวกับเงินเดือนและ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ดูเอกสารในเลํมรํางแผนฯ ประกอบ    ซึ่งการใช๎ฐานค านวณ
งบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2564  ตามข๎อบัญญัติ  แล๎วประมาณการเพ่ิมขึ้นปีละ  
1 %  ดังนี้ 

1.   อบต.นิคมสร๎างตนเอง  จัดท ารํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ.
2564  จ านวน  59,000,000  บาท   

         ภาระคําใช๎จํายด๎านบุคลากรที่ใช๎ประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 ประจ าปีงบประมาณ  2564  คิดเป็นร๎อยละ 19.83 

2.  ฐานการค านวณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2565 ให๎ประมาณการเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 1 
ของงบประมาณรายจําประจ าปี 2564  จ านวน  59,590,000  บาท   

=(59,000,000 x1%) +  59,000,000=59,590,000) 
คิดเป็นภาระคําใช๎จํายปี2565 =20.31 
3.  ฐานการค านวณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2566 ให๎ประมาณการเพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 1 

ของงบประมาณรายจําประจ าปี 2566  จ านวน  59,590,000  บาท   
=(59,590,000 x1%) +  59,590,00=60,185,900) 
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คิดเป็นภาระคําใช๎จํายปี2565 =20.78   
4.   ภาระคําใช๎จํายคิดค านวณตามรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่รวมเงินอุดหนุน
ประเภทเบี้ยยังชีพ  คิดเป็นภาระคําใช๎จํายปี 2564  =26.17 
5. ภาระคําใช๎จํายคิดค านวณตามรํางข๎อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ไมํรวมเงินอุดหนุน
ประเภทเบี้ยยังชีพ/ตัดเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพออก  คิดเป็นภาระคําใช๎จํายปี 2564  = 35.84   
รายละเอียดการคิดข๎อ 4  และข๎อ 5  ตามบัญชีแสดงรายจํายหมวดเงินเดือน  คําจ๎างและและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตํองบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามเอกสาร
ที่แจกให๎ 

ประธานกรรมการ ตามแผนอัตราก าลัง3 ปี  สรุปเราเพิ่ม  และยุบต าแหนํง  จากแผนเดิมก่ีอัตรา 
ผอ.กองคลัง กองคลัง  ของเพ่ิม  1  อัตรา  ต าแหนํงเจ๎าพนักงานพัสดุ 
ผอ.การศึกษาฯ กองการศึกษาฯ  ขอยุบเลิกต าแหนํง  รวม  2  อัตรา  คือ  ครูผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน   1  อัตรา 

ผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน  1  อัตรา  เพราะวําจ านวนเด็กลดลง  และหากมีความจ าเป็นจะจ๎างเหมา
บริการผู๎ที่มีวุฒิการศึกษาทางครูมาชํวยปฏิบัติหน๎าที่ 

ผอ.กองช่าง กองชํางขอยุบเลิกต าแหนํง  คนงาน  จ านวน  1  อัตรา 
ประธานกรรมการ  กองอ่ืนๆจะเพ่ิมหรือลดอัตราอีกหรือไมํ 
ที่ประชุม   ไมํมี 
ประธานกรรมการ ขอมติในการเห็นชอบรํางแผนอัตราก าลัง 3  ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ.          2564-2566   
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานกรรมการ ให๎เลขานุการจัดท ารํางฯเพ่ือจะได๎เสนอให๎จังหวัดพิจารณาตํอไป 
ระเบียบวาระที่ 5        อ่ืนๆ   -ไมํมี-  
 
 

เลิกประชุมประชุมเวลา  12.05 น. 
 
 

(ลงชื่อ)          ผู้จดรายงานการประชุม 
(  นางปิยมาภรณ์   เฉลิมแสน  )     

                                        ต าแหนํง หัวหน๎าส านักปลัด อบต./เลขานุการ 
  
   

 
 
 

(ลงชื่อ)       ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
          (  นายทนง  บุญประกอบ  )                        

   ต าแหนํง นายกองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมสร๎างตนเอง 
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