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   องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีโครงสร้างการแบ่งงาน
และระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง 
และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง 
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  ให้เหมาะสมอีกด้วย 

   องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณ และบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้เป็นอย่างดี 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่องจากการ
ก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2560 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จึงจ าเป็นต้อง จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 
2563 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงาน
ให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 
2563 ดังนี้ 
  ๑.1  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่ง  
ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสตูล (ก.อบต.จังหวัดสตูล) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  ปริมาณและคุณภาพของงาน  ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสตูล (ก.อบต.จังหวัดสตูล)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.) ก าหนด 
  ๑.2  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล  โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยเสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสตูล (ก.อบต.จังหวัดสตูล) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
วิเคราะห์ก าลังคน  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการให้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลัง  
และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  ๑.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  
๓  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3   

๒.  วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม  ไม่
ซ้ าซ้อน 
  ๒.๒  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างว่า
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน ให้เหมาะสม 
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  ๒.5  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนสามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๓.  กรอบแนวความคดิในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
       คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  ซึ่งมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน  เป็นประธาน  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    ๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และตาม
พระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมาย
อ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และสภาพปัญหาของต าบลนาทอน เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ 
โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หาก
งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  ๓.๒  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดสตูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๓.๓  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดปละมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2  การจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และ
ต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการ
พิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้ด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานว่า  
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งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการ
บางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึง
ท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ(Relative Informatiom) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลัง
ต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้อง
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจจะ
เป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้อง
มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและใน
อนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจจะต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ 
เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์การอย่างสูงสุด 
  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
   3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น การก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท า
ให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น 
ซึ่งอาจะมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด 
   3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน            
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนนี้เป็นกระบวนการน า
ข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของงาน
การเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่า
แนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการ
ก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจา้งทุกคน โดยให้ทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

๔.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
  จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน พบปัญหา
และความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจ าปี 2561 – 2564 แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพ่ือ
ความสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง 
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 4.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  4.1.1  สภาพปัญหา 
   1  ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้มาตรฐาน ยังไม่ได้รับการ 
         ปรับปรุงดูแลอย่างทั่วถึง 
   2  ปัญหาการขาดน้ าอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
  4.1.2  ความต้องการ 
   1  ต้องการให้มีการสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และสะพานที่ได้มาตรฐาน 
   2  ต้องการให้มีการจัดหาแหล่งน้ าส ารองในการช่วยเหลือและดูแลรักษาประปาหมู่บ้าน 
 4.2  ด้านเศรษฐกิจ 
  4.2.1  สภาพปัญหา 
   1  ขาดการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพเพ่ือผลิตสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีความโดดเด่นที่จะ 
        สร้างการต่อรองด้านราคา 
   2  ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นการท าสวนยางพารา  
  4.2.2  ความต้องการ 
   1  ต้องการส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เพ่ือแก้ไขการว่างงานและมี 
        รายได้เสริม 
   2  ต้องการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ สร้างอ านาจในการต่อรอง 
   3  ต้องการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการด าเนินการตามโครงการ 
         เศรษฐกิจพอเพียง การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ 
  4.3  ด้านสังคม 
  4.3.1  สภาพปัญหา 
   1  ปัญหาชุมชนขาดความเข้มแข็ง 
   2  ปัญหาการแพร่ระบายของยาเสพติดและการมั่วสุมของวัยรุ่น 
  4.3.2  ความต้องการ 
   1  ส่งเสริมการให้ความรู้ การจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ประสานความเข้าใจและส่งเสริม 
        ความร่วมมือในชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน องค์กรและกลุ่มต่าง ๆ ให้มีบทบาทใน 
            การแก้ไขปัญหาท้องถิ่น เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง 
   2.  การรณรงค์ให้ความรู้ กระตุ้นเตือนสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนร่วมกันในการแก้ปัญหา  
         การเสริมสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว 
 4.4  ด้านการเมือง การบริหาร 
  4.4.1  สภาพปัญหา 
   1  ปัญหาด้านงบประมาณการบริหารกับปริมาณโครงการการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความ 
         เดือดร้อนของประชาชนได้ทั่วถึงในทุกด้าน 
   2  ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต. 
  4.4.2  ความต้องการ 
   1  ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
   2  ต้องการให้ความส าคัญกับบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ 
          พัฒนาท้องถิน่ 
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   3  ต้องการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพสื่อการประชาสัมพันธ์ เลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมให้ 
        ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
   4  พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงเป็นธรรม 
 4.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.5.1  สภาพปัญหา 
   1  ขาดสถานทีใ่นการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
   2  สถานที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว ขาดการบ ารุงรักษาและดูแล 
   3  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาด 
  4.5.2  ความต้องการ 
   1  ต้องการให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ รณรงค์การรีไซเคิลขยะ การท าปุ๋ยหมัก 
        จากขยะอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะ ให้มีสถานที่ในการเก็บพักขยะที่เหมาะสมไม่สร้าง 
        มลพิษต่อชุมชน 
   2  ต้องการให้บ้านเมืองน่าอยู่ มีความร่มรื่นสวยงาม มีสถานที่พักผ่อนเพื่อการนันทนาการ 
        อย่างเพียงพอ 
   3  ให้ความรู้สร้างจิตส านึกให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.6  ด้านสาธารณสุข 
  4.6.1  สภาพปัญหา 
   1  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านการสาธารณสุขและอนามัย 
  4.6.2  ความต้องการ 
   1  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง 
   2  การปูองกันโรคระบาด 
 
๕.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 ภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนนั้น ได้พิจารณา
สรุปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจ าปี 2561 – 2564 ซึ่งได้
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลนาทอน คือ “คนสุขภาพดี  อยู่อย่างพอเพียง 
ร้อยเรียงวิถีชุมชน  สังคมสวัสดิการ  ต าบลจัดการตนเอง  องค์กรการเรียนรู้” ประกอบกับนโยบายการพัฒนาของ
ผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
ระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร และน้ า ตลอดจนการ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่าง ๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด การจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้ต าบลนาทอนเป็นต าบลน่าอยู่ตลอดไป ส าหรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลนาทอน ได้ก าหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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  ยุทธศาสตร์ที่  5  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 1. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
และยั่งยืน 2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตภายใต้การมีส่วนร่วมของ 
 ชุมชนและท้องถิ่น 
 3.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ 
 การปูองกันและบรรเทาอุบัติภัย 
 4. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่าง 
 ประเทศ 
 5. สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและ 1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และการใช้ 
ระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงยั่งยืน    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 
 2. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
     และการตลาด 
 3. การสนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความเข็มแข็ง 
      ภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 
 4. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตรให้มีความ 
     เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้ 1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน และระบบวิศวกรรมจราจร 
มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง     ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
 2. ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเข่ือนกั้นตลิ่งริมแม่น้ าทะเล 
 3. จัดให้มี ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะอาดและ 
     ปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ า 
 4. จัดให้มีซ่อมแซมบ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือท่ีพักผู้โดยสารทีส่ะดวกและ 
      ปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ า 
 5. สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 
 6. ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่าง 
     เพียงพอ 
 7. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 2. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนรวมในการเฝูาระวังและ 
     แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. พัฒนาส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบการ 
ให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข     ศึกษา ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
     ท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 6. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7. พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
 8. พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น 
     และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี 1. การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวน 
ธรรมาภิบาล     การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3. การพัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถ 
     ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 
 4. เสริมสร้าง สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาคความ 
     สมานฉันท์และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 5. การพัฒนาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
 
  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวมกฎหมายอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน อีกทั้ง
ภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยได้แบ่งภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกเป็น ๗ ด้าน 
ดังนี้ 
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  5.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
     ๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  มาตรา ๖๗ (๑)  
    ๒)  ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  มาตรา ๖๘ (๑) 
     ๓)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูา หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  มาตรา ๖๘ (๒)  
    ๔)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  มาตรา ๖๘ (๓)  
    ๕)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ มาตรา ๑๖ (๓)  
   ๖)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  มาตรา ๑๖ (๔)  
    ๗)  การสาธารณูปการ มาตรา ๑๖ (๕)  
    ๘)  การผังเมือง   มาตรา ๑๖ (๒๕)  
    ๙)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร   มาตรา ๑๖ (๒๖)   
    ๑๐)  การควบคุมอาคาร  มาตรา  ๑๖ (๒๘)  
   ๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
    ๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา ๖๗ (๖) 
     ๒)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ มาตรา ๖๗ (๓) 
      ๓)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ     
           มาตรา ๖๘ (๔) 
      ๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
           มาตรา ๑๖ (๑๐) 
     ๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย มาตรา ๑๖ (๒) 
    ๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  มาตรา   
       ๑๖(๕) 
      ๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการักษาพยาบาล มาตรา ๑๖ (๑๙) 
  ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ๑)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๖๗ (๔) 
    ๒)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา ๖๘ (๘) 
     ๓)  การผังเมือง มาตรา ๖๘ (๑๓) 
      ๔)  จัดให้มีที่จอดรถ มาตรา ๑๖ (๓) 
      ๕)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา ๑๖ (๑๗) 
      ๖)  การควบคุมอาคาร มาตรา ๑๖ (๒๘) 
  ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 
         ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
    ๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา ๖๘ (๖) 
    ๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ มาตรา ๖๘ (๕) 
    ๓)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา๖๘ (๗) 
     ๔)  ให้มีตลาด มาตรา ๖๘ (๑๒) 
    ๕)  กิจการเกี่ยวกับการพาณชิ มาตรา ๖๘ (๑๑) 
     ๖)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ มาตรา ๑๖ (๖) 
     ๗)  การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน มาตรา ๑๖ (๗)              
 

/5.5ด้านการ... 



-9- 
    ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ 
         ทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 
    ๑)  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๖๗ (๗) 
      ๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ 
          สิ่งปฏิกูล มาตรา ๖๗ (๒) 
     ๓)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา ๑๗ (๑๒) 
   ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
          ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    ๑)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
         มาตรา ๖๗ (๘) 
    ๒)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ (๕) 
     ๓)  การจัดการศึกษา มาตรา ๑๖ (๙) 
    ๔)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น  
          มาตรา ๑๗ (๑๘) 
  ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ๑)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
        มาตรา ๔๕ (๓) 
   ๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 
       บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร มาตรา ๖๗ (๙) 
    ๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน มาตรา ๑๖ (๑๖) 
    ๔)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        มาตรา ๑๗ (๓) 
    ๕)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่าองค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถิ่นอ่ืน มาตรา ๑๗ (๑๖) 
 

หมายเหตุ  -  มาตรา  ๖๗ , ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓7  
             -  มาตรา ๑๖ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
                ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

  ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้อย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
๖.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  มีภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 
   ๑)  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

     ๒)  การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
     ๓)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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     ๔)  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
     ๕)  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 
     ๖)  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     ๗)  การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
     ๘)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     ๙)  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
     ๑๐)  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ภารกิจรอง 
    ๑)  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
    ๒)  การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์  
    ๓)  การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
    ๔)  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
    ๕)  การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กก าพร้า และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
    ๖)  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
     ๗)  การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 
๗.  สรุปปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ
องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน 
ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้อง
ปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
   1.  ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
    1.1  S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุด
แข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 
   1.2  W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
   2.  ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
    2.1  O มาจาก Opportunities  หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม 
ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น 
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดี จะต้องเสาะ 
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
     2.2  T มาจาก Threats  หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน (ระดับบุคลากร) 

จุดแข็ง   S จุดอ่อนW 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด     หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
    รอบคอบ 3. มีภาระหนี้สิน 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้  
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้  
โอกาสO ข้อจ ากัดT 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ 1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
    ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
    ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน  
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน (ระดับองค์กร) 

 
จุดแข็ง   S จุดอ่อนW 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ     บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
   ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน  
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร  
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า  
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้  
   จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
โอกาสO ข้อจ ากัดT 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์ 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 

    แบบเครือญาติในชุมชน การด าเนินการทางวินัยเป็นไป 
    ได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 

    สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโท     จ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างาน 
    เพ่ิมข้ึน     ได้ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท 3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน  
    ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์    ประชากร และภารกิจ 
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๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
  8.1  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว โดย
ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะ
รองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการ
ตามภารกิจนั้นแล้ว และเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วน/กองต่อไป โดยเริ่มแรก
ก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้  
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักงานปลัด อบต. ๑. ส านักงานปลัด อบต.  
๑.๑ งานบริหารทั่วไป ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  
๑.๒ งานนโยบายและแผน ๑.๒ งานนโยบายและแผน  
๑.๓ งานกฎหมายและคดี ๑.๓ งานกฎหมายและคดี  
๑.๔ งานกิจการสภา ๑.๔ งานกิจการสภา  
   
๒. กองคลัง ๒. กองคลัง   
๒.๑ งานการเงิน ๒.๑ งานการเงิน   
๒.๒ งานบัญช ี ๒.๒ งานบัญช ี  
๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
๒.๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
๓. กองช่าง ๓. กองช่าง  
๓.๑ งานก่อสร้าง ๓.๑ งานก่อสร้าง  
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
๓.๓ งานผังเมือง ๓.๓ งานผังเมือง  
๓.๔ งานประสานสาธารณูปโภค ๓.๔ งานประสานสาธารณูปโภค  
๔. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ๔. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
๔.๓ งานรักษาความสะอาด ๔.๓ งานรักษาความสะอาด  
๔.๔ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๔.๔ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
๔.๕  งานบริการสาธารณสุข  ๔.๕  งานบริการสาธารณสุข   
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๕.๑ งานบริหารงานการศึกษา ๕.๑ งานบริหารงานการศึกษา  
๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๕.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๕.๔  งานกีฬาและนันทนาการ ๕.๔  งานกีฬาและนันทนาการ   
๕.๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๕.๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๖. กองสวัสดิการสังคม ๖. กองสวัสดิการสังคม   
๖.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๖.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
๖.๒ งานสังคมสงเคราะห์ ๖.๒ งานสังคมสงเคราะห์  
๖.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ๖.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  
๖.๔ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๖.๔ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
๖.๕ งานส่งเสริมการเกษตร ๖.๕ งานส่งเสริมการเกษตร  

 

  8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
  จากข้อ 8.1 โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่
จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใดในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้ การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่ง              
มากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  
  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสตูล ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 4/2552  ลงวันที่  30  
เมษายน  2552  เห็นชอบให้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  ปัจจุบันมีปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา ฝุายข้าราชการประจ า และมีรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วนราชการ มี
บุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย 
  1.  ส านักงานปลัด 
   1.1  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  4  อัตรา 
   1.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  4  อัตรา 
  2.  กองคลัง 
   1.1  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตรา 
   1.2  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  1  อัตรา 
  3.  กองช่าง 
   1.1  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตรา 
   1.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  3  อัตรา 
  4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   1.1  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  1  อัตรา 
   1.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา 
  5.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   1.1  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตรา 
   1.2  พนักงานครู   จ านวน  6  อัตรา 
   1.3  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  5  อัตรา 
  6.  กองสวัสดิการสังคม 
   1.1  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตรา 
   1.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  3  อัตรา 
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การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิมอัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับ
ต้น) จ านวน 1 คน และมีหัวหน้าส่วนราชการ (ผู้อ านวยการกอง/อ านวยการอง ระดับต้น) 6 ส่วนราชการ ปกครองบังคับ
บัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ ประกอบไปด้วย
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่
ละสายงาน เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวมและเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการ
ก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง 

ส่วนราชการ งาน จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 
  พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป 2 - 3 1 
ส านักงานปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - - 
 งานกฎหมายและคดี - - -  
 งานกิจการสภา 1 - - - 
 งานการเงิน 1 - - - 
กองคลัง งานบัญชี 1 - - - 
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - 1 - - 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - - - - 
 งานก่อสร้าง 1 - - - 
กองช่าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร 1 - 1 - 
 งานประสานสาธารณูปโภค - - 1 - 
 งานผังเมือง - - 1 - 
 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1 - - - 
กองสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข - - 1 - 
และสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม - - - - 
 งานบริหารสาธารณสุข - - - - 
 งานรักษาความสะอาด - - 1 - 
 งานบริหารการศกึษา 1 - - - 
กองการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 - - - 
ศาสนาและ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว - - - - 
วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ - - 1 - 
 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 - 4 - 
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - - - 
 งานสังคมสงเคราะห์ - - 1 - 
กองสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี - - - - 
 งานส่งเสริมการเกษตร - - - - 
 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - 2 - 
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เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง มาก าหนดต าแหน่งตาม
ทักษะ ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ใน 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ประเด็น เปูาประสงค์ ต าแหน่งพนักงาน 
ยุทธศาสตร์  ที่ก าหนดเป็นรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก -ปลัด อบต. 
พัฒนาการท่องเที่ยว     ให้มีมาตรฐาน -หัวหน้าส านักปลัด 
อย่างมีคุณภาพ 2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตภายใต้ -นักวิเคราะห์ฯ 
และยั่งยืน     การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น -ผอ.กองการศึกษาฯ 
 3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการ -นักวิชาการศึกษาฯ 
    ให้บริการการปูองกันและบรรเทาอุบัติภัย -จพง.ธุรการ 
 4. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง -ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ ์
    ทั้งในและต่างประเทศ -ผู้ช่วย จพง.ธุรการ(ส านักฯ) 
 5. สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย -พนักงานขับรถยนต์ 
    ตลอดทั้งปี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และการใช้ -ปลัด อบต. 
สร้างความเขม้แข็ง    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ -หัวหน้าส านักปลัด 
ภาคเกษตรและ 2. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม -ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ 
ระบบเศรษฐกิจให้     และการตลาด -นักพัฒนาชุมชน 
มั่นคงยั่งยืน 3. การสนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความเข็ม  
     แข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน  
 4. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน และระบบ ปลัด อบต. 
การพัฒนาโครงสร้าง     วิศวกรรมจราจรให้มีความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น -ผอ.กองช่าง 
พ้ืนฐานไดม้าตรฐาน 2. ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเข่ือนกั้นตลิ่งริมแม่น้ าทะเล -นายช่างโยธา 
และเชื่อมโยงอย่าง 3. จัดให้มี ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสาร -ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ทั่วถึง     ที่สะอาดและปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ า -ผู้ช่วยนายไฟฟูา 
 4. จัดให้มีซ่อมแซมบ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือท่ีพักผู้โดยสาร -ผู้ช่วย จพง.ธุรการ(กองช่าง) 
 ทีท่ี่สะดวกและปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ า  
 5. สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้  
     เป็นไปตามผัง  
 6. ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการ  
 เกษตรอย่างเพียงพอ  
 7. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง  
   
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 4... 
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ประเด็น เปูาประสงค์ ต าแหน่งพนักงาน 
ยุทธศาสตร์  ที่ก าหนดเป็นรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ -รองปลัด อบต. 
จัดการทรัพยากร     และสิ่งแวดล้อม -ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
ธรรมชาติและสิ่ง 2. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัด -จพง.สาธารณสุข 
แวดล้อมสู่สังคม    น้ าเสีย -ผู้ช่วย จพง.ธุรการ(กอง 
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนรวมในการ สาธารณสุขฯ) 
     เฝูาระวังและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -พนักงานขับเครื่องจักรกล 
  ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี -ปลัด อบต. 
การอนุรักษ์ศิลปะ     อันดีของท้องถิ่น -ผอ.กองการศึกษาฯ 
วัฒนธรรม จารีต 2. สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น -นักวิชาการศึกษา 
ประเพณี และ 3. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาท้ังใน -ปลัด อบต. 
การพัฒนาคุณภาพ     ระบบ นอกระบบการศึกษา ตามอัธยาศัย และการศึกษา -หัวหน้าส านักปลัด 
ชีวิตของประชาชน     ตลอดชีวิต -ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
ให้เกิดความยั่งยืน 2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน -ผอ.กองการศึกษาฯ 
สังคมสงบสุข     ในการพัฒนาท้องถิ่น -ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี  -นักวิชาการศึกษา 
     ผู้สูงอายุ -นักพัฒนาชุมชน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันโรค การควบคุมโรค และการ -จพง.สาธารณสุข 
     สาธารณสุข -จพง.ปูองกันและบรรเทาฯ 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -ผู้ช่วย จพง.ปูองกันฯ 
 6. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทา -ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน 
     สาธารณภัย -ผู้ช่วย จพง.ธุรการ(กอง 
 7. พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สวัสดิการสังคม) 
 8. พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และ -พนักงานขับเครื่องจักรกล 
     ทักษะที่สูงขึ้น และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ขนาดเบา(รถบรรทุกน้ า) 
     อย่างต่อเนื่อง -ครู/ผู้ช่วยครู/ผดด. 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 1. การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวน -ปลัด อบต. 
การบริหารจัดการ     การมีส่วนร่วมของประชาชน -หัวหน้าส านักปลัด 
องค์กรอย่างมี 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิม -ผอ.กองคลัง 
ธรรมาภิบาล     ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร -นักทรัพยากรบุคคล 
 3. การพัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถ -นักวิเคราะห์ฯ 
    ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ -นวก.การเงินและบัญชี 
 4. เสริมสร้าง สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาคความ -นวก.จัดเก็บรายได้ 
     สมานฉันท์และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน -นวก.พัสดุ 
 5. การพัฒนาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง -นักจัดการงานทั่วไป 

/4.กรอบอัตรา... 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561– 2563 
  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน ที่มีในปัจจุบัน  ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ  2561 – 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่วางไว้  ดังนี้ 
 
 กรอบ กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด อัตราก าลังคน  

ส่วนราชการ อัตรา ว่าจะใช้ในช่วง เพิ่ม/ลด หมายเหต ุ
 ก าลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า   
 เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 1 - - -  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)         
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 1 - - -  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)         
ส านักปลัด (01)         
หัวหน้าส านักปลัด 1 1 1 1 - - -  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)         
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

รวม 8 8 8 8 - - -  
กองคลัง (04)         
ผู้อ านวยการกองคลัง 1 1 1 1 - - -  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)         
นักวิชาการเงินและบญัชี (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง(ใช้บัญชี กสถ.) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง(ใช้บัญชี กสถ.) 

ลูกจ้างประจ า         
นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

รวม 5 5 5 5 - - -  
กองช่าง (05)         
ผู้อ านวยการกองช่าง 1 1 1 1 - - -  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)         
นายช่างโยธา (อาวุโส) 1 1 1 1 - - -  
 

/กรอบอัตรา... 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 
 
 กรอบ กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด อัตราก าลังคน  

ส่วนราชการ อัตรา ว่าจะใช้ในช่วง เพิ่ม/ลด หมายเหต ุ
 ก าลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า   
 เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

รวม 5 5 5 5 - - -  
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม (06)         
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 - - - ว่าง 
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้มระดับต้น        (ใช้บัญชี กสถ.) 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) 1 1 1 1 - - -  

รวม 4 4 4 4 - - -  
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (08)         
ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 1 1 1 1 - - -  

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)         
นักวิชาการศึกษา (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
คร ู 6 6 6 6 - - - เงินอุดหนุน 

ครูผูดู้แลเด็ก (ครูผู้ช่วย) - 1 3 3 +1 +2 - สรรหาก็ต่อเมือ่ 

        กรมจัดสรร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 3 3 3 3 - - - เงินอุดหนุน 

ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 1 1 1 1 - - - งบ อบต. 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
รวม 13 14 16 16 - - -  

กองสวัสดิการสังคม(11)         
ผู้อ านวยกองสวัสดิการสังคม 1 1 1 1 - - -  
(นักบริหารสวัสดิการสังคม ระดับต้น)         
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผูช้่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ า) 1 1 1 1 - - -  

รวม 6 6 6 6 - - -  
รวมท้ังสิ้น 43 43 44 46 - - -  

 
/9.ภาระค่าใช้จ่าย...
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๑๐.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
           
 

 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

ส านกังานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป  
ระดับต้น) 

๑.  งานบริหารงานทั่วไป 
๒.  งานวิเคราะห์นโยบาย 
     และแผน 
๓.  งานกฎหมายและคด ี
๔.  งานกิจการสภา 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  
ระดับต้น) 

๑.  งานการเงิน 
๒.  งานบัญช ี
๓.  งานทะเบียน 
     ทรัพย์สินและพัสดุ 
๔.  งานพัฒนาและ  
    จัดเก็บรายได ้
 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  

ระดับต้น) 

๑.  งานก่อสร้าง 
๒.  งานออกแบบและ 
     ควบคุมอาคาร 
๓.  งานผังเมือง 
๔.  งานประสาน 
     สาธารณูปโภค 

กองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศกึษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบรหิารงานการศกึษา ระดับตน้) 

 

๑.  งานบริหารงานการศกึษา 
๒.  งานส่งเสริมการศึกษา  
     ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔.  งานกีฬาและนนัทนาการ 
๕.  งานส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  

ระดับต้น) 

๑.  งานสวสัดิการและพัฒนา 
     ชุมชน 
๒.  งานสังคมสงเคราะห ์
๓.  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา 
     สตร ี
๔.  งานปูองกันและบรรเทา 
     สาธารณภยั 
๕.  งานส่งเสริมการเกษตร 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุ

และสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

๑.  งานอนามยัและสิ่งแวดล้อม 
๒.  งานส่งเสริมสุขภาพและ 
     สาธารณสุข  
๓.  งานรักษาความสะอาด 
๔.  งานควบคุมและจัดการ 
     คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๕.  งานบริหารสาธารณสุข 
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โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
 
 
 
 
 
 

-  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ (๑)                     -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ (๑)   -  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน (๑) 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (๑) 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสมัพันธ์ (ภารกิจ) (๑) 
-  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ภารกิจ(๑) 
-  คนงานท่ัวไป (๑) 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ประจ า ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - 2 - - - ๑ - - ๓ ๑ ๘ 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

งานกฎหมายและคดี งานนโยบายและแผน งานบริหารงานทั่วไป 
 
 

งานกิจการสภา 
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โครงสร้างกองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 

   -  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ (๑)   -  นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)  (๑)    -  นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ (ปก./ชก.) (๑) 
         -  นักจัดการงานท่ัวไป (ลูกจ้างประจ า) (๑) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ประจ า ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - 1 - - - - - ๑ - - ๓ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

งานการเงิน งานบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
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โครงสร้างกองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
     -  นายช่างโยธา(อาวุโส)  (๑)                 -  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (ภารกิจ) (๑) 
             -  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (๑)   
     -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (๑)    
 
 
 

 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ประจ า ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - - - - -  1 - ๓ - ๕ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 

งานประสานสาธารณูปโภค งานก่อสร้าง งานผังเมือง 
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       -  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบตัิงาน (๑) 
       -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (๑) 
 
               -  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) (ภารกิจ) (๑) 
 
 

 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ประจ า ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - ๑ - - - ๒ - ๓ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

งานรักษาความสะอาด 
 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      นักวิชาการศึกษาช านาญการ (๑)            -  ครู (คศ.2) (2) 
                    -  ครู (คศ.1) (4) 
                     -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (๔) 
 
            -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (๑) 
 
 

 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป คร ู ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ ประจ า ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - ๑ - - - - - - 4 2 - ๕ - ๑๓ 

ผู้อ านวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานกีฬาและนันทนาการ 
 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

       -  นักพัฒนาชุมชน (ปก/ชก.) (๑) 
       -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (๑) 
              -  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบตัิงาน (๑) 
              -  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ า) (ภารกิจ) (๑) 
              -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั (ภารกิจ) (๑) 

 
 

 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ประจ า ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - - - - ๑ - - - ๓ - 5 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

งานสังคมสงเคราะห์ 
 
 

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 
 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภัย 

 
 
 
 
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
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๑๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างใน
สังกัดทุกระดับข้ัน  โดยมุ่งเน้นไปท่ีพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  
คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 
   1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  ในการ
ท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงาน
รัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้าง
เครือข่าย 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก 
ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่ วนราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์
การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชน
ก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชน
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 
   3. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนท างาน
อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสห
สาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถ
ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทัง้ท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 
  ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ตามแนวทางข้างต้นนั้น ก าหนดให้ทุก
ต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซ่ึงวิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการ
หนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิ ดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการ
พัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  
    การบริหารโครงการ  
    การให้บริการ 
    การวิจัย 
    ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
    การเขียนหนังสือราชการ 
    การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 
  ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเล็งเห็นว่า มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต่างสถานที่  ดังนั้น ในการ
พัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณ 
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ลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี  เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  ประกอบด้วย 
    การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
    การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
    การบริการเป็นเลิศ 
     การท างานเป็นทีม 
 
๑๓.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวัง
ประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
   1.  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   2.  มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
   3.  ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
   4.  ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
    5.  ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
   6.  ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   8.  ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   9.  ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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