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ค าน า 
 
 

 ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม   ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (แก้ไขเพ่ิมเติม)  พ.ศ. 2558  ลงวันที่  28  ธันวาคม  2558   
ประกอบกับ  มติ  ก.ท.จังหวัดนครพนม   ในการประชุมครั้งที่   12/2558    เมื่อวันที่   25   ธันวาคม  2558  
ได้เห็นชอบการจัดต าแหน่งพนักงานเทศบาลเข้าสู่ประเภทต าแหน่งสายงานและระดับต าแหน่ง   ตามบัญชี 
จัดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่งสายงานและระดับต าแหน่งของเทศบาล
ต าบลนาหนาด   โดยมีผลตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2559   เป็นต้นไปนั้น   

เทศบาลต าบลนาหนาด    จึงไดด้ าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (รอบปีงบประมาณ   
๒๕64 - 2๕66) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1  โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอนอย่างถูกต้องจนแล้วเสร็จ        
ซึ่งมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน   การก าหนดต าแหน่ง   การจัดอัตราก าลัง    และการก าหนดโครงสร้าง
ให้มีความเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล    โดยมีการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๔๒   เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  (ก.ท.จ.) 
สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของพนักงานเทศบาลได้อย่างเหมาะสม เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังและการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนาหนาด  อีกทั้ง 
ยังใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล
ต าบลนาหนาด เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของอ านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ         
มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นเพ่ือน าไปสู่ 
การปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีต่อไป 
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๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คน

ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจส าคัญคือ การกระจายอ านาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เราเรียกว่า  
“Let the manager manages” 

 การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงาน
บุคคลใหม่ ๆ   มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ  การวางแผนก าลังคน
เป็นเทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี   เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน  ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะ
ยาวได้เป็นอย่างดีด้วย  แนวคิดท่ีจะท าให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านก าลังคน (Manpower/workforce Stability)
นั้นมีอยู่สองประการ  ได้แก่  

 1.  ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ    เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย  โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะท าให้คนที่มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กร   และสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการ
ใช้งานคนกลุ่มนี้ได้ตลอดเวลา  

 2. การเตรียมความพร้อมในการปูองกันการขาดก าลังคนหรือการสูญเสียก าลังคนในองค์กร 
เนื่องจากจะท าให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านก าลังคน   ซึ่งในประการนี้นั้น   องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสาย
อาชีพจะมีรอบการเปลี่ยนผ่านหรือการหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งเรียกว่าจักรสายอาชีพ 
(Career life cycle)  เมื่อไร   จ านวนเท่าใด  และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีที่สุด   ส าหรับ
การวางแผนก าลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ ที่อาจค านึงถึงได้แก่ 

  2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จ านวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้
ในฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจ านวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะท าให้ผู้บริหาร
สามารถก าหนดสัดส่วนก าลังคนโดยอาจใช้สูตรต่าง ๆ   ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้    อีกทั้งยังรู้จ านวน
ก าลังคนในแต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดก าลังคนหรือไม่ 

  2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กร     การทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงาน 
ในแต่ละฝุายจะท าให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจ านวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุหรือคิดจะลาออก   โดยเฉพาะ
หากมีข้อมูลมาในอดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะท าให้ผู้บริหารสามารถ
ประเมินได้ว่าจะขาดก าลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหาก าลังคนเพ่ือมาทดแทนเมื่อใดและจ านวนเท่าไรและ
ตลาดแรงงานไหน 

  2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลน   การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหาก าลังคน 
ในสายงานที่มีความขาดแคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุด   จะท าให้องค์กร 
มีความได้เปรียบเป็นอย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน 

  2.4 ปัจจัยด้านจ านวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปี  การที่ผู้บริหาร
ทราบโดยเฉลี่ยแล้วองค์กรจะขาดก าลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะท าให้ผู้บริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณ
ล่วงหน้าได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพ่ิมข้ึน 
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  2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียก าลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปี ปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่ส าคัญปัจจัย
หนึ่งเนื่องจากจะท าให้ผู้บริหารทราบคร่าว  ๆ   ได้ว่าในแต่ละปีฝุายไหนที่มีความจ าเป็นจะต้องเตรียมก าลังคนเป็น
อันดับแรกและฝุายไหนที่ต้องมีการเตรียมก าลังคนเป็นฝุายสุดท้าย ทั้งนี้จะท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนการ
ขาดแคลนก าลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหาก าลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า 

 ส าหรับการวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จ านวนคน     การพัฒนาคน 
ในองค์การ การใช้คนและการควบคุมคน โดยที่องค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนที่มีคุณสมบัติ 
คุณภาพและคุณลักษณะตามท่ีต้องการในหน่วยงานต่าง ๆ   อย่างถูกต้องเหมาะสมและในเวลาที่ต้องการ  รวมทั้ง 
ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ   ซึ่งตามแนวคิดของ  Patten   ได้ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้  
  1. การวางแผนก าลังคน คือการวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของก าลังคน 
การก าหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพส าหรับคนงาน    การพัฒนาตัวแบบส าหรับการวางแผนคัดเลือก
และการเลื่อนต าแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าท างาน 
  2. การวางแผนก าลังคน คือการวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุม
กิจกรรมทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอ่ืนๆ 
  3. การวางแผนก าลังคน คือ  นโยบายด้านก าลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ 
ตามกรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพ    การวางแผนตามความหมายนี้   จะมองในแง่โครงสร้างของ
ประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่าง  ๆ   ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์    รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร 
  4. การวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการที่ท าให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภท
ของบุคคลในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัด
สูงสุดส าหรับความส าคัญของการวางแผนก าลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  4.1 การวางแผนก าลังคนท าให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า 
ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  

  4.2 การวางแผนก าลังคนท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของก าลังคนที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือปรับการใช้ก าลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

  4.3 การวางแผนก าลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เข้ากับกระบวนการวางแผนองค์การ 

  4.4 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่พนักงาน
ผลิตได้กับเกณฑ์ที่องค์การตั้งไว้ 

  4.5 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
ของบุคลากรในแต่ละอาชีพและในละระดับ 

  4.6 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ  ประเภทและระดับ
ทักษะของบุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดให้  ซึ่งจะเป็น
ผลท าให้ทั้งองค์การและบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว 

  4.7 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคต
เพ่ือการก าหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว  ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานให้สัมพนัธ์กับเงื่อนไขต่างๆ 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

  4.8 การวางแผนก าลังคนจะท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 
เกิดประโยชน์สูงสุด  เพราะการลงทุนเพ่ือพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจ านวนมากและต้องใช้เวลามาก 
  5.  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา 
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  ข้อ  ๕   ก าหนดให้คณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาล  (ก.ท.) ก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาลว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  
จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก   และคุณภาพ 
ของงาน   ปริมาณ  ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล   โดยให้เทศบาลจัดท าแผน 
อัตราก าลังของพนักงานเทศบาล   เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัด   (ก.ท.จ.)  ทั้งนี ้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
(ก.ท.) ก าหนด  
  6.  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)   เรื่องมาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง    ลงวันที่   12   พฤษภาคม  2547     โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง  
ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว  
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยได้ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  น ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
มาก าหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี   ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 3)   ลงวันที่   4    สิงหาคม   2557  

7. คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.ท.) ได้มีประกาศคณะกรรมการ 
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.ท.)  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง 
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2558   จึงต้องมีการปรับปรุงแผน
อัตราก าลังในรายการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  8.  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.ท.)   เรื่อง    มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง    ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด)   ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด   ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ   ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ    ความยาก   ปริมาณและคุณภาพของงาน   ตลอดจนทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล   โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) ก าหนด 
  9.   คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)   ได้มีมติเห็นชอบประกาศ 
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น    ไดจ้ัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและ 
การใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง   โดยให้เสนอให้คณะกรรมการ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น    ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง   วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กร 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

ปกครองส่วนท้องถิ่น    วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน   วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน   จัดท ากรอบ 
อัตราก าลัง   และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

10.  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว    เทศบาลต าบลนาหนาด    จึงไดด้ าเนินการจัดท า 
แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ 
  ๒.๑วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

 1. เพ่ือเป็นการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ   เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
ส่วนราชการให้ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  เพ่ือให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง 
หน่วยงานมีบทบาทหน้าที่อย่างไร 

 2. เพ่ือเป็นการปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิม
เหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง 

 3. เพ่ือตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบ 
ทั้งจ านวน ระดับและสายงาน เพ่ือดูว่าการมอบหมายหน้าที่งานเป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนดหรือไม่ มีการใช้คน 
ไม่ตรงกับต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนดบ้างไหม 

 4. เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบอัตราก าลังพิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า  (3 ปี)  เทศบาลต าบล
นาหนาด   มีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด  ต้องใช้คนเท่าไร  ระดับใดบ้าง  ให้สอดคล้องกับมาตรการจ ากัด
ก าลังคนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

 5. เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ต าแหน่ง   โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหน้าที่การงานดี   มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์จะช่วยให้กระบวนการก าหนด
ต าแหน่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ 

 6. เป็นการจัดท ารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  (Job Description)  เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ว่าต าแหน่งใดมีหน้าที่การงานอะไรบ้าง  ท าให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ต าแหน่ง  การตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย 

 7. เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ  เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหา
อะไรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพ่ือให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม 

 8. เพ่ือสร้างและรักษาพนักงานไว้ในระบบราชการ   มีการน าหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง 
โดยพิจารณาจากผลงาน สร้างความก้าวหน้าในสายงาน  
                 - ก าหนดขึ้นตามความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
                 - ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายต าแหน่ง 
                 - มีระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง ระบบการเลื่อนต าแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นต าแหน่ง 
ที่ก าหนดเป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ 
                 - มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกต าแหน่ง 

 9. เพ่ือเป็นการปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่กับการวางแผน
อัตราก าลัง ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง โดยต้อง 
                 - ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องท าบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุง
อะไร 
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                 - ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจ าและงานบริการ 
                 - ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี 

10.  เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาหนาด มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
11.  เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาหนาด มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลังโครงสร้าง 

ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  12.  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง   
และการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

13.  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผน  การใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลต าบลนาหนาดให้เหมาะสม 

14.  เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาหนาด สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลนาหนาด เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า   สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น   และ
การปฏบิัตริาชการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

15.  เพ่ือให้เทศบาลต าบลนาหนาด   สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด        

2.2 ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
1. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล   ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา 

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2. เทศบาลต าบลนาหนาด มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร  

สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
3. การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ 

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
4. การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ 

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

5. การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ 
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

6. เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. กรอบแนวคิดขอบเขต ความส าคัญ  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวม 
ขององค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA)ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด า เนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุ งพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 
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จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ เทศบาลต าบลนาหนาด 
ดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่
มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานเทศบาลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ เทศบาลต าบลนาหนาด   เป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง   ด้วยบริบท ขนาด  
และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  คน 
คิดเป็น  5.72% 

                                          

พนักงานครู  
จ านวน  5  คน 
คิดเป็น 13.15% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 
 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
เทศบาลต าบลนาหนาด  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
เป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักปลัดเทศบาล   คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาล  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
การวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะ
ใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองคลัง   คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การ
จัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่
ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี
 

พนักงานจ้างท่ัวไป  
จ านวน  2  คน 
คิดเป็น  5.27% 

พนักงานเทศบาล  
จ านวน  22  คน 
คิดเป็น  57.89% 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน  9  คน 

คิดเป็น  23.69% 
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 - กองช่าง   คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานเทศบาล    และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การ
ก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 

                              

                    

                                       

                                

        

       

           

        

•                         

                          

                            

         

•              Issues              

                               

                  360      

•                           

                 

•                             

              

•                       

                       FTE 

•                           

                          

                          

                  

•                        

                         

          Drivers 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่า   การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

เทศบาลต าบลนาหนาด   ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้    ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้
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FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก  6  ด้าน  สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในเทศบาลต าบลนาหนาด ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1  Strategic objective:  เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลนาหนาด 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต การ 

วางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ เทศบาลต าบลนาหนาด  จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ 
และประสบการณ์  ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิ
การศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง  
ในส่วนของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure:  เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้ จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของเทศบาลต าบลนาหนาด  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  เทศบาลต าบลนาหนาด  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  
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กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE):  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลต าบลนาหนาด 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยเทศบาลต าบลนาหนาด ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  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 ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย 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 จะได้  82,800 นาที 

 
 กระจกด้านที่ 4 Driver:    เป็นการน าผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ของเทศบาลต าบลนาหนาด  
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจของเทศบาลต าบลนาหนาด) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ 
ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้อง
และตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลนาหนาด  (การตรวจประเมิน LPA)  
 

กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues:  น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา  
อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร   เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งเทศบาลต าบลนาหนาด พิจารณาทบทวน
ว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ 
ไดแ้ก่ ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  และกองช่าง    
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 ประเด็น เรื่ องการ เกษียณอายุราชการ   เนื่ องจากเทศบาลต าบลนาหนาด 
เป็นองค์กรที่มีขา้ราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง   ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ   ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งอัตราก าลัง
ที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป   เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และ
สามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา   โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกเทศมนตรีต าบล
นาหนาด  รองนายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด  ปลัดเทศบาลต าบลนาหนาด และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 3 ส่วน
ราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาหนาด   
เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทาง  
ให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking:    เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับเทศบาลต าบลขนาด
เดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  เทศบาลต าบลฝั่งแดง    และเทศบาลต าบลธาตุพนมใต้   ซึ่งเทศบาลต าบล
ทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะ
เดียวกนั 

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราก าลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ทต.นาหนาด ทต.ฝั่งแดง ทต.ธาตุพนมใต้ 
พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล 26 28 31 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจา้งทั่วไป 10 25 28 
ลูกจ้างประจ า - 1 - 
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  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังของเทศบาลต าบลนาหนาด  เทศบาลต าบลฝั่งแดง    
และเทศบาลต าบลธาตุพนมใต้   ซึ่งเป็นเทศบาลต าบลที่มีประชากรขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศ
ใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังของเทศบาลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่
แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองหน่วยงานแล้ว  การจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลต าบลนาหนาด  
จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และจ านวน ปริมาณคน
ที่มีอยู่ขณะปัจจุบันสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง เทศบาล
ต าบลนาหนาด ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และคาดว่าในปีงบประมาณ  
2564 – 2566  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานเทศบาลจากการสอบ และท า
ให้พนักงานเทศบาลเพ่ิมขึ้น  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 
3.2  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
  เทศบาลต าบลนาหนาด    ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตราก าลังเทศบาลต าบล 
นาหนาด     โดยมีนายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด  เป็นประธาน  หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ   และมี
พนักงานเทศบาล  ๑  คน   เป็นกรรมการและเลขานุการ    ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี   โดยให้มีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  โดยทั่วไปการก าหนดจ านวนต าแหน่งต่าง ๆ ภายในเทศบาล   ควรค านึงถึงการก าหนดให้มี
จ านวนที่เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของเทศบาล ในการวิเคราะห์จ านวน
ต าแหน่ง จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ต าแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนที่จะ
พิจารณาวิเคราะห์จ านวนต าแหน่งในส่วนราชการใด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดพื้นฐานในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ คือ 
  2.  หน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และวิธีการด าเนินงานของหน่วยงานที่จะ
ก าหนดจ านวนต าแหน่งให้ 
  3.  การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตราก าลังให้หน่วยงานที่จะก าหนดต าแหน่ง โดยจ าเป็นต้องทราบ
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมและที่จะก าหนดเพ่ิมข้ึนใหม่ 
  4.  เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องมีต าแหน่งเพ่ิมข้ึนจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้อ านาจ
แก่ส่วนราชการนั้นเพิ่มข้ึน มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตาม
โครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใดหรือรองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาหนาดในด้านใดหรือตามนโยบายของผู้บริหาร งานเดิมมีอะไรบ้างที่มี
ปริมาณงานเพ่ิมขึ้นจนเกินกว่าอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ เช่น การเพ่ิมโครงการ
หรือมีการเพ่ิมหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5. เกณฑ์การค านวณจ านวนต าแหน่งซึ่งส่วนราชการได้ก าหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการที่จะ 
ก าหนดจ านวนต าแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบก าลังคนที่มีอยู่เดิมกับภาระงานที่ต้องท า  
โดยค านวณมาตรฐานการท างานให้ได้ว่า คน 1 คน ใน 1 วัน สามารถท างานในต าแหน่งได้มากน้อยเพียงใด และ 
ภาระงานทั้งปีที่จะมีจ านวนเท่าใด เพ่ือที่จะค านวณว่าใน 1 ปี ใช้จ านวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั้น และอัตราก าลัง 
เจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ที่ค านวณไว้หรือไม่ 
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6. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะก าหนดขึ้นใหม่เป็นรายต าแหน่ง  ควรทราบก่อน
ว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงาน   (Mission Oriented)   นั้นเป็นอย่างไร   มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ 
ที่ควรปฏิบัติงานเท่านั้น (Function Oriented) 

 

ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลัง มีดังนี้ 
1. ทบทวนกระบวนการท างานและข้ันตอนการท างาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละข้ันตอน 
2. ท าการส ารวจภาระงานของเทศบาลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องท าเพ่ิม

หรือไม่จ าเป็นต้องท าหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยท าได้ 
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนอัตราก าลังประจ าปี เช่น จ านวน

บุคลากรปัจจุบัน งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร 
4. น างบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรมาค านวณอัตราก าลัง โดยคิดจากค่าจ้าง

เงินเดือนบุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น  วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน  

(ratio analysis) ประสิทธิภาพการท างาน พนักงานต่ออุปกรณ์  
6. น าการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
7. จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
8. ควบคุมอัตราก าลังคนตามแผนอัตราก าลังประจ าปี 
9. ด าเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ย 

คนจากหน่วยงานที่มีอัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตราก าลังขาด 
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลังเงิน ก าลัง
งบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้ 
  1.  เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก 
ในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอย 
  2.  เป็นงานที่เกี่ยวกับการปูองกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่นงานดับเพลิง 
   2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก 
เช่น การจัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น 
   2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น  หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการเองอาจ
ไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น   จัดให้มีโรงรับจ าน า   การจัดตลาดและงานต่าง ๆ  ที่มีรายได้    โดยสามารถ 
เรียกค่าบริการจากประชาชน 
  3.  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน   เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ   ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครพนม   ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
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  4.  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 
  5.  ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ
เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  6.  ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 
  7. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 
สี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
  8. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การ
ก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้ เทศบาลต าบลนาหนาด สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดย
สรุปได้ ดังนี ้

1. ท าให้เทศบาลต าบลนาหนาด สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ 
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้ เทศบาลต าบลนาหนาดสามารถวางแผน
ก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่เทศบาล
ต าบลนาหนาด จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

2. ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต เทศบาลต าบลนาหนาด  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3. การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลนาหนาด ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของเทศบาล
ต าบลนาหนาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

4. ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

5. ช่วยให้เทศบาลต าบลนาหนาด สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะของ
ก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและเทศบาลต าบลนาหนาด บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของเทศบาลต าบลนาหนาด โดยรวม 

6. การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ต าบลนาหนาด เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

7. ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ  
อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
 
๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  ของเทศบาลต าบลนาหนาด  มีความเหมาะสมกับภารกิจ 
ของเทศบาลต าบลนาหนาด    โดยสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ดังนั้น  จึงม ี
การวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่   ความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
ของเทศบาลต าบลนาหนาด   ดังนี้ 
 
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  ปัญหาการคมนาคม 
-  สภาพถนนบางสายในเขตเทศบาล มีสภาพช ารุด เพราะผ่านการใช้งานมาหลายปี และ 

ไม่ได้มาตรฐานบางแห่งคับแคบ  เป็นลูกรัง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการคมนาคมสัญจรไปมา 
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 
-  ก่อสร้างขยายและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มีสภาพที่ดีเหมาะสม และอ านวยความสะดวก 

แก่ราษฎรที่สัญจรไปมา 
๑.๒  ปัญหาทางระบายน้ า 
-   รางและท่อระบายน้ ามีไม่ถึงและต่อเนื่องกัน บางแห่งท่อระบายน้ าตื้นเขิน ขนาดไม่เหมาะสม  

ท าให้น้ าไหลไม่สะดวกเกิดน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 
-  ออกแบบวางแผนสร้างรางและท่อระบายน้ าเพ่ิมเติมให้ครบทุกสาย และให้มีความต่อเนื่อง  

พร้อมทั้งปรับปรุงให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๓  ปัญหาไฟฟ้า 
-  ปัญหาระบบไฟฟูาสาธารณะที่ติดตั้งในชุมชน หมู่บ้านยังไม่ทั่วถึงและบางแห่งช ารุดใช้การไม่ได้  

ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรเวลากลางคืน 

ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 
-  ขยายไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกตรอก  ซอย  พร้อมทั้งตรวจสอบแก้ไขจุดที่ช ารุด 

ให้มีสภาพใช้งานได้ดี 
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๑.๔ ปัญหาระบบประปา 
-  ปัญหาระบบการประปาในหมู่บ้าน/ชุมชน ระบบการจ าหน่าย และขยายเขตท่อซีเมนต์  

บริการประปาไม่ทั่วถึง 
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 
-  ขยายเขตบริการระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง 

๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ ปัญหาการว่างงาน มีรายได้ต่ า และขาดทักษะและการบริหารจัดการในการประกอบ 

อาชีพ 
-  ประชาชนว่างงานหลังฤดูเก็บเก่ียว ผู้ที่มีอาชีพมีรายได้ต่ า และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขาดความรู้ 

ในการบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนาคุณภาพสินค้า และขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบกิจกรรม 
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 
-  ส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอบรม และฝึกทักษะเพ่ิมเติมด้านการประกอบอาชีพ เพ่ือลดปัญหาการ 

จ้างงาน และการมีรายได้ต่ า ตลอดจนจัดหาตลาดในชุมชน และเครือข่ายนอกชุมชนเพ่ือการจ าหน่ายผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์ 

๓.  ปัญหาด้านสังคมและชุมชน 
๓.๑ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ชาวบ้านขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย 

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนดูแลไม่ทั่วถึง  
๓.๒ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว 
๓.๓ ปัญหาการสงเคราะห์ราษฎรผู้ด้อยโอกาส คนชรา เด็ก ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ขาดการได้รับ 

ความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงและเป็นธรรม ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอแก่การยังชีพ 
๓.๔ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ภายในหมู่บ้าน การขาดจิตส านึกของผู้ติดเชื้อ,  

ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนการปูองกันการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของโรคเอดส์ 
๓.๕ ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ประชาชนบางส่วนยังมีสุขภาพอนามัยไม่ดีพอ เนื่องจากปัญหา

ความยากจน 
๓.๖ ขาดแคลนทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องรับ

จานดาวเทียม  ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องโสต เป็นต้น 
๓.๗ ไม่มีผู้สืบทอด สืบค้น ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ด้านวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๘ ปัญหาการขาดการดูแลปูองกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์พาหนะ ยังมีการแพร่ระบาด

โรคติดต่อที่เกิดจากยุง, การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ขาดการปูองกันและก าจัดโรคที่เกิดจากสัตว์ 
๓.๙ ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในระบบ

โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  เกิดจากขาดการวางแผนจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่น    ขาดบุคลากรในการ
จัดการเรียนการสอน  ซึ่งมีไม่เพียงพอในการก าหนดหลักสูตรการศึกษาของท้องถิ่น   ขาดแคลนงบประมาณ 
ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

๓.๑๐ ปัญหาเกี่ยวกับการศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชน 
ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น, ขาดศูนย์กลางสถานที่ในการวางแผนเกี่ยวกับ
การศึกษาศาสนา วัฒนธรรม, ผู้แทนศาสนาประพฤติตัวไม่เหมาะสม, ประชาชนไม่มีคุณธรรม  น าหลักศีลธรรม 
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต, ขาดอาคารสถานที่ งบประมาณในการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประชาชนไม่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์  โบราณวัตถ ุ 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 
-  ควรมีการรณรงค์ต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
-  จัดให้มีสวัสดิการสังคมเพ่ือผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
-  ควรจัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา สนับสนุนสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาล 

ตลอดจนให้การดูแลและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
-  ควรจัดให้มีการส่งเสริมด้านกีฬาแก่ประชาชนและเยาวชน 
-  ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วม 
 

๔. ปัญหาการเมือง การบริหาร 
๔.๑ ปัญหาราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง   การปกครอง   กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

การเลือกตั้งประชาชนยังไม่ให้ความสนใจตระหนักเห็นความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการ 
ท างานของเทศบาล และประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การท างาน การบริหารกิจการ
เทศบาล 

๔.๒ ปัญหาความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองของสมาชิกสภาท้องถิ่น บทบาทของ
พนักงานเทศบาล ยังขาดวิสัยทัศน์ จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

๔.๓ ปัญหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ขาดอาคารบ้านพักของ
พนักงานเทศบาลท าให้ไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ 

๔.๔ ปัญหาการพัฒนาจัดเก็บรายได้ ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึง  ประชาชนยังไม่เข้าใจใน
การที่ต้องเสียภาษีให้ท้องถิ่น ท าให้มีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณในการบริหารงานพัฒนา ผู้ที่เข้ามาค้าขายใน
พ้ืนที่อยู่อาศัย แต่ไมม่ีการย้ายทะเบียนบ้าน เป็นต้น 

๔.๕ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น มีการทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิูลลงใน
ที่สาธารณะ คูคลองและบนถนนหนทาง มีการบุกรุกที่สาธารณะ 

ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 
-  ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจงานของท้องถิ่นให้แก่ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนรับทราบ 
-  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ให้แก่ประชาชนอย่างเข้าใจง่ายและทั่วถึง 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล 
-  สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในเรื่องการรักษาระเบียบวินัย 

๕.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในหมู่บ้าน เกิดจากประชาชนขาดจิตส านึกท่ีดี ใน

การท าลายขยะและการลดปริมาณของขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ขาดงบประมาณในการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ,รถ
จัดเก็บขยะและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสีย เกิดจากประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาคุณภาพน้ า  
ที่ปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ, ไม่มีการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสียของบ้านเรือนอาคาร ก่อนปล่อยลงสู่ร่องระบายน้ า
,แหล่ง น้ าสาธารณะท าให้เกิดกลิ่นน้ าเน่าเสีย คูคลองระบายน้ าสกปรก, ขาดสถานที่ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียรวม 

๕.๓ ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนขาดจิตส านึก 
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ขาดการอนุรักษ์ดินและน้ า 

๕.๔     ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ในย่านชุมชน ส่งกลิ่นเหม็น 
สร้างความร าคาญต่อชุมชนบางครั้งท าให้น้ าใต้ดินใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้ 
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ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 
-  ให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
-  ให้มีวิธีการจัดเก็บขยะ และก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ 
-  รณรงค์สร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๕. ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาหนาดนั้น   เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน    ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล 
นาหนาด    โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน   ซึ่งการพัฒนาเทศบาลต าบลนาหนาด  จะ
สมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ชุมชนจะต้องมีความตระหนักแก้ไขปัญหา และมีความเข้าใจ
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกันอย่างจริงจัง   เทศบาลต าบลนาหนาด  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
ในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากรนอกจากนี้ยังเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนา
เยาวชนให้พร้อม ที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น ได้เน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบ
พ่ึงตนเอง และยังจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
  เทศบาลนาหนาด ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล   และนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น   และแนวทางการวิเคราะห์ได้ใช้เทคนิค  SWOT ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาล มีอ านาจหน้าที่
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน  โอกาส   และปัญหาอุปสรรค   ในการด าเนินการตามภารกิจตามผลของการวิเคราะห์   SWOT    
ของเทศบาลต าบลนาหนาด  แบบองค์รวม มีดังนี้ 
 
   จุดแข็ง (Strength=s)   
  1. มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร เช่น การปลูกข้าวหอมมะลิ การเลี้ยงปศุสัตว์ 
  2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ 
  3. มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านค้าชุมชน  
กลุ่มเกษตรกร 
  4.  มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปอ าเภออ่ืนๆได้อย่างสะดวกสบาย 

 5.  มีสถาบันศึกษาภาครัฐ ระดับวิชาชีพตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
 6.  มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 7.  มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างลงตัว  
 8. มีสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศูนย์ฝึกอบรมทางจิตใจ 
 
 จุดอ่อน (Weak-W )  
 1.  พ้ืนที่การเกษตรขาดน้ าและการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
 2.  ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ ที่มีความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม 
 3.  ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร 
 4.  ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา 
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 5.  ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต  ของประชาชน 
 6.  ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.  บางพ้ืนที่ยังขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 
 8.  การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร 

  
   โอกาส (Opportunity – O) 

 1. การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
 2. การขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 3. การส่งเสริมสินค้า  OTOP   ในต าบล 
 4. โอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
 5. จังหวัดให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน / ครอบครัว 
 6. การส่งเสริมในด้านสถาบันครอบครัว 

 
   อุปสรรค ( Threat – T )  

 1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 2. วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มขาดแคลน 
 3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
 5. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
 6. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น 

 
นอกจากนี้    เทศบาลต าบลนาหนาด    ไดก้ าหนดภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าว 

ถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)   พ.ศ.  ๒๕๕๒  
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดังนี้ 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (มาตรา ๑๖ (๒)) 
(๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
(๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 
(๔) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑)) 
(๕) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๕๑ (๗)) 
(๖) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗)) 

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
(๒) การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
(๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 
(๔) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย 
    สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย (มาตรา ๕๐ (๓)) 
(๕) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๕๐ (๔)) 
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(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา ๕๐ (๗)) 
(๗) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 
(๘) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓)) 
(๙) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน (มาตรา ๑๖ (๓)) 
(๑๐) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา ๕๑ (๖)) 
(๑๑) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 
(๑๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)) 
(๑๓) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑)) 
(๑๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(มาตรา ๑๖ (๓)) 

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 
(๒) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐ (๕)) 
(๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
(๔) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖ (๒๙)) 
(๕) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ 

สาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓)) 
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
(๗) การผังเมือง (มาตรา ๑๖ (๒๕)) 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕)) 
(๒) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(๓) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 
(๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘)) 

๕. ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๒๔)) 
(๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา ๑๗(๑๒)) 
 

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(มาตรา ๕๐ (๘)) 
(๒) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (มาตรา ๕๐ (๖)) 

๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา ๑๖ 
(๑๕)) 
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(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
(๓) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕(๓)) 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร 

ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
(๕) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา ๑๗(๓)) 
(๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(มาตรา ๑๗(๑๖)) 
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่ก าหนดให้อ านาจเทศบาล ภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของ

เทศบาลต าบลนาหนาดได้ เมื่อพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ การด าเนินการของเทศบาลให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลแล้ว เทศบาลต าบลนาหนาดมีศักยภาพในการพัฒนาที่เพียงพอ 

 
หมายเหตุ : มาตรา ๕๐,๕๑ หมายถึง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และมาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

๖.  ภารกิจหลักและภารกจิรองที่เทศบาลจะด าเนินการ 
เทศบาลต าบลนาหนาด   ได้พิจารณาจากภารกิจ อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ศักยภาพ  

ความต้องการของราษฎร นโยบายของผู้บริหารเทศบาลประกอบกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ของเทศบาลเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม
แผนพัฒนาอ าเภอธาตุพนม  และแผนพัฒนาเทศบาลจึงก าหนดภารกิจที่เทศบาลจะด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ภารกิจหลัก 
(๑) การให้มีการบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(๒) การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูล 

ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
(๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๔) การปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) การให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) การให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(๗) การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
(๘) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๙) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๐) การให้มีโรงฆ่าสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๑๑) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๑๒) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๑๓) การให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่าง 
(๑๔) การให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๑๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(๑๖) การสาธารณูปการ 
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(๑๗) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ ส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ 
(๑๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๑๙) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๒๐) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
(๒๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๒๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๔) การจัดการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ 
(๓๑) การพัฒนาการบริหารเทศบาลและการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 

๒. ภารกิจรอง 
(๑) การให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๒) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
(๓) การให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๔) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
(๕) การจัดการศึกษา 
(๖) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๗) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๘) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ 

สาธารณสถานอื่น ๆ 
(๙) การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
(๑๐) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
เทศบาลต าบลนาหนาด    ได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่   ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๒    ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่   ๒๗   ตลุาคม   ๒๕๕๒   ซ่ึงก าหนดเป็นเทศบาลต าบลขนาดเล็ก    และเม่ือวันที่  
24  กุมภาพันธ์   2558   ได้ปรับเป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง   และได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
เทศบาล    ออกเป็น ๑  ส านัก   ๒  กอง   ได้แก่    ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง   และก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง   จ านวนทั้งสิ้น  28  ต าแหน่ง   35   อัตรา    และเม่ือวันที่  1  มกราคม  2559   ได้มีประกาศ
เปลี่ยนแปลงระบบจ าแนกต าแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง   ท าให้เทศบาลต าบลนาหนาด   มีภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ิมสูงขึ้น    
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลนาหนาด 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis)  เป็นเครื่องมือในการประเมิน

สถานการณ์ส าหรับองค์กร  ซึ่งก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร  
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลนาหนาด (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่เทศบาล และพ้ืนที่ 
    ใกล้เทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว   
    โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน  W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
    ของเทศบาล 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า   
    หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
 

โอกาส  O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้ 
    เกิดความร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทศิตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหาร 
    และการท างานและเทศบาลในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด  T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก   
    ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของเทศบาลต าบลนาหนาด (ระดับองค์กร) 

 
จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และเทศบาลในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า   
    ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ  
    ที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ 
    ในการปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี 
    บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส  O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต เทศบาล  
    ท าให้รู้ สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี / 
    ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท    
    ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก    
     ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อ ญ า ติ ใ น ชุ ม ช น  
     การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ    
     ญาติพ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน   
     ความรู้ ที่ มี จ ากั ดท า ให้ ต้ อ ง เ พ่ิม พูนความรู้ 
     ให้หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ  
     ของเทศบาล 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ 
    จ านวนประชากร และภารกิจ 

 
ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและลดกรอบอัตราก าลังลง    เพ่ือมิให้มีภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด    และเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลนาหนาด  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งก าหนดเป็นโครงสร้าง 
ตามข้อ  ๘ 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
จากสภาพปัญหาดังกล่าว    เทศบาลต าบลนาหนาด  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง 

ที่จะด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว   ภายใต้อ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒   พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   โดยเทศบาลต าบลนาหนาด   
ก าหนดต าแหน่งของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว   และในระยะแรกการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น   อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน  หรือก าหนด
เป็นฝุายและในระยะต่อไป   เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น   และเทศบาลต าบลนาหนาด  พิจารณาเห็นว่า 
ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็จะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป   โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
ดังนี้ 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

8.1 โครงสร้างส่วนราชการ 
 เทศบาลต าบลนาหนาด    ได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจตามอ านาจหน้าที่และปริมาณงาน  
รวมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง  ๆ   เรียบร้อยแล้ว  และได้น าผลการวิเคราะห์ 
มาจัดท ากรอบโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง  
รองปลัดเทศบาล  ระดับต้น รองปลัดเทศบาล  ระดับต้น  

1. หน่วยตรวจสอบภายใน 
1.1  งานตรวจสอบภายใน 

1. หน่วยตรวจสอบภายใน 
1.1  งานตรวจสอบภายใน 

 

  2.  ส านักปลัดเทศบาล 
 2.1  ฝ่ายอ านวยการ 
        - งานบริหารงานทั่วไป 
        - งานธุรการ 
        - งานการเจ้าหน้าที ่
        - งานกิจการสภาเทศบาล 
        - งานประชาสัมพนัธ์ 
2.2 งานแผนและงบประมาณ 
2.3 งานนิติการ 
2.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.5 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาฯ 
2.6 งานการศึกษาปฐมวัย 
2.7 งานสวสัดิการสังคม 
2.8 งานพัฒนาชุมชน 
2.9 งานสังคมสงเคราะห์ 
2.10 งานสาธารณสุขชุมชน 

  2.  ส านักปลัดเทศบาล 
2.1 ฝุายอ านวยการ 

2.1.1 งานการเจ้าหน้าที ่
2.1.2 งานบริหารงานทั่วไป 
2.1.3 งานแผนงานและงบประมาณ 
2.1.4 งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
1.1.5 งานนิติการ 

2.2   งานส่งเสริมสวัสดิการสงัคม 
2.3   งานบริหารงานสาธารณสขุ  
2.4   งานบริหารการศึกษา  

2.4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้น 
ขอนกอง 

      2.4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนขวา้ง 
      2.4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนาด 
      2.4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าชะอี 

 

3.  กองคลัง 
    3.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง 

- งานการเงนิและบัญช ี
- งานพสัดุและทรัพย์สนิ 

 3.2  งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้
3.3  งานแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สนิ 
3.4   งานธุรการ 

3.  กองคลัง 
      3.1   ฝุายบริหารงานคลัง 

 2.1.1 งานการเงินและบัญช ี
 2.1.2 งานพสัดุและทรัพย์สนิ 
 2.1.3 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

3.2  งานบริหารงานทั่วไป 

 

4.  กองช่าง 
- งานธุรการ 
- งานก่อสร้าง 
- งานสาธารณูปโภค  
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
- งานสวนสาธารณะ 

4.  กองช่าง 
    4.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง  
    4.2  งานสาธารณปูโภค 

 4.3 งานควบคุมอาคาร   
 4.4 งานบริหารงานทั่วไป 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง  

 เทศบาลต าบลนาหนาด    ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่ด าเนินการ 
ในแต่ละส่วนราชการในระยะเลา 3 ปี ข้างหน้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว   และสามารถน าผลการวิเคราะห์ 
ต าแหน่งกรอกข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง  3  ปี   (พ.ศ. 2564 - 2566)  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่  1  ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบบัปรับปรุง ครั้งที่  1 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอตัราก าลังใหม่ เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ
๒๕64 2565 2566 ๒๕64 2565 2566 

ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

1 ๑ ๑ ๑ - - -  

รองปลัดเทศบาล  ระดับต้น 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 

1 ๑ ๑ ๑ - - -  

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

ส านักปลัดเทศบาล         
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ระดับต้น 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

หัวหน้าฝุายอ านวยการ  ระดับต้น   
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

1 ๑ ๑ ๑ - - -  

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นิติกรช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ/ช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - -ว่าง- 
คร ู 5 4 4 4 - - - เงินอุดหนุน 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
พนักงานขับรถยนต์ ๑ 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 4 4 4 4 - - - เงินอุดหนุน 

พนักงานขับรถขยะ 1 1 1 1 - - -  
กงานนต์ 1 1 1 1 - - - -ว่าง- 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง  

 เทศบาลต าบลนาหนาด    ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่ด าเนินการ 
ในแต่ละส่วนราชการในระยะเลา 3 ปี ข้างหน้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว   และสามารถน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่ง
กรอกข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่  1  ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่  1 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอตัราก าลังใหม่ เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ
๒๕64 2565 2566 ๒๕64 2565 2566 

พนักงานจ้างท่ัวไป         
พนักงานขับรถกู้ชีพ 1 1 1 1 - - - ก าหนดใหม ่

พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - - ก าหนดใหม ่

รวม 27 27 27 27 -/- -/- -/-  
กองคลัง         
ผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับตน้ 
(นักบริหารงานคลัง  ระดับตน้) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - -ว่าง-   

หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง  ระดับต้น 
(นักบริหารงานคลัง  ระดับตน้) 

1 ๑ ๑ ๑ - - - -ว่าง- 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - -ว่าง-  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปฏิบตัิการ/ช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - -ว่าง- 
เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้าง         
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม 6 6 6 6 -/- -/- -/-  
กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองชา่ง  ระดบัต้น 
(นักบริหารงานชา่ง  ระดบัต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
นายช่างโยธาช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้าง         
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม 5 5 5 5 -/- -/- -/-  
รวมทั้งหมด 38 38 38 38 -/- -/- -/-  
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

 



~ 35 ~ 
 

แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

๙. ภา 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

จ านวน เงนิเดอืน
เงนิประจ า
ต าแหน่ง

(คน) (1) (2)
1 ปลัดเทศบาล   (นักบริหารงานท้องถิ่น) กลาง 1 1 539,160 168,000 1 1 1 - - - 19,560 19,680 19,560 726,720 746,400 765,960

2 รองปลัดเทศบาล   (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น 1 1 475,560 42,000 1 1 1 - - - 15,240 15,720 16,440 532,800 548,520 564,960

หน่วยตรวจสอบภายใน  

3 นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก. 1 1 280,080 0 1 1 1 - - - 9,000 9,360 9,600 289,080 298,440 308,040

ส านักปลดัเทศบาล  

4 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงาน
ท่ัวไป)

ต้น 1 1 483,120 42,000 1 1 1 - - - 15,480 16,080 16,680 540,600 556,680 573,360

5 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป) ต้น 1 1 422,640 18,000 1 1 1 - - - 13,080 13,200 13,320 453,720 466,920 480,240

6 นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 1 1 416,160 0 1 1 1 - - - 13,080 13,080 13,200 429,240 442,320 455,520

7 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1 1 241,440 0 1 1 1 - - - 7,800 8,760 8,760 249,240 258,000 266,760

8 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชก. 1 1 402,720 0 1 1 1 - - - 13,440 13,080 13,080 416,160 429,240 442,320

9 นิติกร ชก. 1 1 396,000 0 1 1 1 - - - 13,320 13,320 13,080 409,320 422,640 435,720

10 เจ้าพนักงานธรุการ ชง. 1 1 335,520 0 1 1 1 - - - 11,040 11,160 11,520 346,560 357,720 369,240

11 นักพฒันาชุมชน ชก. 1 1 329,760 0 1 1 1 - - - 12,960 13,440 13,320 342,720 356,160 369,480

12 นักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ชก. 1 1 311,640 0 1 1 1 - - - 12,120 12,600 12,960 323,760 336,360 349,320

13 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชง. 1 1 413,160 0 1 1 1 - - - 13,320 13,200 13,800 426,480 439,680 453,480

14 นักวชิาการศึกษา ปก./ชก. 1 1 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 ว่าง

15 ครู - 5 5 - - 5 5 5 - - - - - - - - - เงินอุดหนนุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ -
16 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - 4 4 - 0 4 4 4 - - - - - - - - - เงินอุดหนนุ

17 พนักงานขับรถยนต์ - 1 1 163,800 0 1 1 1 - - - 6,600 6,840 7,200 170,400 177,240 184,440

18 พนักงานขับรถขยะ - 1 1 112,800 0 1 1 1 - - - 4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080

พนักงานจ้างทัว่ไป

19 พนักงานขับรถกูช้ีพ - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

20 พนักงานขับรถยนต์ - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

ที่ ชื่อสายงาน
ระดับ

ต าแหน่ง
จ านวน
ทัง้หมด

จ านวนทีม่ีอยู่ อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในชว่งระยะเวลา  3  ปี  ขา้งหน้าปจัจบุนั เพ่ิม/ลด

2564 2565 2566 2564 2566 2564

อัตราก าลงัคน
ค่าใช้จา่ยทีเ่พ่ิมขึ้น (3) ค่าใช้จา่ยรวม (4)

หมาย
เหตุ

2565 25662565 2566 2564 2565
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

กองคลงั

21 ผู้อ านวยการกองคลัง     (นักบริหารงานคลัง ) ต้น 1 1 317,520 42,000 1 1 1 - - - 12,240 12,960 13,440 371,760 384,720 398,160

22 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  (นักบริหารงานคลัง) ต้น 1 - 393,600 18,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 425,220 438,840 452,460 ว่าง

23 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 1 - 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ว่าง

24 นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ปก./ชก. 1 - 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 ว่าง

25 เจ้าพนักงานพสัดุ ปง. 1 1 268,800 0 1 1 1 - - - 8,880 9,120 8,880 277,680 286,800 295,680

พนักงานจ้างตามภารกิจ
26 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 1 1 237,480 0 1 1 1 - - - 9,600 9,960 10,320 247,080 257,040 267,360

กองช่าง

27 ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ) ต้น 1 1 376,080 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,320 13,440 431,400 444,720 458,160

28 นายช่างโยธา ชง. 1 1 189,600 0 1 1 1 - - - 9,240 8,880 9,000 198,840 207,720 216,720
29 เจ้าพนักงานธรุการ ชง. 1 1 230,400 0 1 1 1 - - - 9,240 9,720 10,080 239,640 249,360 259,440

พนักงานจ้างตามภารกิจ
30 ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 1 1 188,640 0 1 1 1 - - - 7,560 7,920 8,280 196,200 204,120 212,400
31 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ - 1 1 138,000 0 1 1 1 - - - 5,520 5,520 5,760 143,520 149,040 154,800
5 รวม - 38 35 8,888,220 372,000 38 38 38 - - - 303,540 309,060 313,980 9,563,760       9,872,820  10,186,800
6 1,434,564 1,480,923 1,528,020

7 10,998,324 11,353,743.00 11,714,820

8 36.14 35.53 34.91

หมายเหต ุ    ประมาณการรายรับปี 2563 =
                ประมาณการรายรับปี 2564  บวกเพ่ิมขึน้ร้อยละ  5  จากประมาณการปี  2563 =
                ประมาณการรายรับปี 2565  บวกเพ่ิมขึน้ร้อยละ  5  จากประมาณการปี  2564 =
                ประมาณการรายรับปี 2566  บวกเพ่ิมขึน้ร้อยละ  5  จากประมาณการปี  2565 =

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ไม่เกิน 15%

รวมเปน็ค่าใช้จ่ายบคุคลทัง้สิน้

คิดเปน็ร้อยละ  40  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

28,985,527.00
30,434,803.35
31,956,543.52
33,554,370.69

ระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

10.   แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี   (พ.ศ.2564 - 2566)  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่  1 
 

 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาหนาด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานแผนงานและ  
  งบประมาณ 
- งานปูองกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัย 
- งานนิติการ 
- งานกิจการสภา 
   

 - งานการเงนิและบัญช ี
 - งานพสัดุและทรัพย์สนิ 
 - งานเร่งรัดและจดัเก็บรายได้ 

    3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง  
    3.2 งานสาธารณปูโภค 
    3.3 งานควบคุมอาคาร   
    3.4 งานบริหารงานทั่วไป - งาน
สาธารณปูโภคและผังเมือง 
-งานวิศวกรรมโยธา 
 

ปลัดเทศบาล   
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดบักลาง)  

1. ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) 

 

3. กองช่าง 
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัต้น) 

2. กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้) 

 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดบัต้น) 

1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้)  
 

2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 

2.2 งานบริหารงานทั่วไป 

1.2 งานส่งเสรมิสวสัดิการสังคม 
 

1.3 งานบรหิารงานสาธารณสุข  
 

1.4 งานบรหิารการศึกษา  
1.4.1 ศพด.วดับ้านขอนกอง 
1.4.2 ศพด.บา้นขอนขว้าง 
1.4.3 ศพด.บา้นนาหนาด 
1.4.4 ศพด.บา้นค าชะอ ี

หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

     
กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาหนาด 

 
โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน - - - 1 - - - - - - - - - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน  
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

    โครงสร้างของส านักปลัดเทศบาล 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักจัดการงานท่ัวไป ชก. (1)            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. (1)      นักปูองกันฯ  ชก. (1)                นิติกร ชก. (1)             นักพัฒนาชุมชน  ชก. (1)     จพง.สาธารณสุขฯ  ชง. (1)    นักวิชาการศกึษา  ปก./ชก. (-ว่าง-)                 
นักทรัพยากรบุคคล  ปก. (1)                                                          พนักงานขับรถกู้ชีพ (1)                                                                      พนักงานขับรถขยะ  (1)        ครูผู(้5)  
จพง.ธุรการ  ชง. (1)           พนักงานขับรถยนต์ (1)                                    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (4) 
พนักงานขับรถยนต์ (2)                                                                                                                                                                                                                 
  
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 2 - - 5 6 - - - 2 - - 6 2 23 

- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานกิจการสภา 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

- งานนิติการ 
 
   

 

- งานแผนงานและ 
งบประมาณ 

 

 
 

-  งานส่งเสริม
สวสัดิการสังคม 

- งานบริหารการศกึษา  
   1) ศพด.วัดบ้านขอนกอง 
   2) ศพด.บ้านขอนขว้าง 
   3) ศพด.บ้านนาหนาด 
   4) ศพด.บ้านค าชะอี 

 

- งานบริหาร    
งานสาธารณสุข 

 

ฝ่ายอ านวยการ 
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

 

โครงสร้างกองคลัง 
 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปง./ชง. (-ว่าง-)   เจ้าพนักงานพัสดุ  ปง. (1)      นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปก./ชก. (-ว่าง-)                    
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (1)      
 
      

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - 1 - - - 1 - 3 
   

 
 

กองคลงั 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (1) 

 - งานการเงินและบัญชี 
 
 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (-ว่าง-) 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานพัสดุและทรัพย์สิน - งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

                 

โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 นายช่างโยธา  ชง. (1)                                    ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑)                          ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (๑)                         เจ้าพนักงานธุรการ  ชง. (1) 

  
 
 
 

      
           
               

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - - 2 - - 2 - 5 
       

 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) (1) 

- งานแบบแผนและก่อสร้าง 
 

- งานสาธารณูปโภค  - งานควบคุมอาคาร   
 

  - งานบริหารงานทั่วไป 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั  เงนิประจ า
ต าแหน่ง

 เงนิค่าตอบแทน/
เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

1 สิบต ารวจตรียุทธนา อาจวชิัย รป.ม. 19-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 19-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง   44,930     7,000      7,000

(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น)

2 นางกนกวรรณ กาฬสินธ์ รป.บ. 19-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น 19-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล ต้น   39,630     3,500  - 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น)

หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน

3 นางพญิญารัศม์ อดุมจิตรชญากลุ บช.ม. 19-2-12-3205-001 นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก. 19-2-12-3205-001 นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก.   23,340  -  - 

ส านักปลดัเทศบาล ส านักปลดัเทศบาล

4 นางสาวนิภัทรพร ค าพรหม ร.ม. 19-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ต้น 19-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ต้น   40,260     3,500  - 

(นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป)

5 นางประภาพร สงวนศักด์ิ ศศ.ม. 19-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ต้น 19-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ต้น   35,220     1,500  - 

(นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป)

6 นายธวชัชัย บาตรงูเหลือม ร.ม. 19-2-01-3103-001 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชก. 19-2-01-3103-001 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชก.   33,560  -  - 

7 นายพนิิจ วรโยธา น.บ. 19-2-01-3105-001 นิติกร ชก. 19-2-01-3105-001 นิติกร ชก.   33,000  -  - 

8 นางสาวจุฑามาศ บุญละ รอ.ม. 19-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 19-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก.   20,120  -  - 

9 จ่าเอกกรชาล แสงสวา่ง ร.ม. 19-2-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 19-2-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ชก.   34,680  -  - 

10 จ่าสิบเอกบุญชู คล้ าจีน ปวส. 19-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธรุการ ชง. 19-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธรุการ ชง.   27,960  -  - 

11 นายบรรจงศักด์ิ ทองเรือง ร.ม. 19-2-01-3810-001
นักปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั ชก. 19-2-01-3810-001 นกัปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ชก.   25,970  -  - 

12 นางสาวเพชรา ชาเครือ ร.ม. 19-2-01-3801-001 นักพฒันาชุมชน ชก. 19-2-01-3801-001 นักพฒันาชุมชน ชก.   27,480  -  - 

13 นางสาววศินี นามวงษา พย.บ. 19-2-01-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชง. 19-2-01-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน

ชง.   34,430  -  - 

14 - 19-2-01-3803-001 นักวชิาการศึกษา ปก./ชก. 19-2-01-3803-001 นักวชิาการศึกษา ปก./
ชก.

  29,610  -  - วา่ง

15 นางสาวณัฐชานันท์ ศรีกลุนิรัติ ค.บ. 19-2-01-6600-057 ครูผู้ดูแลเด็ก ครู
ผู้ช่วย

19-2-01-6600-057 ครู คศ.2   25,810     3,500  - 

16 นางเทพนม บุญทาป ค.บ. 19-2-01-6600-058 ครูผู้ดูแลเด็ก ครู
ผู้ช่วย

19-2-01-6600-058 ครู คศ.1   24,750  -  - 

17 นางสาวปภาดา น่านโพธิ์ศรี ค.บ. 19-2-01-6600-059 ครูผู้ดูแลเด็ก ครู
ผู้ช่วย

19-2-01-6600-059 ครู คศ.1   24,000  -  - 

18 นางหงษฟ์า้ จันทร์ไตรรัตน์ ศ.บ. 19-2-01-6600-060 ครูผู้ดูแลเด็ก ครู
ผู้ช่วย

19-2-01-6600-060 ครู คศ.1   24,000  -  - 

19 นางสาวรัชนี คนหมัน่ ศ.บ. 19-2-01-6600-061 ครูผู้ดูแลเด็ก ครู
ผู้ช่วย

19-2-01-6600-061 ครู คศ.1   23,540  -  - 

-

 เงินเดอืน
 เงินประจ าต าแหน่ง หมาย

เหตุ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ส านักปลดัเทศบาล

         11.   บญัชีแสดงการจัดคนลงสูต่ าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในสว่นราชการ

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวฒิุ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่



~ ๔๔ ~ 
 

แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั  เงนิประจ า
ต าแหน่ง

 เงนิค่าตอบแทน/
เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

20 นายพภิพ พอ่โพธิ์ ปวส. - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ -   13,650  -  - 
21 นายธนา ฮาตวเิศษ ม.6 - พนักงานขับรถขยะ - - พนักงานขับรถขยะ -     9,400  -      2,000
22 นางสาวภิญญดา พอ่กวา้ง ค.บ. - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -   14,520  -  - 
23 นางรัตนาภรณ์ แซงดาว ศ.บ. - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -   13,810  -  - 
24 นางวงค์วรรณ ปกพนัธ์ ค.บ. - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -   13,430  -  - 
25 นางสมสนุก สุขศิริ ม.6 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -   12,860  -         425

26 นายอนุวัฒน์ สุถานา ม.6 - พนักงานขับรถกูช้ีพ - - พนักงานขับรถกูช้ีพ -     9,000  -      1,000
27 นายวรากรณ์ พอ่สียา ม.6 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ -     9,000  -      1,000

กองคลงั กองคลงั
28 นางนภัทร  นิรัตโยธิน กจ.บ 19-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 19-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น   26,460     3,500  - 

(นักบริหารงานคลัง) (นักบริหารงานคลัง)
29 - 19-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น 19-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น   32,800     1,500  - วา่ง

(นักบริหารงานคลัง) (นักบริหารงานคลัง)
30 - 19-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 19-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.   24,825  -  - วา่ง

31 - 19-2-04-3203-001 นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ปก./ชก. 19-2-04-3203-001 นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ปก./
ชก.

  29,610  -  - วา่ง

32 นายพจิิตร เขจรฤทธิ์ ปวส. 19-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพสัดุ ปง. 19-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพสัดุ ปง.   22,400  -  - 

33 นางประภาพร สุขวนั ปวส. - ผช.จพง.การเงินและบัญชี - - ผช.จพง.การเงินและบัญชี -   19,790  -  - 
กองช่าง กองช่าง

34 นายสันติ สุเพง็ค า วท.บ. 19-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 19-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น   31,340     3,500  - 
(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง)

35 นายพนูศักด์ิ ค ามงุคุณ วท.บ. 19-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 19-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง.   15,800  -  - 
36 นางสาวรัชนี ราชนาวี ปวส. 19-2-05-4101-002 เจ้าพนักงานธรุการ ชง. 19-2-05-4101-002 เจ้าพนักงานธรุการ ชง.   19,200  -  - 

37 นายสถาพร พอ่สียา ปวส. - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา -   15,720  -  - 
38 นายธวชัชัย พาลุกา ปวส. - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ - - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ -   11,500  -      1,785

กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-

-
-

 เงินประจ าต าแหน่ง
 เงินเดอืน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวฒิุ
กรอบอัตราก าลงัเดมิ กรอบอัตราก าลงัใหม่

         11.   บญัชีแสดงการจัดคนลงสูต่ าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในสว่นราชการ
หมาย
เหตุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทัว่ไป

กองคลงั
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล 
เทศบาลต าบลนาหนาด  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มก าลังความสามารถ   

ด้วยความรอบคอบ  รวดเร็ว   ขยันหมั่นเพียร    โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการประชาชนอย่าง
เสมอภาค    และเทศบาลต าบลนาหนาด   ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ทุกคน   เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้   ทักษะ    ทัศนคติที่ดี    มีคุณธรรมและจริยธรรม    อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปีนี้    เทศบาลได้วางแผนแนวทาง 
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑2.๑  การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  จะปฐมนิเทศตามหลักสูตร  ดังนี้ 

 หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
 บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
 แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานที่ดี 
 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม่  และการพัฒนาเกี่ยวกับงาน

ในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑2.๒ การอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล    เทศบาลต าบลนาหนาด   

ได้จัดท าโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ประสบการณ์ใหม่ ๆ  และน ามาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี 
ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น    

๑2.๓  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
         เทศบาลต าบลนาหนาด   ก าหนดแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการควบคุมดูแล  และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่
ย้าย   หรือโอนมาด ารงต าแหน่ง  ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน   ภายใต้การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
                    ๑2.๓.๑  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

๑2.๓.๒  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๑2.๓.๓  ด้านการบริหาร 
๑2.๓.๔  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๑2.๓.๕  ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลนาหนาด    
  เทศบาลต าบลนาหนาด     ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมายเชิงกลยุทธ์   และยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาก าลังคน  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกร   ดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์  
   ทันสมัย    ร่วมใจประสาน 
     บริการเป็นเลิศ     เทิดคุณธรรม 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

  ทันสมัย (M : Modern) 
  : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
 

  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 
  ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลนาหนาด 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเปูาหมาย 
 

  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
  การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้ท างานให้
ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
  ข้าราชการเทศบาลต าบลนาหนาด    จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 
พันธกิจ 

1. สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ    ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย   

โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี 
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรเทศบาลต าบลนาหนาด    ทุกส่วนราชการ/

หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง 
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
5. ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติใน

กระบวนการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน 
 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
1. บุคลากรเทศบาลต าบลนาหนาด    สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge 

Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
2. ระบบการพัฒนาก าลังคนเทศบาลต าบลนาหนาดมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนา

บุคลากรของเทศบาลต าบลนาหนาด   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
4. กระบวนการ เรี ยนรู้ ของบุคลกรสั งกัด เทศบาลต าบลนาหนาด   มีความต่อ เนื่ อง    

สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนในการเสริมสร้างธรรมาภบิาล 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ 
สุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ / ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)  
    กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ในรูปแบบต่าง ๆ  
    กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
    กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ 
    กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษา  แนะน าและข้อมูลข่าวสารด้าน  
ธรรมาภิบาล  
    กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มข้น  
   กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  
และสู่มาตรฐานสากล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบ  
ที่เก่ียวข้อง  
  กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตามสถานการณ์ 
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



~ ๔๙ ~ 
 

แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

 
รายละเอียดยทุธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)  
 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๑.๑ ยกย่องข้าราชการ/ ผู้น ารุ่นใหม่ 
ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

๑. ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ 
ที่ท างานตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ 
ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

1. ระดับความส าเร็จของกิจกรรมสร้างผู้น ารุ่นใหม่ 
2. จ านวนครั้งของการฝึกอบรม ผู้น ารุ่นใหม่ 

 ๒. จัดการความรู้และกรณีศึกษา (Knowledge 
Management) จากผู้น าเหล่านี้ทั้งงาน ที่ผ่านมา 
และโครงการที่ก าลังด าเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี 
ให้แก่ข้าราชการอ่ืนๆ 

1. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากผู้น าและมีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ 
2. ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา 
ภิบาล ผ่านการตอบแบบส ารวจ 

๑.๒ สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มศัีกดิ์ศรี  
(Organizational Integrity) 

๑. ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การ สุจริตธรรมที่มี
ศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

1. รอ้ยละความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานองค์การสุจริต
ธรรมที่มีศักดิ์ศรี 
2. จ านวนองค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละปี 

 ๒. ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล จากส่วนราชการต่างๆ เพ่ือ
ประมวลเป็นตัวอย่างและเผยแพรให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ น าไป
ศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป 

1. ระดับความส าเร็จของการค้นหา ตัวอย่างโครงการ
นวัตกรรม 
2. จ านวนองค์กรที่น าตัวอย่างไปใช้ศึกษาและประยุกต์ต่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่อง 

๑.๓ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

๑. ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมือง
ท้องถิ่น (เช่น อะไรควรท าอะไร  ไม่ควรท า ฯลฯ) แล้ว
เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรมและข้อบังคับจรรยาบรรณแก่นักการเมืองท้องถิ่น 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ :  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบต่าง ๆ 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัต ิ/ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๒.๑ ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ 
พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 

๑. การพัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการ
เรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรม
ราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึง การพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว 

1. จ านวนข้าราชการที่ได้รับ การพัฒนา 
2. ระดับความส าเร็จของกิจกรรมหลังการเรียนรู้เช่น 
โครงการท าความดีถวายพ่อ กิจกรรมน้อมเกล้าฯ  ถวายใน
หลวง ร่วมกับมูลนิธิ ประเทศไทยใสสะอาด ฯลฯ 

 ๒. การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอย พระยุคลบาท และ
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักสูตรส าหรับการอบรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

1. จ านวนข้าราชการที่ได้รับ การฝึกอบรมในหลักสูตร 
2. จ านวนโครงการหรือเครือข่าย ที่เกิดขึ้นจากผลของการ
เรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท 

๒.๒ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการ
พัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ 

๑. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในทุก
ระดับ (Training Roadmap)  
เพ่ือให้ท างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและ มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอย่างเดียว 
แต่เน้นการท าระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน
(Coaching) ฯลฯ 

1.ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
2. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลที่
สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ๒. ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการ
พัฒนาภาคบังคับ โดยเฉพาะเรื่อง 
-  กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน 
-  ความรู้ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงการ
มี คุณธรรม จริยธรรมสามารถตัดสินใจกระท า หรือไม่กระท า
บางสิ่งบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม  
-  การบริหารความขัดแย้งและยึดมัน่ ในอุดมการณ์ 
-  การสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน 
 
 

1. จ านวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา 
2. ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าใจและประยุกต์ 
หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ ใน
การปฏิบัติราชการ 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัต ิ/ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
 ๓. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบ  

ในต าแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้การพัฒนาข้าราชการ 
รุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และ
จริยธรรมปูอนสู่ระบบราชการยุคใหม่ 

1. ร้อยละของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมสูงขึ้น 
2. ระดับความส าเร็จของการวางแผนทางเดินสายอาชีพ 
และพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ 

๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ   
ให้ค าปรึกษา แนะน าและข้อมูลข่าวสาร 
ด้านธรรมาภิบาล 

๑. พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา แนะน าด้านคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งระบบ ตั้งแต่การ
พัฒนา แนะน าด้านจริยธรรม (Ethics Counselor) รวมทั้ง
เปิด ให้บริการสายด่วนจริยธรรม (Ethics Hotline)  

1.ระดับความส าเร็จของการเปิดให้บริการสายด่วน
จริยธรรม ได้อย่างเหมาะสมและสอดรับกับความต้องการ 

 เพ่ือให้ค าปรึกษา รับฟังความคิดเห็นและตอบปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

 

 ๒. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็น
เลิศ (Best Practices) ในด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่ง
จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. จ านวนความรู้หรือ Best Pratice  ที่เก่ียวข้อง 
2. จ านวนเอกสารเผยแพร่และความครอบคลุมของเอกสาร
ดังกล่าวกับกลุ่มเปูาหมาย 

 ๓. ศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมาย เช่น  กฎหมายคุ้มครอง
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และมีประโยชน์ต่อทางราชการ 
(Whistleblower) ให้ปลอด / ปราศจากการข่มขู่ หรือกลั่น
แกล้งของผู้มีอ านาจหรือผู้มีอิทธิพลหรือกฎระเบียบที่ปูองกัน
มิให้ข้าราชการในหน่วยงานใช้อ านาจของรัฐเอ้ือประโยชน์แก่
ส่วนตนและพวกพ้อง หรือการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) หรือการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มงาน 
ส่งเสริมจริยธรรม หรือเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชน (Corporate Social esponsibility : CSR) เป็นต้น 

1. จ านวนผลการวิจัยที่มีข้อเสนอแนะในการพัฒนา
กฎหมาย 
2. จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกิดจากผลการวิจัย 



~ ๕๒ ~ 
 

แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัต ิ/ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
 ๔. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุภายใต้โครงการ “คุณธรรม 
จริยธรรม น าท้องถิ่น” พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ เพ่ือกระตุ้น
ให้ข้าราชการทางการเมืองและส่วนท้องถิ่นตระหนักและรับรู้
ถึงการปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือน าไปสู่การเป็น ผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

1.  จ านวนครั้ง / ช่องทางของ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
2.  ร้อยละความครอบคลุมและ การรับรู้ของกลุ่มเปูาหมาย 
(ท้ังประชาชน ข้าราชการการเมืองและข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น) 

๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่าง
เข้มข้น 

๑. พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ โดยเฉพาะเรื่อง 
-  ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ดี 
-  ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐแนวใหม่  
-  ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ 
-  เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
ปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
2.  จ านวนข้าราชการที่ได้รับ การพัฒนาและปฐมนิเทศ 

 ๒. พัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล ผ่าน e-learning หรือ
หนังสือทีเ่กี่ยวข้อง 

1.  ระดับความส าเร็จของการจัดท า และพัฒนาหลักสตูร
เรียนรู้ทางไกล 
2.  จ านวนข้าราชการที่ได้รับ การพัฒนาจากหลักสูตร
เรียนรู้ทางไกล 

๒.๕ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการ
พัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่
มาตรฐานสากล 

๑. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียนและสู่มาตรฐานสากล 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  
และสู่มาตรฐานสากล 

 ๒. ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน และสู่มาตรฐานสากล 

1. จ านวนข้าราชการที่ได้รับ การพัฒนาและดูงานใน
ต่างประเทศ 

 
 
 
 



~ ๕๓ ~ 
 

แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ :  การปรับปรุงระบบบริหารทรพัยากรบคุคล 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัต ิ/ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบ  
ในการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๑. การน าเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มาก าหนดไว้ใน
กระบวนการของการแต่งตั้งหรือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
ในทุกระดับของหน่วยงานโดยให้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
และมีเครื่องมือที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครื่องมือประเมินเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมประกอบการแต่งตั้ง 
2. ระดับความส าเร็จของการก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการ แต่งตั้งและบรรจุตามผลการประเมิน 

 ๒. ปรับแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของ
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย 

1.  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
และแนวทาง ในการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย 

๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

๑. จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จรรยาบรรณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ร้อยละขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการผลักดัน
จรรยาบรรณ 
2. ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานการใช้หลัก
จรรยาบรรณ ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 ๒. ก าหนดให้มกีารบงัคับใช้และบทลงโทษผู้ฝุาฝืนข้อบังคับ
จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการอย่างชัดเจน 

1.  รอ้ยละที่ลดลงของผู้ฝุาฝืน 
2.  ร้อยละขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการก าหนด
แนวทางปฏิบัติและบทลงโทษ 

๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

๑. จัดท าและผลักดันให้มีการเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุตร / 
ครอบครัวข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

1.  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 



~ ๕๔ ~ 
 

แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ :  การสรางการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัต ิ/ มาตรการ ตัวช้ีวัด 

๔.๑ เปิดโอกาส ให้ข้าราชการ เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย และกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

๑. ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถ เปิดโอกาสให้
ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วม ในการก าหนดนโยบายและ
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลแบบ ๓๖๐  
องศา หรือ การเลือกคณะท างานเพื่อก าหนดนโยบาย ฯลฯ 

1.  ร้อยละความส าเร็จของการก าหนดแนวทางเพ่ือเปิด
โอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

 ๒. ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ ของข้าราชการ 
รวมถึงระบบการรับฟัง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
หน่วยงาน  (Whistleblower) 

1. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงระบบ 
2. ระดับการทุจริตของหน่วยงาน /องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นลดลงจากปีที่ผ่านมา 

 ๓. ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ (Audit)   
ให้ข้าราชการ ทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใน 
ส่วนภูมิภาค เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงระบบและแนวทางใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของข้าราชการ ทั้งใน
ส่วนท้องถิ่น และในส่วนภูมิภาค 

๔.๒ เปิดให้ประชาชนและหน่วยงานอื่น  
เข้ามามีส่วนร่วมและการติดตามสถานการณ์ 
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอ่ืน 
เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่ง
และแนวราบรวมถึงการสร้างพลังมวลชนในพื้นท่ีที่เข้มแข็ง 

1. จ านวนเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานอื่น ที่
เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
2. ระดับความส าเร็จของการสร้าง พลังมวลชนที่สังเกตและ
เฝูาระวังการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

 ๒. ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคมกลุ่มต่าง ๆ และ
หน่วยงานอื่น เข้าร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการ 
ในชุมชนทอ้งถิ่น เพ่ือเข้าร่วมในการก าหนดนโยบายการ
วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและ
ตรวจสอบการถ่วงดุลการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

1. ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมจากหลากหลาย
กลุ่มภาคี 

 



~ ๕๕ ~ 
 

แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัต ิ/ มาตรการ ตัวช้ีวัด 
 ๓. การให้ผู้น าศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด  โบสถ์

มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

1. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ผู้น าศาสนาหรือ 
ศาสนสถาน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 



~ ๕๖ ~ 
 

แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1    โดยเทศบาลต าบลนาหนาด 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
เทศบาลต าบลนาหนาด    ได้ก าหนดคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลขึ้น  เพื่อให้ 

พนักงานเทศบาลต าบลนาหนาด   ทุกคน   มีความประพฤติดี   ส านึกในหน้าที่   สามารถประสานงานกับทุกฝุาย
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  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 

 
 

************************** 


