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1. หลักการและเหตุผล 
   

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานของรัฐ เป็นสิ่งส าคัญและต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันกระ
กอบกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง จะ
สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็น
สิ่งส าคัญเพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและ
วิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดังนี้ 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง)  เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
อัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2558 ลง
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด) พิจารณา
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวน
เท่าใดให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบจ. ,เทศบาล ,อบต.,และเมืองพัทยา) โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบจ. ,เทศบาล ,อบต.,และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง)ก าหนด  

 ประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดน่านพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
นาปังแต่งตั้งคระกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ประกอบกับวิเคราะห์สถานการณ์ สภาวะแวดล้อม สถานการณ์
การเมือง และแนวโน้มสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจประกอบการพิจารณาความต้องการและความจ าเป็นบุคลากร  
และรวบรวมจัดท าเป็นแผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังมีโครงสร้างการบริหารงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
  2. 1.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลังโครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 
  2. 1.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดน่าน สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการพนักงานส่วนต าบลว่าถูกต้องเหมาะสม ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ นั้นหรือไม่ 
  2. 1.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง 

2.1.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง 
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างด ี
          2. 1.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
                   ๒.1.๗ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนอง นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล  

2.2 ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง มีอัตราก าลังที่เ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

หมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญก าลังใจและเก็บรักษาคนดีคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.2 การจัดท าแผนอัตราก าลังท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเตรียมการ

รองรับเหตุการณ์ดังกล่าวล่วงหน้าได้ 
2.2.3 การจัดท าแผนอัตราก าลังท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ

ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ 

2.2.4 ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลที่มีส่วนที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตราก าลังคน 
ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ 
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3. กรอบและแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 



  3.1 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังได้น าเอากรอบของการิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ตามกฎหมายจัดตั้งและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆและให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน แผนพัฒนาจังหวัดน่าน นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดน่าน 
ในเขตต าบลนาปัง มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ภายใต้การก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์   ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง 
บริหารจัดการที่ดี  มีส่วนร่วมพัฒนา  ประชาเป็นสุข 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งประกอบด้วยด้าน  ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและการบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
พันธกิจ  : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ือ การเศรษฐกิจให้มั่นคงตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์  : มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครอบคลุมทั่วถึงเพียงพอตามความต้องการของประชาชน 

เป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
   พันธกิจ  : ส่งเสริมพัฒนาคนและชุมชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด มีรายได้เพ่ิมข้ึน พัฒนาการศึกษา  และ

วัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยการปูองกันโรค 
  เป้าประสงค์ : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและเป็น

ชุมชนที่ปลอดสารเสพติด ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ความรู้ความช านาญในการประกอบอาชีพ 
มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบทอดและประชานใน
ท้องถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ : การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมจัดให้มี

แหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์     : เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร สร้างรายได้และความม่ันคงทางการ         
ประกอบอาชีพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและการบริการ 
พันธกิจ  : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความพึงพอใจ การบริหารโปร่งใส มีความเป็นประชาธิปไตย สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

จังหวัดน่าน  
 
 

 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาของ อปท. 
ในเขตจงัหวดั  

 

ยุทธศาสตร์การ 
พฒันาของ 
อบต.นาปัง  
 
 
 
 
 

 

แนวทางการ 
พัฒนา 

- 
 

 
  
 

 

-การส่งเสริมสุขภาพ -การพัฒนาการเมอืงการบริหาร -การจัดการแหล่งน้ าให้เพียงพอ 
-การป้องกันโรค -ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรฯ 
-ส่งเสริมคนและสวสัดกิารชมุชน -ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 -ก่อสร้างปรับปรุง ถนน สะพาน -ส่งเสริมชมุชนเขม้แขง็ปลอดยาเสพตดิ-การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
ท่อเหล่ียม เขื่อน รางระบายน้ า       -ส่งเสริมอาชพีแก้ไขปัญหาความยากจน -การลดภาวะโลกร้อน 

-ส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชน 
-พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ว 
-ส่งเสริมการศึกษา 
-สืบสานวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

-ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
-ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย  

 

 

ผลผลิต          

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
                
โครงการ 

  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้าลงทุนและการท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรการผลิ   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสังคม    
 

  
การเกษตร อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

                 

                  
                         

                         

  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เสริมสร้างความสัมพนัธ์ชายแดนตลอดจนวางระบบบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม  
                           
                          

                               

  

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญา 
 

 
ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   

ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
   

           
                                

                                

    ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอน   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม      ด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นทีต่้นน้ า      
                                

                                

                                

  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ด้านคนและสังคม    ด้านการบริหารจัดการบริหาร     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      
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  องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ได้น าเอาผลของการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามกฎหมายจัดตั้งและพระราชบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง มาเป็นกรอบแนวคิดการ
จัดท าแผนอัตราก าลังที่คาดว่าจะมีผลต่อการบริหารงานในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ในช่วง 3 ปี 
ท าให้มีความจ าเป็นต้องก าหนดอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการในปัจจุบัน
และอนาคต ภายใต้สภาวะข้อจ ากัดด้านรายได้ 

3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังได้พิจารณาก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และวาง
ระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ให้สามารถพร้อมแก้ไขปัญหาของจังหวัดน่าน (ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาปัง และภาพรวมของจังหวัดน่าน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางกรอบอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภาระงานโดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นยืดหยุ่นแก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน 
อีกท้ังเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล :  
ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงาน

วิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือหลัก ความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ
บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลก าหนดต าแหน่งล าดับชั้น แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้ ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด 
-   สายงานอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกอง 
-   สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
-   สายงานทั่วไปได้แก่สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 

พนักงานจ้าง: ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรองภารกิจสนับสนุนงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและ
สิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้นหลักเกณฑ์การก าหนด พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่
องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภท สามัญจึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง ๒  เพียง
ประเภท ดังนี้ 
 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
 3.3 ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน โดยน าประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรมาใช้พิจารณา 

เพ่ือให้การจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจ ากัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ก าหนดต าแหน่งสายงาน
ต่างๆ จ านวน ระดับ ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานที่ต้องการ 
รวมทั้งวางแนวทางความก้าวหน้าในสายงานต่างๆ ดังนี้ 
 

3.3.1 มีการจัดชั้นงานที่เหมาะสม พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละประเภท 
เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่ง และการปรับระดับชั้นงานเป็นไปด้วยความประหยัด และค านึงถึง
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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3.3.2 จัดสรรในการจัดสรร พนักงานส่วนต าบลรวมทั้งข้าราชการครู (พนักงานครู ) บุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจ้างต่างๆ  คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสม กับสภาพงาน คุณภาพงานที่มุ่งหวัง สภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดกรอบ
งบประมาณด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี เพื่อปฏิบัติตาม มาตรา 35  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ยังค านึงถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายใน
แต่ละปีด้วย 

 3.4 ได้ท าการวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง โดยการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามความจริง (Work process)ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงภายใต้สมมติฐานที่ว่างาน
ใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าย่อมใช้ต้องใช้บุคลากรมากกว่าซึ่งเป็นการน าแนวทางเปรียบเทียบ การ
ค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการมีวิธีค านวณดังนี้ 

1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างานวิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ  2 ประการ คือ 
1.1 ปริมาณงานต้องทราบสถิติปริมาณงานหรือผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงานและมีก าร

คาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม /ลดของปริมาณงานอาจค านวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วน ามาหาค่า
ปริมาณงานในอนาคตสิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและมี  หลักฐาน
พอจะอ้างอิงได้ 

  1.2 มาตรฐานการท างานหมายถึงเวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้นการคิดวันและเวลา
ท างานมาตรฐานของข้าราชการมีวิธีการคิด ดังนี้ 

เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน  1 วัน    6  ชั่วโมง 
(08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 

** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6) 1,380 
ชั่วโมง หรือ (1,380 x 60) ๙= 82,800 นาที 
ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
สูตรในการค านวณ 

จ า น ว น ค น =ป ริ ม า ณ ง า น ทั้ ง ห มด  1 ปี  x เว ล า ม า ต ร ฐ า น ต่ อ 1 ชิน้            
เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

3.5 คณะกรรมการได้มีการน าผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง มาเปรียบเทียบ
กับผลงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และได้ท าการปรับเกลี่ย จ านวนบุคลากร ให้เกิดความเหมาะสม ได้ประสิทธิภาพคุ้มค่า
กับงบประมาณ เพื่อให้ราชการ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

     3.6 นอกจากวิเคราะห์ทางตรงแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ยังน าข้อมูลทางอ้อม ที่ได้จาก
การสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย มาประกอบในการวิเคราะห์ตามแนวคิดแบบ 360 องศา โดยค านึงถึง
เรื่องดังต่อไปนี้ 
  ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างขององค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงาน
ในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการหรือก าหนดฝุายมากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วน
ราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง พิจารณาทบทวนว่าการก าหนด
โครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงาน
ปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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ประเด็นเรื่องเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง เป็นองค์กรที่มี

ข้าราชการอยู่ในช่วงอายุ 30-54 ปี ในช่วงการจัดท าแผนอัตราก าลังช่วง ปี 2564-2566 จึงไม่มีผลกระทบเรื่องการ
เกษียณอายุ แต่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ได้มีการเตรียมเรื่องกรอบอัตราก าลัง เพื่อรองรับการลาออกหรือกรณี
ข้าราชการโอนย้าย หรือด้วยเหตุอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่อ่ืน เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผน
ก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 

3.6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น
การสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนราชการและผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องกับสวนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง ต่างๆอาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เป็นการ
วางแผนและเตรียมการในมุมของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทาง
เดียวกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

  3.7 องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ได้เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังคนกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าแก่น ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีจ านวนประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะ
ภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง
สองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบทั้งสอง
หน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาปัง  ยังไม่มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด และจ านวนปริมาณคนที่มีอยู่ปัจจุบันก็สามารถที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับหนึ่ง ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังได้
สรรหาแล้วแต่ยังไม่มีคนครองต าแหน่ง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจึงขอยุบเลิก ทั้งนี้อัตราก าลังเดิมคือมีต าแหน่งสาย
งานเดียวกันปฏิบัติงานอยู่แล้ว 

ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน ประชากร ล กษณะภูมิ
ประเทศ บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 
อัตราก าลังคน จ านวน 

พนักงานส่วน
ต าบล 

 

จ านวนครู จ านวนพนักงาน
จ้าง 

รวม 

ครู ตาม
ภารกิจ 

ทั่วไป ตาม
ภารกิจ 

ทั่วไป 

ต าแหน่งทั้งหมด 15 1 1 1 4 1 23 
ต าแหน่งที่มีคนครอง 14 1 1 1 4 1 22 
ต าแหน่งที่ไม่มีคนครอง 1 - - - - - 1 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแก่น  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 
อัตราก าลังคน จ านวน 

พนักงานส่วน
ต าบล 

 

จ านวนครู จ านวนพนักงาน
จ้าง 

รวม 

ครู  ตาม
ภารกิจ 

ทั่วไป ตาม
ภารกิจ 

ทั่วไป 

ต าแหน่งทั้งหมด 17 2 3 - 5 3 30 
ต าแหน่งที่มีคนครอง 17 2 3 - 5 3 30 
ต าแหน่งที่ไม่มีคนครอง - - - - - - - 
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3.8  องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง มีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ทุกคน 

โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน  กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทาง
ในการพิจารณาก าหนดกรอบ  อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการ
ก าหนดต าแหน่ง  ที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายแล้ว  พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหนง
ประเภท วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุ่นไม่แตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างาน  
ก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืน  ก็ก าหนด
ต าแหนงในงานลักษณะนี้เป็นต าแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ  ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของ  ส่วนราชการเลย โดยสรุป
อาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง ( Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็น
แนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอใน  การที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการ
วางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละ ส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการ
ดังกลาวจะท าให้สวนราชการ สามารถน าขอมูลเหลานี้  ไปใช้ประโยชนในเรื่องอ่ืนๆ เช่น  – การใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
จะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี  การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน  – การจัดท า
กระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้  วัดประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถน าผล  การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไป
วิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ ( Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น - การเก็บขอมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์  ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
1. สภาพทั่วไป 

1.1. ที่ตั้ง (แสดงท่ีตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 
 ต าบลนาปัง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแวง 100 องศา 45 ลิปดา 85 ฟิลิปดา ถึง 100 องศา 49 ลิปดา 03 ฟิลิปดา และ
เส้นรุ้ง 18 องศา 41 ลิปดา 55 ฟิลิปดา ซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ าน่าน และท่ีราบลุ่มนี้มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง 200 – 250 เมตร ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง     ตั้งอยู่บ้านก้อดแก้ว หมู่ที่ 4 ต าบลนาปัง 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอภูเพียงไปทางทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ8 กิโลเมตร ไปตามถนน 
ร.พ.ช. นน.หมายเลข 11037 มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

ทิศใต้   ติดต่อกับ  ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลกองควาย อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

1.2. เนื้อที ่
ต าบลนาปัง มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 11.659 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,287 ไร่ 
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1.3. ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลนาปัง เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าน่าน ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น

ลอนลาด มีความลาดชันประมาณร้อยละ  2 – 5 ทางด้านตะวันออก และลดต่ าลงไปทางทิศตะวันตก ริมฝั่งแม่น้ า
น่าน มีล าคลองธรรมชาติ  คือ ล าห้วยน้ าแก่น ไหลผ่านต าบลทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ าน่าน การใช้
ประโยชน์ที่ดินของต าบลนาปังกว่าร้อยละ 70 เป็นพื้นที่ท าการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท านา ท าไร่ ไม้ผล และ
พืชผัก ปลูกกระจายทางตอนเหนือและตอนกลางของพ้ืนที่ต าบล 

1.4. จ านวนหมู่บ้าน 
ต าบลนาปัง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน 

- จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง เต็มทั้งหมู่บ้านมี  6 หมู่บ้าน  
หมู่ 1 บ้านน้ าลัด นายวิทูรย์        สิงห์ดี                                      ผู้ใหญ่บ้านน้ าลัด 

หมู่ 2 บ้านนาปัง นายสุพิน          สีมาก                                     ก านันต าบลนาปัง 

หมู่ 3 บ้านม่วงใหม่ นายเดชา      หลวงฤทธิ์                              ผู้ใหญ่บ้านม่วงใหม่ 

หมู่ 4 บ้านก้อดแก้ว นายเนียร     หลวงฤทธิ์                              ผูใ้หญบ่า้นก้อดแก้ว 

หมู่ 5 บ้านสบแก่น นายบรรเจิด     ตาธรรม                               ผู้ใหญ่บ้านสบแก่น 

หมู่ 6 บ้านม่วงใหม่พัฒนา  นายสนั่น   ก้อวงค์                           ผู้ใหญ่บ้านม่วงใหม่
พัฒนา 

 

1.5. ประชากร 
จ านวนประชากร 

หมู่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

1 626 277 903 

2 267 306 573 

3 326 296 622 

4 217 278 495 

5 196 200 396 

6 353 355 708 

รวม 1,985 1,712 3,697 

 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ได้ท าการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ของ
จังหวัดน่าน (ในเขตต าบลนาปัง)แล้ว สรุปสภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน ได้
ดังนี้  
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 ๑. ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สภาพปัญหา 
๑. มีน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
๒. ไม่มีแหล่งเก็บน้ าไว้ส าหรับการอุปโภค-บริโภค 
๓. ไฟฟูาสาธารณะช ารุดบ่อย 
ความต้องการ 
๑. ปรับปรุงก่อสร้างถนน ไฟฟูา ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
๒. จัดสร้างระบบประปาเพ่ืออุปโภค-บริโภคในพื้นที่ 
๓. จัดหาแหล่งเก็บน้ าไว้ส าหรับการอุปโภค-บริโภค 

 
๒.ปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

สภาพปัญหา 
1. ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่ า ปัญหาผลผลิตราคาไม่แน่นอนประชาชน ท าให้ขาดรายได้ 

      2. ต้นทุนการผลิตสูง  
      3.ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ 
 

ความต้องการ 
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่ าเพ่ือเพ่ิมรายได้  
๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองแผนที่ชุมชนให้แก่ประชาชน 
๓. จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นท่ี เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเพิ่มรายได้  
๔. จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นท่ี   

 
๓.ปัญหาและความต้องการด้านพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

สภาพปัญหา 
๑. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เหล้าบุหรี่ 

 2. ผู้สูงอายุ คนพิการ ขาดคนเลี้ยงดู ลูกหลานไปท างานต่างจังหวัด 
       ๔. ปัญหาการว่างงานและอพยพแรงงาน  
       ๕. ปัญหาผู้ด้อยโอกาสบางส่วนขาดโอกาสในการศึกษาต่อ 
       ๖. ปัญหาประชาชนกลุ่มเปูาหมายนอกระบบโรงเรียนยังขาดความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อใช้  
          ส าหรบัประกอบอาชีพ  

 
ความต้องการ 

๑.  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๒.  สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 

  3.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการแก่ประชาชน 
  4.  สนับสนุนโภชนาการแก่เด็กก่อนปฐมวัยและปฐมศึกษา  

5. สนับสนุนให้มีการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
  6.  การพัฒนาความม่ันคงในการด ารงชีวิตของประชาชน  
   

๔.ปัญหาและความต้องการด้านด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สภาพปัญหา 
 1. เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ละเลยประเพณีดั้งเดิม ไม่ให้ความส าคัญ ไม่มีกระบวนการถ่ายทอดองค์   

ความรู้ของท้องถิ่น ท าให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ทราบประวัติ ไม่มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิม 
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2. ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการสนับสนุนและส่งเสริม 
4.  ไม่มีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของท้องถิ่น ท าให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ทราบประวัติ ไม่มีความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม 
  5.  ปัญหาการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา 

ความต้องการ 
  ๑.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาการให้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  
  ๒.  สนับสนุน ส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  ๓.  สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง  
 

๕.ปัญหาและความต้องการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหา 

๑.  มีการเผาไร่ เผาขยะ ท าให้เกิดปัญหาหมอกควัน 
  2.  มีการใช้ปุ๋ยเค มี ยาฆ่าแมลง ฆ่าหญ้า มากขึ้นทุกปี ท าการเกษตรเชิงเดี่ยว ขาดการส่งเสริมเรียนรู้ การท า
เกษตรแบบพอเพียง 
  3.  ขาดสถานที่และระบบก าจัดขยะที่ถูกหลัก  
  4.  ปัญหาประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
ความต้องการ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนเฝูาระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒. สร้างจิตส านึกส่งเสริมและพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย และก าจัดขยะมูลฝอย  
 

๖.ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการและการบริการ 
สภาพปัญหา 

  ๑.ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย บทบาท อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนต าบล 

  2.ประชาชนบางหมู่บ้านขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ความต้องการ 

๑. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างอปท. และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  4. การมีส่วนร่วมในการเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 

5. จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
อปท. ในการจัดบริการสาธารณะ 

๖.ปัญหาและความต้องการด้านการสาธารณสุข 
สภาพปัญหา 

 1. คนในชุมชนมีพฤติกรรมเสี่ยง คือดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เสพยาบ้า มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การใช้
สารเคมีทางการเกษตรมาก ไม่ค่อยใส่ใจในการสร้างเสริมสุขภาพ เสี่ยงจะเป็นโรค ความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคอ้วน 

  2.  ชาวบ้านขาดความตระหนักเรื่องการปูองกันโรคต่างๆขาดการรณรงค์และสร้างความตระหนักการ
ปูองกัน การดูแลการรักษาสุขภาพของชาวบ้าน 
ความต้องการ 
1. สร้างจิตส านึกให้คนในชุมชน ตระหนักเรื่องการปูองกันโรคต่างๆขาดการรณรงค์และสร้างความ

ตระหนักการปูองกัน การดูแลการรักษาสุขภาพ 
2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแล ปูองกัน และคัดกรองผู้เสี่ยงโรค 
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 5.ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง 
การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 

องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ  อบต. ใช้
เทคนิค SWOT t เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 
ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT องค์การบริหารส่วนต าบล นาปัง ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวั ด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดย
สามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้  เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้  

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก มาตรา ๖๗ (๑) 
๒. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร มาตรา ๖๘ (๑) 
๓. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน มาตรา ๖๘ (๒) 
๔. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า มาตรา ๖๘ (๓) 
๕. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ มาตรา ๑๖ (๔) 
๖. การสาธารณูปการ มาตรา ๑๖ (๕) 

 
๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา ๖๗ (๖) 
๒. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ มาตรา ๖๗ (๓) 
๓. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  มาตรา ๖๘ (๔) 
๔. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส มาตรา ๑๖

(๑๐) 
๕. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  มาตรา ๑๖ (๒) 
๖. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  มาตรา๑๖ (๕) 
๗. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล มาตรา ๑๖ (๑๙) 

 
๕.๓   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี ้

๑. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๖๗(๔) 
๒. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา ๖๘ (๘) 
๓. การผังเมือง มาตรา ๖๘(๑๓) 
๔. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา ๑๖(๑๗) 
๕. การควบคุมอาคาร มาตรา ๑๖(๒๘) 

๕.๔   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี ้
๑. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา ๖๘(๖) 
๒. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ ์ มาตรา ๖๘(๕) 
๓. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  มาตรา ๖๘(๗) 
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๔. ให้มีตลาด มาตรา ๖๘(๑๐) 
๕. การท่องเที่ยว มาตรา ๖๘(๑๒) 
๖. กิจการเกี่ยวกับการพาณิช  มาตรา ๖๘(๑๑) 
๗. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ มาตรา ๑๖(๖) 
๘. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน มาตรา ๑๖(๗) 

๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้  
คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๖๗(๗) 

๑. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล มาตรา ๖๗(๒) 

๒. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา ๑๖ (๑๘) 

๕.๖  ด้านการศาสนา  ศิลปะวัฒนาธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจ                                        
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  มาตรา ๖๗
(๘) 

๒. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗(๕) 
๓. การจัดการศึกษา มาตรา ๑๖(๙) 
๔. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา ๑๗ (๑๘) 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา๔๕(๓) 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ

จ าเป็นและสมควร มาตรา ๖๗ (๙) 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน มาตรา ๑๖(๑๖) 
๔. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา 

๑๗ (๓) 
๕. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

มาตรา ๑๗(๑๖) 
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ได้พิจารณาจากภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ตามกฎหมาย ศักยภาพ
ความต้องการของราษฎร  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ประกอบกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐ -
๒๕๖๔) แผนพัฒนาจังหวัดน่าน  แผนพัฒนาอ าเภอภูเพียง  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแก่นจึงขอ
ก าหนดภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ  เพ่ือให้การพัฒนามีความเหมาะสมกับพื้นท่ีและงบประมาณ  
ได้ดังนี้  
 

ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง 
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
๒. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา น้ าประปา เป็นต้น 
๓. การปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
๔. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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๕. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร 
๖. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
๗. การส่งเสริมและเสริมสร้างให้มีราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
๘. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
ภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง 
๑. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๒. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๔. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๕. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
๖. การจัดการ การบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของราษฎร 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ได้จัดส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน คือ ส านักงานปลัด  กองคลัง    
กองช่าง  และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   โดยก าหนดกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น  23  อัตรา  

จากการวิเคราะห์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนา ปัง ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพโดยรวมของ
พ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ สภาพองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง
ปัจจัยภายนอกของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ดังนี้ 

  S. หรือ Strengths ชึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆภายในองค์กร ที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งหรือเป็นจุด
แข็งขององค์กรที่จะน าไปสู่การเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร ต่อการพัฒนา เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
แล้วพบว่ามีดังนี ้

๑. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง บุคลากรส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
และมีความรู้ความสามารถพิเศษในการท างานซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เอ้ือประโยชน์ต่อการท างาน 

2. อยู่ใกล้ตัวเมือง การคมนาคม ติดต่อสื่อสาร สะดวกรวดเร็ว 
 3. พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ
ต าบลนาปังจึงท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เมื่อ อบต.นาปังมีภารกิจเร่งด่วนสามารถเรียกเข้าปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง มีโครงสร้างทางการบริหารที่ง่ายไม่ซับซ้อน มีสายการบังคับบัญชาที่สั้น
จากบนลงล่างท าให้การสั่งการการท างานมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน 

5.องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังมีการท างานเป็นทีม ทุกภาคส่วนราชการในองค์กรต้องมีส่วนร่วมและมี
ความร่วมมือในการท างานเพ่ือให้งานบรรลุตามเปูาหมาย 

6.องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานในองค์กรโดยเปิดโอกาส
และอนุญาตให้พนักงานในองค์กรศึกษาหาความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

7.องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังมีการน าเทคโนโลยีสาสรสนเทศท่ีทันสมัย และระบบ wifi มาใช้ใน
กระบวนการท างานเพื่อลดขั้นตอนการท างานและช่วยให้ท างานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

8.องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังมีบรรยากาศ อากาศ สถานที่ที่สนับสนุนการท างานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
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W หรือ Weaknesses   ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความอ่อนแอ หรือ 
เป็นจุดอ่อน น าไปสู่การอ่อนด้อยการพัฒนา เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพภายในซึ่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาปัง จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้ได้พบว่ามีดังนี้ 
 1. การปฏิรูประบบราชการท าให้ต้องมีภารกิจที่ต้องรับการถ่ายโอนมากขึ้น มีภารกิจที่ต้องให้บริการประชาชน
จ านวนมากแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่และงบประมาณในการรองรับ ซึ่งส่งผลให้จ านวนบุคลากรของ อบต. ที่มีอยู่เท่าเดิมต้องมี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบงานมากเพ่ิมข้ึน   ถ้าเพ่ิมจ านวนบุคลากรจะท าให้ส่งผลกระทบด้านภาระค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นใน
อนาคต  

2. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือใช้บริการประชาชนไม่สามารถน ามาใช้
จริงได้เนื่องจากอุปกรณ์และเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์  

3. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการท างาน 
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

4.ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง เพราะต้องประกอบอาชีพของตนเอง 

5.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรับบาลไม่มีความแน่นอน 

6. การด าเนินการปัจจุบันต้องท าผ่านระบบซึ่งถูกก าหนดมาจากส่วนกลาง บางครั้งระบบดังกล่าวยังไม่
สมบูรณ์ก่อเกิดปัญหาการบันทึกข้อมูลหรือกระบวนการท างานที่ไม่สมบูรณ์ 

O หรือ Opportunitiesซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ภายนอกองค์กรที่เอ้ือประโยชน์ให้ซึ่งเป็น 
โอกาสที่ช่วยส่งเสริมการบริหารงานการพัฒนา  พบว่ามีดังนี้ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆในการประสานงานเป็นอย่างดี 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังมีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์และงบประมาณในการ
ซ่อมแซมรองรับเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 3. ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

T หรือ Threatsพิจารณาจากปัจจัยต่างๆภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน  
เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง  จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การบริหาร
ให้สอดคล้องและพยายามขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนให้หมดไป  พบว่ามีดังนี้ 

1. กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆท าให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงาน 
      2. การกระจายอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลขาดความชัดเจน ท าให้บุคลากรในหน่วยงานขาดการประสาน  
และความเข้าใจในภารกิจที่ถ่ายโอน 

ผลสรุปจากการวิเคราะห์ (S.W.O.T.)และงบประมาณขององค์กร และปัญหาต่างๆ แล้ว จึงก าหนดโครงสร้าง
แบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ออกเป็น  ๔ ส่วนราชการได้แก่  

๑) ส านักงานปลัด อบต.  
๒) กองคลัง 
๓) กองช่าง  
๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

 
 



 

-16- 

แต่เนื่องจากท่ีผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนจ านวนมากในส่วน
ราชการ  และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล มีพนักงานส่วนต าบลไม่เพียงพอต่อการถ่ายโอนภารกิจต่างๆที่จะต้องถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เช่น ภารกิจงานด้านสวัสดิการสังคมงาน  สังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ การช่วยเหลือ
ด้านอื่นๆตามอ านาจหน้าที่ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งอาจเกิดจากอุทกภัย  ภัยธรรมชาติ   ด้านการ
สาธารณสุข  การสุขอนามัยจึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ต้องก าหนดโครงสร้างและก าหนดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจอ านาจหน้าที่เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุขต่อไป 
๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
๘.๑ การก าหนดโครงสร้าง  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนด
ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงภารกิจ และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับ
ด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจในรูปของงานและในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น 
และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้น มีปริมาณงานมากพออาจจะพิจารณาตั้งเป็นฝุายต่อไป โดย
เริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
๑.ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๑.๑ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานธุรการและงานสารบรรณ 
- งานการเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานกิจการสภาและการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
-  งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 

      - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
๑.๒ งานบริหารงานบุคคล  

       - งานการเจ้าหน้าที่ 
       - งานอัตราก าลัง 
       - งานบรรจุและแต่งตั้ง 
       - งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
       - งานพัฒนาบุคลากร 
      -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๓ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ การฝึกอบรม การดูงาน และอ่ืน ๆ   
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์  
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
- งานงบประมาณ 

๑.ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๑.๑ งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานธุรการและงานสารบรรณ 
- งานการเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานกิจการสภาและการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
-  งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 

      - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
๑.๒ งานบริหารงานบุคคล  

       - งานการเจ้าหน้าที่ 
       - งานอัตราก าลัง 
       - งานบรรจุและแต่งตั้ง 
       - งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
       - งานพัฒนาบุคลากร 
      -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๓ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ การฝึกอบรม การดูงานและอ่ืน ๆ   
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์  
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
๑.๔ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานการด าเนินการทางกฎหมายและคดี 
- งานตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติ และระเบียบ 

       -งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
 
๑.๕  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบ  
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร้อนของ

ผู้ประสบภัย 
- งานกู้ภัย 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 
๑.๖  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้

พิการ 
- งานการจัดระเบียบชุมชน 
- งานพัฒนาชุมชนและสังคม 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

  ๑.๗ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่  
        ความรับผิดชอบ 

- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานปูองกันและรักษาโรค 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

      -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
 

 

๑.๔ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานการด าเนินการทางกฎหมายและคดี 
- งานตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติ และระเบียบ 

       -งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
 
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบ  
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร้อนของ

ผู้ประสบภัย 
- งานกู้ภัย 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

๑.๖  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้

พิการ 
- งานการจัดระเบียบชุมชน 
- งานพัฒนาชุมชนและสังคม 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

  ๑.๗ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่  
        ความรับผิดชอบ 

- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานปูองกันและรักษาโรค 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

      -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

๒. กองคลัง 
    ๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-   งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
-   งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-   งานเก็บรักษาเงิน 
-  งานเก็บรักษาใบส าคัญและหลักฐานทางการเงินและบัญชี   
-   รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
-   งานจัดท าบัญชีบางประเภท เช่น บัญชีเงินสด  บัญชี
เงินฝากธนาคาร 

๒.๒ งานบัญชี 
-  งานการบัญชี 
-  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-  งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี 
-  งานคัดแยกประเภทใบส าคัญ 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-  งานเกี่ยวกับงบประมาณ 
-  งานรายงานการเงินและบัญชี 

๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี จัดท าและ

ปรับปรุงแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงาน 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ  

ดูแลบ ารุงรักษาพร้อมทั้งต่อทะเบียนประจ าปี 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย   

๒.๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า                

การจัดเก็บรายได้และภาษีทุกระบบ 
- งานพัฒนารายได้ ตรวจสอบ ตลอดจนด าเนินการ

เกี่ยวกับการอุทรภาษี 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ การประเมินภาษี 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ เร่งรัด        

หนี้สิน ทะเบียนคุมลูกหนี้ 

๒. กองคลัง 
    ๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-   งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
-   งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-   งานเก็บรักษาเงิน 
-  งานเก็บรักษาใบส าคัญและหลักฐานทางการเงินและบัญชี   
-   รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
-   งานจัดท าบัญชีบางประเภท เช่น  บัญชีเงินสด  
บัญชีเงินฝากธนาคาร 

๒.๒ งานบัญชี 
-  งานการบัญชี 
-  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-  งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี 
-  งานคัดแยกประเภทใบส าคัญ 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-  งานเกี่ยวกับงบประมาณ 
-  งานรายงานการเงินและบัญชี 

๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี จัดท า

และปรับปรุงแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงาน 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ

ยานพาหนะ  ดูแลบ ารุงรักษาพร้อมทั้งต่อ
ทะเบียนประจ าปี 

- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย   
๒.๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า                

การจัดเก็บรายได้และภาษีทุกระบบ 
- งานพัฒนารายได้ ตรวจสอบ ตลอดจน

ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทรภาษี 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ การประเมิน

ภาษ ี
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ เร่งรัด 

หนี้สิน ทะเบียนคุมลูกหนี้ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
หมาย
เหตุ 

๒. กองคลัง 
    ๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-   งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
-   งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-   งานเก็บรักษาเงิน 
-  งานเก็บรักษาใบส าคัญและหลักฐานทางการเงินและ
บัญชี   
-   รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
-   งานจัดท าบัญชีบางประเภท เช่น บัญชีเงิน
สด  บัญชีเงินฝากธนาคาร 

๒.๒ งานบัญชี 
-  งานการบัญชี 
-  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-  งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี 
-  งานคัดแยกประเภทใบส าคัญ 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-  งานเกี่ยวกับงบประมาณ 
-  งานรายงานการเงินและบัญชี 

๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 

จัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ของ

ส านักงาน 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ

ยานพาหนะ ดูแลบ ารุงรักษาพร้อมทั้ง
ต่อทะเบียนประจ าปี 

- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย   

๒.๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่า

เช่า                การจัดเก็บรายได้
และภาษีทุกระบบ 

- งานพัฒนารายได้ ตรวจสอบ ตลอดจน
ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทรภาษี 

- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ การ
ประเมินภาษ ี

๒. กองคลัง 
    ๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-   งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
-   งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-   งานเก็บรักษาเงิน 
-  งานเก็บรักษาใบส าคัญและหลักฐานทางการเงินและบัญชี   
-   รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
-   งานจัดท าบัญชีบางประเภท เช่น  บัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 

๒.๒ งานบัญชี 
-  งานการบัญชี 
-  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-  งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี 
-  งานคัดแยกประเภทใบส าคัญ 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
-  งานเกี่ยวกับงบประมาณ 
-  งานรายงานการเงินและบัญชี 

๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี จัดท าและปรับปรุง

แผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงาน 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ  ดูแล

บ ารุงรักษาพร้อมทั้งต่อทะเบียนประจ าปี 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย   

๒.๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า                การ

จัดเก็บรายได้และภาษีทุกระบบ 
- งานพัฒนารายได้ ตรวจสอบ ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับ

การอุทรภาษี 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ การประเมินภาษี 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ เร่งรัด หนี้สิน 

ทะเบียนคุมลูกหนี้ 

 



 

- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
เร่งรัด        หนี้สิน ทะเบียนคุมลูกหนี้ 



 

-20- 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 
 3 กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานอออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสารสาธารณูปโภค 
3.4 งานผังเมือง 
 
 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
- งานสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
- งานส ารวจข้อมูลเด็ก 
- งานอาหารเสริมนมโรงเรียน 
- งานอาหารกลางวันโรงเรียน 
- งานสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
๔.๒ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
-  งานด้านการศึกษาปฐมวัย 
-  งานก ากับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
-  กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
 - งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
๔.๓ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
-  งานส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
    และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการจัดศูนย์เยาวชน 
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 
 
 
 
 
 

 
3 กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานอออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสารสาธารณูปโภค 
3.4 งานผังเมือง 
 
 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
- งานสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
- งานส ารวจข้อมูลเด็ก 
- งานอาหารเสริมนมโรงเรียน 
- งานอาหารกลางวันโรงเรียน 
- งานสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
๔.๒ งานกิจการโรงเรียน 
-  งานด้านการศึกษาปฐมวัย 
-  งานก ากับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
-  กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
 - งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
๔.๓ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
-  งานส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
    และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการจัดศูนย์เยาวชน 
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

 

 
 
 
 



 

-21- 
 8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปังมีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. หัวหน้าส านักปลัดอบต.      จ านวน     1      ต าแหน่ง 
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     จ านวน       1     ต าแหน่ง  
3. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ      จ านวน       1     ต าแหน่ง 
4. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      จ านวน       1     ต าแหน่ง 
5. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน   จ านวน       1    ต าแหน่ง  
6. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     จ านวน       1     ต าแหน่ง 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      จ านวน       1     ต าแหน่ง 
8. พนักงานขับรถยนต์       จ านวน      3     ต าแหน่ง 

2.  กองคลัง มีหน้าที่เก่ียวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการ
เงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินอ่ืนๆ งาน
เกี่ยวกับการจ าท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี งานเกี่ยวกับ
การพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากร
ปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองคลัง       จ านวน      1     ต าแหน่ง  
2. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ      จ านวน      1     ต าแหน่ง  
3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ      จ านวน      1     ต าแหน่ง  
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ     จ านวน       1     ต าแหน่ง  

3.  กองช่าง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงานควบคุมรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมายมีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผู้อ านวยการกองช่าง      จ านวน       1      ต าแหน่ง  
2. นายช่างโยธาช านาญงาน     จ านวน       1      ต าแหน่ง  
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จ านวน       1      ต าแหน่ง 
๔.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     ได้วิเคราะห์จากภารกิจและหน้าทีใ่นการ

ด าเนินการของกองคลังทัง้ห มดมีความต้องการ มคีวาม จ า เปน็ตอ้งใช้ อัตรา ก า ลังทัง้หมดจ ำนวน  4  อัตรา 
และจากการวิเคราะห์ปริมาณงานของแต่ละต าแหน่งแล้วมีความจ าเป็น ต้องใช้อัตราก าลังเพือ่ให้เหมาะสมกับภารกิจ 
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน       1      ต าแหน่ง 
2. ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1      จ านวน      1      ต าแหน่ง 
3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (คุณวุฒิ)     จ านวน      1      ต าแหน่ง 
4. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)      จ านวน      1      ต าแหน่ง 
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กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี

ข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักพัฒนาชุมชน (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) ๑ - - - - ๑ - - ยุบเลิก 

นักวิชาการสาธารณสุข (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการพัสดุ (ปก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

นายช่างโยธา (ปง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

ครู ( ค.ศ.๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  



 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
รวม ๒๓ ๒๒ ๒๒ ๒๒ -๑ - -  
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10 .แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 
                   กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง 
                                                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคดี 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

 

 

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 
 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 

 
 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- งานกิจการโรงเรียน 
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โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 
 
 

 
 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

  โครงสร้างกองคลัง (ใหม่) 
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หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (๑) 

 

 งานบริหารทั่วไป 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(๑) 
-พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)  
(๑) 
-พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)  
(๑) 
                                                                                                      
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)  (-๑) 
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) (๑ ) 
-พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)  (๑) 

 
 

 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(ปก.) (๑) 

 

งานกฎหมายและคดี 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 
-นักพัฒนาชุมชน (ชก.)(๑)  

 
 
 
 
 

งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 

นักวิชาการสาธารณสุข(ชก.)  (๑) 
 

 

  งานบริหารงานบุคคล 
-นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)  (๑) 
 
 

ระดับ อ านวย
การต้น 

ชก. ปก. ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

หมายเหตุ 

จ านวน ๑ ๓ ๑ ๑ - - ๓ ๑  
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โครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.)(๑)  
 

งานการเงิน 
 

-นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.)(๑)  
 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

-นักวิชาการพัสดุ (ปก.)(๑)  
 

ระดับ อ านวย
การต้น 

ชก. ปก. ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน ๑ ๒ ๑ - - - - - 

 

งานบัญชี 
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     โครงสร้างกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

 

งานผังเมือง 
 

งานก่อสร้าง 
      - นายช่างโยธา (ปง.) (๑)                   
 

 

 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑) 

 

 

งานประสานสาธารณูปโภค 
 

ระดับ อ านวย
การต้น 

ชก. ปก. ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - ๑ - ๑ - 
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      โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)(๑) 

 

งานบริหารการศึกษา 
 

 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

 
 

งานกิจการโรงเรียน 
-ครู คศ.๑ (๑) 
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ (๑)  
-ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (๑) 
 

 

 
 
 

ระดับ อ านวย
การต้น 

ชก. ปก. ชง. ปง. คศ.๑ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - - ๑ - ๒ - 
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง พ.ศ. 2564-2566 
บทน า 
1 .ความส าคัญ 

ทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายที่ส าคัญยิ่งขององค์กร ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะในสภาวะการปัจจุบันที่บริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยกระแส
โลกาภิวัตน์ ท าให้ความรู้ที่เกิดข้ึนได้รับการสื่อสารในหลายช่องทาง องค์กรต่างๆ จ าเป็นต้องมีการพัฒนา ปรับตัว 
ตลอดเวลา  เพ่ือให้สามารถแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการที่จะท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา  ประกอบกับหลักเกณฑ์ของก.จังหวัด ก าหนดให้ส่วนราชการต้นสังกัดมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนา
ข้าราชการให้เป็นผู้กว้าง รอบรู้ รู้ลึกและรู้ทัน เพื่อเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญขององค์กร อีกท้ังท าให้บุคลากรมี
ค่านิยมการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการโดยให้สอดคล้อง
และประยุกต์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ พ.ศ. 2564-2566 ขึ้น 
2. หลักการ  
  เพ่ือเป็นการบ่มเพาะ ปลูกฝัง และสร้างเสริมให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง เป็น
ข้าราชการมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนการ
พัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการบริหารงาน ที่ดีข้ึน มีความโปร่งใส ก่อให้เกิดประโยชน์กับพ้ืนที่และ
ประชาชนโดยทั่วไป 
3. วิสัยทัศน์ 
  บริหารจัดการที่ดี  มีส่วนร่วมพัฒนา  ประชาเป็นสุข 
4. พันธกิจ 
1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก 
2.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
3. ส่งเสริมการศึกษา 
4. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
5. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. เป้าประสงค์ 
  5.1 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกลไกในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง  
โดยเฉพาะการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
  5.2 ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีจิตส านึกในหน้าที่ของข้าราชการเพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากร
ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 
  ๕.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง มีแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
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๕.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบการสรรหา  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ 

และความพร้อมทางด้านจิตใจ  และอารมณ์  เข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 
5.5 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.6 บุคลากรได้รับการส่งเสริมความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพ 
5.7 องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5.8 องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังมีระบบและกลไกด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

บริหารงานบุคลากรทุกระดับอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

6. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
  6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ช่วงพ.ศ.
2564-2566 ได้รับการเสริมสร้างตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.2 ระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง เพิ่ม
สูงขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 เมื่อเทียบระหว่างปี 2564 กับปี 2563 
  6.3 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ อยู่ในระดับไม่ต่อกว่า ร้อยละ 85 
  6.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
  6.5 ร้อยละ 85 ของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง มีความพึงพอใจใน
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

7. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับข้าราชการและ
พนักงานจ้างโดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1) จัดให้มีแนวทางและการด าเนินการยกย่องบุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบ 
2) สร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส และมีศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 
3) ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาข้าราชการโดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1) ปลูกจิตส านึกผ่านแนวทางต้นแบบ เช่น พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
2) หลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาที่เหมาะสมของข้าราชการแต่ละต าแหน่งทั้งท่ีจัดเองและหน่วยราชการ
อ่ืนจัดท า 
3) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์ความรู้  
4) การก าหนดให้มีการปฐมนิเทศข้าราชการ และพนักงานจ้าง บรรจุใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1) สร้างกระบวนการการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส 
2) ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้บุคลากรทุกคนทราบล่วงหน้า  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความสามัคคีโดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนา  
2) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนา  
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8.  รายละเอียดของกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวชี้วัด 
1.จัดให้มีแนวทางและการ
ด าเนินการยกย่อง
บุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบ 

-ก าหนดเกณฑ์และด าเนินการประกาศ
เกียรติคุณแก่ข้าราชการ พนักงานจ้างเพ่ือ
เป็นต้นแบบในการยึดถือปฏิบัติ  

-ในแต่ละปีงบประมาณ มีการ
ด าเนินการคัดเลือกบุคลกรต้นแบบ
จ านวน 2 ครั้ง 

2.สร้างองค์กรให้มีความ
โปร่งใส และมีศักดิ์ศรี 
(Organization  
Integrity) 

-สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย 
-เปิดเผยกระบวนการขั้นตอนต่างๆ 
โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-อบต.นาปังเปิดให้บุคคลทั่วไปในการ
เข้าถึงการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
และสะดวก 
-บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ
กระบวนการประเมินประสิทธิภาพ
ล่วงหน้าการประเมินทุกรอบ 

3.ก าหนดมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

-สร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมให้
บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ 

-อบต.นาปังมีมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ถือปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวชี้วัด 

1.ปลูกจิตส านึกผ่าน
แนวทางต้นแบบ เช่น พระ
ราชกรณียกิจ พระราชจริย
วัตร และพระบรมราโชวาท
ฯลฯ 

-น้อมน าพระราชกรณียกิจ พระราชจริย
วัตรและพระบรมราโชวาทมาให้บุคลากร
ยึดถือในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

-ข้าราชการและพนักงานจ้าง ได้น า
แนวทางพระราชกรณียกิจ พราช
กิจวัตร พระบรมราโชวาท มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และการ
ด าเนินชีวิต 

2.หลักสูตรฝึกอบรมและ
โครงการพัฒนาที่เหมาะสม
ของข้าราชการแต่ละ
ต าแหน่งทั้งท่ีจัดเองและ
หน่วยราชการอ่ืนจัดท า 

-วิเคราะห์สภาพปัญหาที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน 
-ก าหนดโครงการอบรมเพ่ือน าความรู้ไป
แก้ปัญหา 
-สอบถามบุคลากรประสงค์จะต้องการ
พัฒนาด้านใด 

-โครงการอบรมของ อบต.นาปัง ตรง
ตามปัญหาที่เกิดขึ้น และตามความ
ต้องการของข้าราชการ 
-ข้าราชการ ได้การส่งเสริมเข้าอบรม 
ตามความเหมาะสมแต่ละต าแหน่ง 

3.สร้างองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และการจัด
องค์ความรู้ 

-ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาเพ่ิมเติม 
-จัดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ไว้ให้บุคลากรได้
ท าการศึกษา 

-ข้าราชการ อบต.นาปังเป็นบุคลากรที่
มีความรู้ที่หลากหลาย 
-ภายในองค์กร มีสื่อความรู้ที่
หลากหลายให้ข้าราชการได้ศึกษา 
สืบค้น ในแต่ละด้าน 

4.การก าหนดให้มีการ
ปฐมนิเทศข้าราชการ และ
พนักงานจ้างบรรจุใหม่ 

-ข้าราชการ,พนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ต้อง
ได้รับการปฐมนิเทศทุกคน 

-ข้าราชการ ,พนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ 
ได้รับการปฐมนิเทศก่อนเข้า
ปฏิบัติงานทุกคน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวชี้วัด 
1.สร้างกระบวนการการ
ประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ให้มี
ความโปร่งใส 

-ใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในระบบเปิด 
-มีการท าความตกลงระหว่างผู้ประเมินและ
ผู้รับการประเมิน ก่อนท าการประเมินทุกรอบ 

-การประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ 
พนักงานจ้าง เกิดจากข้อเสนอของ
ผู้ถูกประเมิน และท าความตกลง
กับผู้ประเมิน 

2.ก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้
บุคลากรทุกคนทราบ
ล่วงหน้า 

-ประกาศหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินให้
บุคลากรทุกคนทราบก่อนทุกรอบการ
ประเมิน 

-อบต.นาปังมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การลา การ
มาสาย และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่
จ าเป็น ประกาศให้ข้าราชการ 
พนักงานจ้างได้รับทราบก่อนรอบ
การประเมินทุกครั้ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวชี้วัด 
1.เปิดโอกาสให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น แนว
ทางการปฏิบัติงานและ
การพัฒนา 

-เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นแนวทางการพัฒนาข้าราชการ เพ่ือ
เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการบริหาร 

-ผู้บริหารของ อบต.นาปังน า
ข้อเสนอของบุคลากรภายใน
องค์กร ประกอบการบริหารงาน 

2.เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมการเสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติงานและ
การพัฒนา 

-เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในข่ายรับ
บริการ ได้แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางท่ี
ต้องการให้บุคลากรอบต.นาปัง ให้บริการต่อ
ประชาชน 

-ผู้บริหารของ อบต.นาปังน า
ข้อเสนอแนะของประชาชนมา
ปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน
ของ อบต.นาปัง 
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แผนปฏิบัติการรายปี ช่วงระหว่างปี ๒๕๖4-๒๕๖6 

ที ่
โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา 
ลักษณะการฝึกอบรม/
พัฒนา 

ปี ๒๕๖4 
(คน) 

ปี ๒๕๖5 
(คน) 

ปี ๒๕๖6 
(คน) 

อบต.
ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
 

 

๓ 
 
 
 
 
๔ 

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต. 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้า
ส านักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับ
ผู้อ านวยการกองคลัง 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับ
ผู้อ านวยการกองช่าง 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงาน  ระบบการจัดการองค์กร  
การบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น 
 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารข้อมูล ของ
หัวหน้าส านักปลัด ให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองคลัง ให้มีทักษะ ความรู้ 
และความเข้าใจในการบริหาร 
งานในที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
 
ผู้อ านวยการกองช่าง ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ปลัด อบต. / ได้รับการ
ฝึกอบรม  อย่างน้อย ๑ ครั้ง/
ปี   
 
 
หัวหน้าส านักปลัด ได้รับการ
ฝึกอบรม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้รับ
การฝึกอบรม อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ปี   
 
 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้รับ
การฝึกอบรม อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ปี  

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
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แผนปฏิบัติการรายปี ช่วงระหว่างปี ๒๕๖4-๒๕๖6 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา 
ลักษณะการฝึกอบรม/
พัฒนา 

ปี ๒๕๖4 
(คน) 

ปี ๒๕๖5 
(คน) 

ปี ๒๕๖6 
(คน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๕ 
 
 
 
 
๖ 
 
 
 
๗ 
 
 
 
๘ 

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนา
ชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
 
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ประจ าสายงานของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ให้มีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ประจ าสายงานของนักทรัพยากรบุคคลให้
มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ประจ าสายงานของนักพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย  
๑ ครั้ง/ปี 
 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย        
๑ ครั้ง/ปี   
 
นักทรัพยากรบุคคล   ได้รับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย   ๑ 
ครั้ง/ปี   
 
นักพัฒนาชุมชน   ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย   ๑ ครั้ง/
ปี   
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
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แผนปฏิบัติการรายปี ช่วงระหว่างปี ๒๕๖4-๒๕๖6 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี  
๒๕๖4 
(คน) 

ปี  
๒๕๖5 
(คน) 

ปี  
๒๕๖6 
(คน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๙ 
 
 
 
 
๑๐ 
 
 
 
 
๑๑ 
 
 
 
 
๑๒ 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงิน
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
พัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ประจ าสายงานของนักวิชาการเงินและ
บัญชีให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น 
 
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ประจ าสายงานของนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น 
 
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ประจ าสายงานของนักวิชาการพัสดุให้มี
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 
 
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ประจ าสายงานของนายช่างโยธาให้มี
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

นักวิชาการเงินและบัญชี   ได้รับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้/ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย   ๑ 
ครั้ง/ปี   
 
นักวิชาการพัสดุ   ได้รับการ
ฝึกอบรม   อย่างน้อย  ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 
นายช่างโยธา / ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา   ได้รับการฝึกอบรมอย่าง
น้อย   ๑ ครั้ง/ปี   

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๒ 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๒ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๒ 
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แผนปฏิบัติการรายปี ช่วงระหว่างปี ๒๕๖4-๒๕๖6 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา 
ลักษณะการฝึกอบรม/
พัฒนา 

ปี 
๒๕๖4 
(คน) 

ปี 
๒๕๖5 
(คน) 

ปี 
๒๕๖6 
(คน) 

อบต. 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๑๓ 
 
 
 
 
๑๔ 
 
 
 
 
๑๕ 
 
 
 
 
 

เจ้าพนักงานปูองกันฯ 
 
 
 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับครู / ผู้ช่วยครู
ผู้ครูดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
แต่ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 

เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ประจ าสายงานของเจ้าพนักงาน
ปูองกันฯให้มีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ประจ าสายงานของครูผู้ดูแลเด็กให้มี
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น 
 
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ประจ าสายงานของพนักงานจ้างให้มี
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น 
 

เจ้าพนักงานปูองกันฯ 
ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย   ๑ 
ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานครูส่วนต าบล / ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก  ได้รับการฝึกอบรมอย่าง
น้อย   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานจ้าง   ได้รับการฝึกอบรม   
๑ อย่างน้อยครั้ง/ปี   
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

7 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

7 
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แผนปฏิบัติการรายปี ช่วงระหว่างปี ๒๕๖4-๒๕๖6 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี 

๒๕๖4 
(คน) 

ปี 
๒๕๖5 
(คน) 

ปี 
๒๕๖6 
(คน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๑๖ 
 
 
 
๑๘ 
 
 
 
 
 
๑๙ 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมระบบคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
การพัฒนาระบบ IT ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
การท าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลเพ่ือการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าวแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง   
ทุกคน 
 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 

๒2 
 
 
 

๒2 
 
 
 
 
 

๒2 
 

๒2 
 
 
 

๒2 
 
 
 
 
 

๒2 

๒2 
 
 
 

๒2 
 
 
 
 
 

๒2 
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๑๓ .ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาปังทุกคน  มี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม หลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   

๒. การมีจิตส านึกดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง 
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของบริหารส่วนต าบลนาปัง 
------------------------------------------------------ 

อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้
างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักการและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   
2. การมีจิตส านึกดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาปังขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง๙ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาปังการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

ประกาศ ณ วันที่        ตุลาคม    ๒๕๖3 
                     
 



 

 

 
      (นายศรีลัย   ติ๊บแก้ว ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


