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๑. หลักการและเหตุผล   

การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนสิ่งที่สําคัญและตองดําเนินการตอเนื่อง 

เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน  คาจาง 

คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอื่น และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน  

ประกอบองคการบริหารสวนตําบลสมัย  จําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ  2564 – 

2566   ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากําลังฉบับเดิมเปนสําคัญ  เพื่อใหการบริหารจัดการอัตรากําลังของ

หนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเนื่อง  ใชประกอบการบริหารจัดการอัตรากําลังของบุคลากรในสังกัด โดย

หลักการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา

ตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล วาจะมีตําแหนงใด ระดับ

ใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความ

ยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล ที่จะตองจายในดาน

บุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลสมัย จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพ่ือใชในการกําหนด

ตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ

วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนด

ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผน

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล 

โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง  พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคการบริหาร

สวนตําบลสมัย แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการ

บริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง 

และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสมัย จึงไดจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค และ ประโยชนที่จะไดรับ   

 ๒.๑ วัตถุประสงค จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

2.1.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสมัย มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่

เหมาะสม ไมซ้ําซอน 

    ๒.1.๒ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสมัย มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง โครงสราง

ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

    ๒.1.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง สามารถตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลสมัย วาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

    ๒.1.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลสมัย 

    ๒.1.๕ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสมัย สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้ง

พนักงานสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย เกิดประโยชนตอประชาชนเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลด

ภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได

เปนอยางดี 

    ๒.1.๖ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสมัย สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหาร         

งานบุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

๒.๒ ประโยชน จากการจัดทําแผนอตัรากําลัง ๓ ป 

2.2.๑ ผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ที่มีสวนเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กําลังคน ตําแหนงและหนาที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ตองการ 

2.2.2 องคการบริหารสวนตําบลสมัย มีอัตรากําลังที่เหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหาร 
สรางขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน 

2.2.๓ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหสามารถพยากรณสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ
สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได 

2.2.๔ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานทั้งดาน จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส 
และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยูในปจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใช
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ 
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2.2.๕ การจัดทําแผนอัตรากําลัง เปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได 

 

3. กรอบแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตความสําคัญและกระบวนการในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

 กรอบแนวคิด เรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอตัรากําลัง 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ
องคกร ซึ่งนักวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการที่เปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษย เพ่ือมาทํางานใหบรรลุ
เปาหมายองคกร และดําเนินการพัฒนากลยุทธตางๆ เพื่อใหบรรลุความตองการดังกลาว” ดังนั้นในการกําหนด
กรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุนมนุษยที่องคกร
ตองการเพ่ือใหสามารถทํางานไดตามเปาหมายขององคกร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ใหความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “การวางกลยุทธดานกําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจขององคกร โดยการ
วิเคราะหสภาพกําลังคนขององคกรที่มีอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับความตองการกําลังคนในอนาคตวามีสวน
ตางของความตองการอยางไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมาย และ
วัตถุประสงคที่วางไว” โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจเปนการหาความตองการกําลังใน
อนาคตที่จะทําใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว (Mission-based manpower 
planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ใหความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวา “เปนกระบวนการใน
การกําหนดความตองการบุคลากรลวงหนาในแตละชวงเวลาวา องคกรตองการบุคลากรประเภทใด จํานวนเทาไร 
และรวมถึงวิธีการในการไดมาซึ่งบุคลากรที่กําหนดไวลวงหนานี้ดวย การไดมาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแตการสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองคกร ภายในองคกร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในใหมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่ตองการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไวซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใชประโยชนจากบุคลากรให
เกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ”  

 สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กําลังคนเชิงกลยุทธในสวนราชการ วาหมายถึง “การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณ
เก่ียวกับอุปสงค และอุปทานดานกําลังคน เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลวิธีที่จะใหไดกําลังคนในจํานวนและ
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สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลานั้นอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธํารงรักษากําลังคนที่เหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง” 

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคูมือ
การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป วา การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษยเปนกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไวลวงหนาเพ่ือเปน
แนวทางสําหรับดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยการดําเนินการอยางเปนระบบในการ
วิเคราะห และวิเคราะหเก่ียวกับอุปสงค และอุปทานกําลังงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดวิธีการที่จะใหไดกําลังคนที่
มีความรู ความสามารถอยางเพียงพอ หรือกลาวโดยทั่วไป การมีจํานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ตองการ  เปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการเขามาทํางานในองคกรในชวงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกําลังคนคือ วิธีการที่จะใหไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคล
เหลานั้นใหอยูกับองคกรตอไป 

จากคําจํากัดความของนักวิชาการตางๆ จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้น
เปนการระบุวาองคกรตองการจํานวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดทั้งในปจจุบัน
และอนาคตเพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจและเปาหมายที่กําหนดไว 
  

 3.2 แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกําลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน จําเปนตองสรางกระบวนการ
รวบรวมขอมูลที่สะทอนภาระงานจริงของหนวยงาน แบบ  360 องศา โดยแบงออกเปน  3  มิติเชิงเวลาคือ  
มิติขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคต  ดังตาราง (ตารางการวิเคราะหนํามาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารกําลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบตําแหนงและ
คาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน ระยะที่ 2 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ก.ถ.)) 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลสมัย ไมอาจขึ้นอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวได ตองอาศัยการ

ผสมผสานและความสอดคลองสม่ําเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เชนเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ไดใหความเห็นวา “การจัดสรรอัตรากําลังนั้นควร
คํานึงถึงปจจัยและกระบวนการตางๆ มากกวาหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากําลังดานบนนั้นสามารถนํามาสราง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ไดดังนี้ 

 

History ForecastToday

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะขอ้มูลในอดตี (Can't measure workload by just looking at history)
ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะภาระงานผ่านภาพในอนาคต (Can't measure workload by just looking at forecast)

พิจารณาขอ้มูลการปฏิบัติงานจริง
ของพนักงานในหน่วยงาน

พิจารณาภารกิจ/บทบาท/วิสัยทัศนที์องคก์ร
มุ่งหวงัและส่งผลถึงต่อภาระงานของ

หน่วยงาน

พิจารณา
อตัรากาํลงั
ปัจจุบัน

• เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดง
ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะแลว้
นาํขอ้มูลเหล่านีมาประกอบการ
วิเคราะห์

• เก็บประเด็น (Issues)ทีเกียวขอ้ง
กบัอตัรากาํลงัจากผูป้ฏิบัติงาน 
และผูเ้กียวขอ้ง (360 องศา)

• รบัขอ้มูลการดาํเนินงานจริง
ของหน่วยงานในอดีต

• แนวทางการปฏิบัติงานทีไดร้บั
การพิสูจนแ์ลว้

• ขอ้มูลเชิงปริมาณทีวดั
อตัรากาํลงัทีตอ้งการ (FTE)

• เปิดรบัประเด็นทีเกียวกบั
วิสัยทัศน ์ภารกิจเร่งด่วน 
ภารกิจหลกัซึงส่งผลต่อความ
ตอ้งการอตัรากําลงั

• วิเคราะห์แนวโนม้ของภาระ
งานจากผลผลิตทีตอ้งการจาก
หน่วยงาน (Drivers)

FTE DRIVER

ISSUE

องคป์ระกอบทีนาํมาใช้
Supply Pressure

Strategic objective

การพิจารณาอตัรากาํลงัดว้ยการใชเ้พียงวิธีการเดียว อาจเกิดความคลาดเคลือนขึนได ้
จึงควรพจิารณาผ่านวธิีการทหีลากหลายและยึดโยงกันเพือใหผ้ลลัพธมี์ความน่าเชือถือยงิขึน

Effective Manpower Planning Framework

มุมมองไปสู่อนาคต มุมมองปัจจุบัน มุมมองอดีต 

 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 
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  เมื่ อนํ ากรอบแนวความคิดการวิ เคราะห อัตรากําลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ดาน สะทอนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากําลัง ในองคการบริหารสวนตําบลสมัย ที่มอียูดังนี้ 

กระจกดานที่ 1 Strategic objective: เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล
สมัย บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดยจะ
เปนการพิจารณาวางานในปจจุบันที่ดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร หากงานที่ทํา
อยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต  

การวางแผนอัตรากําลังคนในดานนี้ องคการบริหารสวนตําบลสมัย จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ ในการบรรจุบุคลากรเปนสําคัญ เชน ผูมีความรูความสามารถดานการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ดานการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะ
บรรจุใหดํารงตําแหนง ในสวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพ่ือแกไขปญหา และบริการสาธารณสุขใหกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ไดอยางทั่วถึง เปนตน 

กระจกดานที่ 2 Supply pressure: เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาที่เขามารวมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในสวนนี้จะคํานึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสมัย  ดังนั้นในการ
กําหนดอัตรากําลังจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการกําหนดตําแหนง เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ไดกําหนดอัตรากําลังในแต
ละสวนราชการประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการ  1 อัตรา  ตําแหนงระดับผูอํานวยการกอง  มีหนาที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในสวนราชการนั้น ๆ ทุกตําแหนง  ตําแหนงรองลงมา จะเปน ตําแหนงแตละงาน ซึ่ง กําหนดเปน
สายงานวิชาการ ผูมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  ตําแหนงสายงานทั่วไป  ผูมีคุณวุฒิต่ํ ากวาปริญญาตรี 
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป  ตามลําดับ  การกําหนดในลําดับชั้นเพ่ือสะดวก
ในการบังคับบัญชาและมีผูรับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เปนผูมีความรูประสบการณ ที่แตละตําแหนงควรมีเปน
สําคัญ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย นําผลวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลัง มาคํานวนภาระ

คาใชจาย ซึ่งประกอบดวย  

9.1 เงนิเดือน 

9.2 เงนิประจําตําแหนง 
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9.3 เงนิคาตอบแทนที่จายนอกเหนือจากเงินเดือน 

9.4 เงนิเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน เชน 

 - เงนิเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 

 - เงนิประจําตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 

 - เงนิเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน ดานการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 

 - เงนิวิทยฐานะ 

โดยนําเงินเหลานี้ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลสมัย มาคํานวณเปนภาระ

คาใชจายทั้งตําแหนงท่ีมีคนครองและตําแหนงวาง ตลอดระยะเวลา 3 ป ของแผนอัตรากําลัง โดยใชหลักวิธีการ

คํานวณดังนี้ 

1. ตําแหนงประเภททั่วไปและวิชาการ มีผูครองตําแหนง ใชอัตราเงินเดือนของผูครอง

ตําแหนงคูณ 12 เดือน สวนตําแหนงวาง ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ําของตําแหนงใน

ระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนข้ันสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน สวนการประเมิน

การคาใชจายเพ่ิมขึ้นใหใชอัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ปละ 1 ขั้น) คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 

มีคนครอง 

1เดือน 30220 - - 1120 1110 1110 - - - 

 12เดือน 362640 - - 13440 13320 13320 - - - 

รวมทั้งป 362640 13440 13320 13320 376080 389400 402720 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ผลตาง) 

(1 ขั้นตํ่าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 

(วาง) 

ขั้นต่ําสุด 9740 

- - 

10250-9740=510 

49480-47990=1490 

(510+1490)/2 = 1000 

- - - 

ขั้นสูงสุด 49480 - - - 

คากลาง 29610 - - - 

 12เดือน 355320 - - 1000 x 12 = 12000 - - - 

รวมทั้งป 355320 12000 12000 12000 367320 379320 391320 

2. ตําแหนงประเภทอํานวยการและบริหารทองถิ่น มีผูครองตําแหนง ใชอัตราเงินเดือน

ของผูครองตําแหนงคูณ 12 เดือน สวนตําแหนงวาง ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันต่ําและขั้น

สูงของระดับตําแหนงนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน สําหรับตําแหนงอํานวยการและบริหารทองถิ่นเปนกลุม
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ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินอื่น จะคํานวณเปนคาใชจายดวย โดยนําเงินดังกลาวคูณ 12 เดือน สวนการ

ประเมินการคาใชจายเพ่ิมขึ้นใหใชอัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ปละ 1 ขั้น) คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 

(มีเงนิ

ตําแหนง) 

ตอเดือน 43300 7000 7000 1630 1630 1640 - - - 

 12เดือน 519600 84000 84000 19560 19560 19680 - - - 

รวมทั้งป 687600 19560 19560 19680 707160 726720 746400 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ผลตาง) 

(1 ขั้นตํ่าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 

(วาง) 

ขั้นต่ําสุด 22700 

7000 7000 

23830-22700=1130 

68640-66490=2150 

(1130+2150)/2 = 1640 

- - - 

ขั้นสูงสุด 68640 - - - 

คากลาง 45670 - - - 

 12เดือน 548040 84000 84000 1640 x 12 = 19680 - - - 

รวมทั้งป 716040 19680 19680 19680 735720 755400 775080 

3. ตําแหนงขาราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาคํานวณเฉพาะกลุมที่ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง ใชอัตราเงินเดือนของผูครอง

ตําแหนงคูณ 12 เดือน สวนตําแหนงวาง ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ําของ คศ.1 และ 

ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคณู 12 เดือน (ผูบริหารสถานศึกษา ใช ขั้นต่ํา คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 รวมกัน

หารสองคณู 12)  สวนประมาณการคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น ใชอัตรารอยละ 6 ของเงินเดือน 

4. ตําแหนงลูกจางประจํา ใชอัตราคาจางในแตละกลุมในการคํานวณ  กลุม 1 – 3 โดย

ใชหลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 

5. ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจใชหลักการคิดจากวุฒิที่ใชในการแตงตั้งเปนหลัก 

ในการคํานวณ สวนประมาณการคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นใชอัตรารอยละ 4 ของคาตอบแทน   

รายการ รวม 
เงนิเดือน 

(1) 

เงนิ

ตําแหนง 

(2) 

เงนิตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงนิเพ่ิมขึ้น  

(คูณ 4 % ปดฐาน 10) 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 

 

 

1เดือน 15000 - - 600 630 650 - - - 

 12เดือน 180000 - - 7200 7560 7800 - - - 

รวมทั้งป 180000 7200 7560 7800 187200 197760 202560 
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รายการ รวม 
เงนิเดือน 

(1) 

เงนิ

ตําแหนง 

(2) 

เงนิตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงนิเพ่ิมขึ้น  

(คูณ 4 % ปดฐาน 10) 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 

(ปวส.) 

  

1เดือน 11500 - - 460 480 500 - - - 

 12เดือน 138000 - - 5520 5760 6000 - - - 

รวมทั้งป 138000 5520 5760 6000 143520 149280 155280 

กรณีพนักงานจางทั่วไป(ไมมีรายการเงนิเพ่ิมรายป) 

รายการ รวม 
เงนิเดือน 

(1) 

เงนิ

ตําแหนง 

(2) 

เงนิตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงนิเพ่ิมขึ้น  

 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน

จางทั่วไป  

  

1เดือน 9000 - - - - - - - - 

 12เดือน 108000 - - - - - - - - 

รวมทั้งป 108000 - - - 108000 108000 108000 

 

กรณีพนักงานจางตามภารกิจที่ ได รับ เงินจัดสรร และองคการบริหารสวนตํ าบล 

พระเพลิง จายสวนที่เกินจากเงินจัดสรร เชน พนักงานจางตามภารกิจประเภท ผูมีทักษะ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก

(ทักษะ) โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน จัดสรรคาตอบแทนให 9,400 คาครองชีพ 2,000   

ซึ่งสวนเกินจากกรมจัดสรรให  เกิดจากการเลื่อนคาตอบแทนประจําป องคการบริหารสวนตําบลสมัย  

จะคํานวณเปนภาระคาใชจายประจําป เชน นาง ก ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)ไดรับเงินคาตอบแทน 14,850 

บาท (กรมจายให 9,400 ทองถ่ินจาย 5,450 และสวนที่เพ่ิมข้ึนทกุป) 

รายการ รวม 
เงนิเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.

จาย 

เงนิเพ่ิมขึ้น  

(คูณ 4 % ปดฐาน 10) 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 

ผูดูแลเด็ก

(ทักษะ) 

  

1เดือน 14850 9400 5450 600 620 650 - - - 

 12เดือน - - 65400 7200 7440 7800 - - - 

รวมทั้งป 65400 7200 7440 7800 72600 80040 87840 
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6. กรณีบุคลากรถายโอนไดรับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ไดรับการเงินจัดสรรไมนํามา

คํานวนเปนภาระคาใชจายดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสมัย  แตระบุไวในแผนอัตรากําลัง เพื่อให

ทราบจํานวนและยอดคนปจจุบัน 

กระจกด าน ท่ี  3  Full Time Equivalent (FTE): เปนการนํ าขอมูล เวลาที่ ใช ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็ดี
กอนจะคํานวณ FTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสายงานวา 
 สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม 
 มีภาระงานที่ตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม 
 การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม 

 
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบวา 

 ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตําบล 
พระเพลิง 

 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดวย 
สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกวาได 

 การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 

 การนําปริมาณงานที่เกิดขึ้นแตละสวนราชการ มาเพื่อวิเคราะหการกําหนดอัตรา  และคํานวน

ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองคการบริหารสวนตําบลสมัย ไดใชวิธีคดิจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    

ดังนี้ 

จํานวนวันปฏิบัติราชการ  1  ป   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนคา        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 

1. 230   คอื จํานวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ชั่วโมง / 1 ป ทํางาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที 

 กระจกดานที่ 4 Driver: เปนการนําผลลัพธที่พึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบล 
พระเพลิง (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลสมัย) มายึดโยงกับจํานวนกรอบ
กําลังคนที่ตองใช  สําหรับการสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนที่การปฏิบัติงาน  
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การบริหารราชการ สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
พระเพลิง  (การตรวจประเมนิ LPA)    
 

กระจกดานท่ี 5  360° และ Issues: นําประเด็นการบริหารคน/องคกรมาพิจารณา อยาง
นอยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและ
การแบงงานในแตละสวนราชการนั้น จะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หากกําหนด
โครงสรางสวนราชการ หรือ กําหนดฝาย มากจะทําใหเกิดตําแหนงงานขึ้นอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนา
สวนราชการ งานในสวนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
พิจารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดยปจจุบัน 
มี 5 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
 

 องคการบริหารสวนตําบลสมัย ตระหนักเสมอวา การบรรจุแตงตั้ งคนที่ มีความรู
ความสามารถเฉพาะดาน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในแตละสวน
ราชการ ลวนเปนเครื่องจักรสําคญั ที่สามารถผลักดันให การทํางานสําเร็จในระดับตัวบุคคล เปนตัวขับเคลื่อนให
สวนราชการ และหนวยงานบรรลุเปาหมาย ได 

 

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
เปนองคกรที่มีขาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ทั้งนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู  การปรับตําแหนงอัตรากําลัง
ที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตําแหนงที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง และ
สามารถคาดการณ วางแผนกําหนดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเกี่ยวกับกําลังคนได   

 
 

อบต.พระเพลิง

สว่น

ราชการ

บคุลากร
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 มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปนขอมูลที่ไดมาจาก

แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการ  ซึ่งประกอบดวย  นายกองคการบริหาร
สวนตําบลสมัย  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสมัย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย และหัวหนาสวน
ราชการ ทั้ง 5 สวนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัย  เปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและ
กําหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

กระจกดานที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับองคการบริหารสวน
ตําบลขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกลเคียงกัน  ซึ่งไดแก  องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ และองคการบริหารสวน
ตําบลแมกัวะ  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหง  เปนหนวยงานที่อยูในเขตพ้ืนที่ติดตอกัน จํานวนหมูบาน
ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลสมัย องคการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ และองคการบริหารสวนตําบลแมกัวะ  ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบลที่ม ี

ประชากร   ขนาดใกลเคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดตอกัน  จะพบวา การ

กําหนดอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหง มีอัตรากําลังไมแตกตางกันเทาไรนัก ดังนั้นในเรื่อง

ของการกําหนดตําแหนงเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองหนวยงานแลว  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป

อบต.สมยั อบต.สบปราบ อบต.แม่กวัะ

พนกังานสว่นตาํบล 19 19 20

พนกังานจา้ง 21 23 16

ลกูจา้งประจาํ 2 1 1

19 19
20

21
23

16

2
1 1

จาํ
นว

น

แผนภมิูเปรียบเทียบอตัรากาํลงั

กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใกลเ้คียง
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งบประมาณ  2564 – 2566  ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย  จึงยังไมมีความจําเปนตองปรับเกลี่ย

ตําแหนง  ลดตําแหนง  หรือเพิ่มตําแหนงแตอยางใด  และ จํานวน ปริมาณคนที่มีอยูขณะปจจุบัน  สามารถที่จะ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพได สวนตําแหนงที่ยังวางไมมีคนครอง องคการบริหารสวนตําบลสมัย ไดขอใช

บัญชีจากการสอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  และคาดการณวา ในปงบประมาณ  2564 – 2566  

ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป จะไดพนักงานสวนตําบลจากการสอบ และทําใหพนักงานสวนตําบล เพ่ิมข้ึน สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

  
3.3  ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน 

 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ องคการบริหารสวนตําบล การ
กําหนดอัตรากําลังคนอยางเปนระบบและตอเนื่องจะชวยทําใหองคการบริหารสวนตําบลสมัย สามารถปรับตัวให
เขากับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงทีทําใหการจัดหา การใชและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญและเปน
ประโยชนโดยสรุปได ดังนี้ 

3.3.1 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลสมัย สามารถพยากรณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลสมัยสามารถวางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา (Early Warning) ซึ่ง
จะชวยทําใหปญหาที่องคการบริหารสวนตําบลสมัย จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรง
ลงได 

3.3.2 ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานทั้งดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยูใน
ปจจุบันและในอนาคต องคการบริหารสวนตําบลสมัย  จึงสามารถวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับการใชทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลสมัย ใหสอดคลองกันทําใหการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลสมัย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายที่ตองการ 

3.3.4 ชวยลดปญหาดานตางๆ เก่ียวกับการบริหารกําลังคน เชน ปญหาโครงสรางอายุ
กําลังคน ปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหม เปนตน ซึ่งปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมดสิ้นไปได
ดวยการวางแผนกําลังคนแตการที่หนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความรุนแรงของ
ปญหานั้นลงได 

3.3.5 ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลสมัย สามารถที่จะจัดจํานวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกําลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทําใหกําลังคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหทั้งกําลังคนและองคการบริหารสวนตําบลสมัย บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอันจะสงผล
ใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลสมัย โดยรวม 
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3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลสมัย เกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานไมตรงกับความตองการ 

3.3.7 ช วยทํ าให เกิดการจ างงานที่ เท า เที ยมกันอย างมี ประสิท ธิภ าพ  (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตกิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความกาวหนาใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหนง การจายคาตอบแทน เปนตน 

 3.4 กระบวนการจัดทําแผนอตัรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  

   3.4.๑ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตําบลสมัย  
3 .4 .2 .๒ ทบทวนขอมูล พ้ืนฐานองคการบริหารสวนตําบลสมัย เชน 

กฎระเบียบ การแบงสวนราชการภายใน และกรอบอัตรากําลังในแตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน 
    3.4.2.๓ วิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดทํารางแผนอัตรากําลัง ๓ ปขององคการบริหารสวนตําบลสมัย และสง

คณะทํางานเพ่ือปรับแตงรางแผนอัตรากําลัง  
   3.4.๔ องคการบริหารสวนตําบลสมัย ขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ตอ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง  
   3.4.๕ องคการบริหารสวนตําบลสมัย ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําป

งบประมาณ 2564 – 2566   
   3.4.๖ องคการบริหารสวนตําบลสมัย จัดสงแผนอัตรากําลังที่ประกาศใชแลว ให 

อําเภอ และจังหวัด และสวนราชการในสังกัด  
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ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการทําแผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
วัน เดือน ป รายการที่ดําเนินการ หมายเหตุ 

พฤษภาคม 2563 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล

อัตรากําลัง อปท. ขางเคยีง 

อบต.สบปราบ 

อบต.แมกัวะ 

มิถุนายน – กรกฎาคม 

2563 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 

ประชุมคณะกรรมการ 

ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ  ยุทธศาสตร ภาร

งาน  อัตรากําลังที่มีอยู และพิจารณาปริมาณ

งานที่เกิดขึ้น เหตุผลความสําคัญของการ

กําหนดตําแหนงเพ่ิม 

สิงหาคม 2563 สงรางแผนอัตรากําลัง ขอความเห็นชอบ  

ก.อบต.จังหวัดและ ก.อบต.ประชุมพิจารณา 

เสนอ ก.อบต.จังหวัดลําปาง 

กันยายน 2563 ก.อบต.จังหวัด แจงมติให อปท.ทราบ ประกาศใชแผนอัตรากําลัง มีผล 1 ต.ค.63 

1 ตุลาคม 2563 แผนอัตรากําลัง 3 ป มีผลบังคับใช อบต.สมัย ใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป 

2564 -2566  

สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 

 จากการ สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลสมัย พบ

ปญหาและความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป   ประจําป  2564 – 2566  

แบงออกเปนดานตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เชน   
4.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    

-  การกอสรางและปรับปรุงถนน  ทอน้ําหรือรางระบายน้ํายังไมทั่วถึง  
-  การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค  
-  การขยายเขตและการติดตั้งระบบไฟฟายังไมทั่วถึง 

4.2  ดานเศรษฐกิจ  
-  ประชาชนวางงาน  และมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย  
-  การขาดเงนิทุน และอุปกรณในการประกอบอาชีพ  
-  ประชาชนขาดความรูเพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ิมเติม  

4.3 ดานสังคม  
-  การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
-  การสงเสริมใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
-  การจัดหาสถานที่  รวมถึงวัสดุอุปกรณในการออกกําลังกายในชุมชนมีไมเพียงพอ  
-  การดแูล  และการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนชรา ผูพิการ ผูปวยเอดส 
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-  การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน  และสงเสริมการมสีวนรวม 

ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน  
-  ปญหายาเสพติด  
-  การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไมทั่วถึง  
-  การติดตั้งปายบอกทาง  ปายชื่อชุมชน  ปายชื่อซอย 

4.4  ดานการเมืองการบริหาร  
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  
-  การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ  
-  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ตองปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน  ใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
-  การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

4.5  ผลผลิตดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
-  การปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
-  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  
-  การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย  
-  การบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา  
-  การตรวจวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม  
-  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
4.6  ดานสาธารณสุข 

-  ดานสุขภาพอนามัย  
-  การแพรระบาดของโรคตดิตอ 

4.7  ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  การสงเสริมดานการศึกษา  
-  การจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชน  
-  การใหความชวยเหลือเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษา  
- การสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น 
-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาชาวบาน 
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  การวิเคราะหอัตรากําลังคนขององคการบริหารสวนตําบลสมัย   

 องคการบริหารสวนตําบลสมัยยึดหลักวิธีวิเคราะหความตองการอัตรากําลังคน จากคูมือวิเคราะห

อัตรากําลังของสวนราชการ ของสํานักงานพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน สํานักงาน ก.พ. นํามา

ประยุกตใช กับการวิเคราะหตําแหนงของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย ใชหลักบันได  

8 ขั้น 

การวเคราะหอัตรากาํลังคนในองคการบริหารสวนตําบลสมัย  

แบบบันได 8 ข้ัน 

 
 บันไดข้ันที่ 1 การวางแผนงาน 

 องคการบริหารสวนตําบลสมัยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อพิจารณา

กรอบอัตรากําลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบดวย   

 องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจําป 
งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบดวย 

   

ขนัที 1

วางแผน

ขนัที 2

พิจารณานโยบายการ

บรหิารกาํลงัคนภาครฐั

ขนัที 3

เก็บขอ้มลู ยทุธศาสตร ์

ภารกิจสว่นราชการ

ขนัที 4

เก็บขอ้มลูกระบวนการ

ทาํงานจรงิ

ขนัที 5

พิจารณาอปุสงค์

กาํลงัคน

ชนัที 6

พิจารณาอปุทาน

กาํลงัคน

ชนัที 7

กาํหนดจาํนวน สายงาน 

ประเภท  

ขนัที 8

การจดัทาํกรอบ

อตัรากาํลงัของสว่น

ราชการ
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   1  นายกองคการบริหารสวนตําบล         ประธานคณะกรรมการ 

   2  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   คณะกรรมการ  

 3  ผูอํานวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 

 4  ผูอํานวยการกองชาง     คณะกรรมการ 

 5  นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่  ดังตอไปนี ้
 1. วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสมัย ตาม

กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผูบริหารและ 
สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 

 2. กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3. กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม กับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตางๆ 

 ๔. กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลสมัย โดยใหหัวหนาสวน 
ราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและ 
อํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจําในองคการบริหารสวนตําบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

 ๕. กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ 
หนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัย 

 ๖. จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 ๗. ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 

 บันไดข้ันที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารกําลังคนภาครัฐ 

 ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย จัดทําตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบล ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2545 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน และการจัดทําแผน
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อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ใชหลักการดําเนินการควบคูกับหนังสือสํานักงาน ก.จ.  

ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสมัย มีหลักในการจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป และบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผูบริหาร มุงเนนใหมีการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรงอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  มีระบบการปองกัน

และควบคุมโรคติดตอ  การสงเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยดานอาหารและน้ํา  ตลอดจนการสรางความ

เขมแข็งใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ   การรวมคิด  รวมแกไขปญหาในหมูบาน  การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน ใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด  การจัดลําดับความสําคัญของ

ปญหาเพื่อแกไขปญหาใหไดทันตอเหตุการณ และตองสอดคลองกับ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลสมัย ดังนี้ 

  # ยุทธศาสตรที่  1  ดานโครงสรางพื้นฐาน # 
   การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงเปนระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
โดยการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเทา  ทอลอดเหลี่ยม รางระบายน้ํา  และจัดระบบการ
คมนาคมใหเปนระเบียบปลอดภัย  เชน  ปายบอกเสนทาง  ไหลทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกตางๆและยาน
ชุมชน 
  # ยุทธศาสตรที่ 2  ดานแหลงน้ํา #  

- พัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหลงน้ําชลประทาน ให

สามารถเก็บกักน้ําไดตลอดป ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน ปาไม  แหลงน้ํา

ธรรมชาติ  ฯลฯ 

- การพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภค   การปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ราชการ  
สถานที่ทองเที่ยว  อาคาร  บานเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมี
การบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 

-  การพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร    

 # ยุทธศาสตรที่ 3  ดานเศรษฐกิจและการแกไขปญหาความยากจน # 

- การเพิ่มรายได  ลดรายจาย  พัฒนาทักษะฝมือ  สงเสริมการประกอบอาชีพที่ย่ังยืน  และมี
รายไดที่มั่นคง   

- การสงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน   

การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว 

ทฤษฏีใหมสงเสริมใหมีตลาดเพ่ือเปนศูนยกลางในการจําหนายสินคาการเกษตร  

# ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน #   

- การพัฒนาดานการศึกษาการสาธารณสุข การจัดใหมีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจาก 
ยาเสพติด  ปลอดผูมีอิทธิพล   
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- พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 
 # ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม # 

- ใหการศึกษากับเด็กกอนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่  อนุรักษประเพณี  

วัฒนธรรมศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม   

- สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  

- สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ  

- สงเสริมการศกึษา นอกสถานศึกษา ใหกับเด็กและเยาวชนนอกสถานศกึษา 

# ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสิ่งแวดลอม # 

- สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

- บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงแหลงทองเที่ยวตางๆในชุมชน 

- พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน 

# ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการ # 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช  และสถานที่ปฏิบัติราชการควบคุม

ดานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

- เสริมสรางการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในองคกร 

- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาตําบล 

- รณรงคใหเยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  ความตองการการแกปญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได 

- สงเสริมการรับรูขาวสารของชุมชน ดวยการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 

 

 บันไดข้ันที่ 3 การเก็บขอมูลยุทธศาตรและภารกิจของหนวยงาน 

 เม่ือองคการบริหารสวนตําบลสมัย มียุทธศาสตรในการกําหนดทิศทางในการบริหารจัดการใน

องคกรแลว จึงดําเนินการกําหนดเปาประสงคและภารกิจของหนวยงานเพื่อที่จะใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณา

ว า ใน ยุทธศาสตรแต ละยุ ทธศาสตร  มี เป าประสงค อย างไร  และองค การบริ ห ารส วนตํ าบลสมั ย  

จะกําหนดตําแหนงใด เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาประสงคนั้น และปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลสมัย  

มีอัตรากําลังในการปฏิบัติงานภายใตยุทธศาสตรนั้นเพียงพอหรือไม และยุทธศาสตรใดที่มีคนเกินความจําเปนเพื่อที่

คณะกรรมการจะไดปรับเกลี่ยตําแหนงในกรณีตําแหนงวาง นั้น เพ่ือรองรับการทํางานอยางมีประสิทธิภาพภายใน

ระยะเวลา 3 ป  ตั้งแตปงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใตภารกิจของแตละสวนราชการ  3 สวนราชการ 

การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการกําหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเนนคือ 
กําหนดสายงานที่สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พรอมทั้งเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
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ไดแก   การโอน  การยาย  การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ทั้งนี้องคการบริหารสวน
ตําบลสมัย  ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเปนอยางไร
เพ่ือใหสามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ 
ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. สํานักงานปลัด  มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการทั่วไป ขององคการบริหารสวนตําบล 
และราชการที่มิไดกําหนดหนาที่ของสวนราชการใดองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล งานดานธุรการ งานสารบรรณ  การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
รางขอบัญญัติตําบล การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล การใหคําปรึกษาหนาที่และความ
รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง การบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล  ดําเนินการเก่ียวกับอนุญาตตาง ๆ และปฏิบัติงานที่ไมอยูในความรับผิดชอบของสวน
ราชการที่เรียกชื่ออื่น รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมีโครงสรางงานในสํานักงานปลัด 
ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 1.4 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.5 งานการเจาหนาที่ 
 - สํานักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุ และแตงตั้งให

พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด สวนใหญจะเนนที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อํานวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงตั้งจะใช
คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานได
เต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 

 2. กองคลัง  มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ – จายเงิน ทุกประเภท 
เก่ียวกับการเงนิ การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนําสง การฝากเงิน การตรวจเงินขององคการบริหารสวน
ตําบล รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ การเบิกตัดป  การขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ การหักภาษีและ
นําสงรายงานเงินคงเหลือประจําวัน การรับและจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล  การยืมเงินทด
รองราชการ การจัดสรรผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน  การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ  
โดยมีโครงสรางงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงนิและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
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2.3  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศกึษา ที่ใชในการบรรจุ และแตงตั้งให

พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได  ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู  ประสบการณที่แตละคนมี 

 

 3 กองชาง มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ  ออกแบบ  การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การกอสราง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการกอสรางและซอมบํารุง  การควบคุมการ
กอสราง และซอมบํารุง  งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเก่ียวกับแผนงาน  
ควบคมุ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ  อะไหล  น้ํามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เก่ียวของ โดยมีโครงสราง
งานในกองชาง ดังนี้ 

   3.1 งานกอสราง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4 งานผังเมือง 
- กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุ และแตงตั้งให

พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนที่เรื่องสายงาน
ชาง  การกอสราง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงตั้งจะใช
คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานได
เต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณที่แตละคนมี 
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การจัดอตัรากําลังเพื่อใหสอดคลองกับเปาประสงคของยุทธศาสตร 

องคการบริหารสวนตําบลสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตําแหนงท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

ด า น โ ค ร ง ส ร า ง

พื้นฐาน   

- พัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงเปนระบบเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการกอสราง  ปรับปรุง  
บํารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  และ
จัดระบบการคมนาคมใหเปนระเบียบปลอดภัย  เชน  ปาย
บอกเสนทาง  ไหลทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกตางๆ
และยานชุมชน 

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองชาง  

- นักวิเคราะหฯ 

- นายชางโยธา/ผช.นายชางฯ 

- ผช.จพง.ธุรการ กองชาง 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

ดานแหลงน้ํา   

- พัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ  คู  คลอง  

หนอง  บึง แหลงน้ําชลประทาน  ใหสามารถเก็บกักน้ําได

ตลอดป  ฟ นฟู และอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  เชน ปาไม  แหลงน้ําธรรมชาติ  ฯลฯ 
- การพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภค  การ
ปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีราชการ  สถานที่ทองเท่ียว  อาคาร  
บานเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและ
เพียงพอ 
-  การพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองชาง  

- นักวิเคราะหฯ 

- นายชางโยธา/ผช.นายชางฯ 

- ผช.จพง.ธุรการ กองชาง 

- พนักงานสูบน้ํา  

ยุทธศาสตรท่ี 3  

ด าน เศรษฐกิ จและ

การแกไขปญหาความ

ยากจน   

- สงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  สงเสริมการปลูกพืช

สมุนไพรการพัฒนาคณุภาพดิน  การพัฒนาบุคลากรทาง

การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินคาหนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภัณฑ

เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหมสงเสริมใหมีตลาด

เพ่ือเปนศูนยกลางในการจําหนายสินคาการเกษตร 

- การเพิ่มรายได  ลดรายจาย พัฒนาทักษะฝมือ สงเสริมการ

ประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายไดที่มั่นคง  

- ปลัด อบต.  

- หน.สํานักปลัด 

- นักพัฒนาชุมชน 

- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

ดานการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

- ใหบริการดานสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย ปองกัน โรคติดตอ ใหบริการดาน
ทันตกรรม   
- การจัดใหมีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  ทั้ง
ชุมชน  โรงเรียน และหนวยงานรัฐในพ้ืนที่  
 

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด  

– นักจัดการงานทั่วไป 

- ผช.จพง.ธุรการ สป. 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตําแหนงท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

ดานการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

- พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา
ผูดอยโอกาส 

- ปลัด อบต.  

- หน.สํานักปลัด 

- นักพัฒนาชุมชน 

- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

ดานการศึกษา กีฬา

และวัฒนธรรม 

- ใหการศึกษากับเด็กกอนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่   
- อนุ รักษประเพณี   วัฒ นธรรมศาสนา  มีคุณ ธรรม  
จริยธรรม   
- สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  
- สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ  
- สงเสริมการศึกษา นอกสถานศึกษา ใหกับเด็กและเยาชน
นอกสถานศึกษา  
- รณรงคใหเยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสําคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน  ความตองการการแกปญหา  ประเมินผล
และตรวจสอบได และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

- ปลัด อบต.  

- หน.สํานักปลัด 

- นักวิชาการศึกษา 

- ครู / ผูดูแลเด็ก 

- ผช.จพง.ธุรการ สป. 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 

ดานสิ่งแวดลอม 

- สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

- บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึง

แหลงทองเที่ยวตางๆในชุมชน 

- พัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน 

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด  

– นักจัดการงานทั่วไป 

- ผช.จพง.ธุรการ สป. 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 

ด า น ก า ร บ ริ ห า ร

จัดการ 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ใหเงินเดือนคาจาง  คาตอบแทน 

บรรจุแตงตั้ง  สรรหา  พัฒนาบุคลากร   ในสังกัด   

 

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด  

- นักทรัพยากรบุคคล 

- ผช.จพง.ธุรการ สป. 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช  และ

สถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุมดานงบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได  

 

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองคลัง 

- นักวิชาการคลัง 

- นักวิชาการเงินฯ 

- นักวิชาการพัสดุ 
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- นักวิชาการจัดเก็บรายได 

- เจาพนักงานพัสดุ 

- ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

- ผช.จพง.พัสด ุ

- ผช.จพง.จัดเก็บรายได 

- ผช.จพง.ธุรการ กองคลัง 

 

 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บขอมูลกระบวนการทํางานจริง 

 องคการบริหารสวนตําบลสมัย ไดพิจารณาภาระคางานที่หัวหนาสวนราชการ ไดเก็บรวบรวม

ขอมูล พิจารณาประกอบกับใบกําหนดหนาที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแต

ละตําแหนง เพื่อพิจารณาเก่ียวกับอัตราตําแหนงท่ีควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตรากําลังของบุคลากรใน

อนาคตตลอดระยะเวลา 3 ป   

 

 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงคกําลังคน  

 หลังรวบรวมขอมูลดังกลาวแลว ตลอดระยะเวลาที่แลวมาแผนอัตรากําลังที่ ใชคือ แผน

อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 พบวา องคการบริหารสวนตําบลสมัย มีภารกิจงานที่

เพ่ิมขึ้น เบื้องตนคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากําลังท่ีวางเพ่ือเปนการควบคุมภาระคาใชจาย

แลว แตก็ยังไมสามารถตอบสนองภารกิจและงานที่เพ่ิมขึ้นได เนื่องดวยเหตุผลดังนี้ 
 

อัตรากําลังที่วาง ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 

ลําดับ สวนราชการ ตําแหนง จํานวน วิธีดําเนินการในตําแหนงวาง 

1 สํานักงานปลัดฯ หัวหนาสํานักปลัด 1 ตําแหนงรายงานกรมสงเสริมการปกครอง 

สวนทองถิ่น ยุบเลิกไมได 

2 กองคลัง เจาพนักงาน

การเงินและบัญชี 

1 ปรับเกลี่ยเปนตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 

3 กองชาง นายชางโยธา 2 คงตําแหนงไวคงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู 

ไมสามารถปรับเกลี่ยตําแหนงได 
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 บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานกําลังคน 

 องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ไมมีบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตรากําลัง 3 

ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 อีกทั้งวุฒิการศึกษาของพนักงานทุกตําแหนงก็มีมากกวาวุฒิการศึกษา

ขั้นต่ําของมาตรฐานกําหนดตําแหนงในแตละตําแหนงแลวจึงไมมีอุปทานกําลังคนตามทฤษฎีบันไดข้ันที่ 6 

 

บันไดขั้นที่ 7 การกําหนดจํานวน/สายงานและประเภทตําแหนง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย ใชการวางกรอบอัตรากําลัง
ใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการ
บริหารภาครัฐแนวใหม ที่เนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมี
เจาภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนด
ประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยางเหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบให
สอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการบริหารสวนตําบลสมัย ดังนี้ 

 พนักงานสวนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เนนการใช
ความรูความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความตอเนื่องในการทํางาน  มีอํานาจหนาที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น   กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตําบลไว  ดังนี้ 

- สายงานบริหารทองถ่ิน  ไดแก ปลัด   
- สายงานอํานวยการทองถิ่น  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานที่บรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานท่ัวไป ไดแก สายงานที่บรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 

 ลูกจางประจํา : ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะและประสบการณ  จึงมีการจาง
ลูกจางประจําตอเนื่องจนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมมีการกําหนดอัตราขึ้นมาใหม  หรือกําหนดตําแหนง
เพ่ิมจากที่มีอยูเดิมและใหยุบเลิกตําแหนง หากตําแหนงที่ มีอยู เดิมเปนตําแหนงวาง มีคนลาออก  หรือ
เกษียณอายุราชการ  โดยองคการบริหารสวนตําบลสมัยมีลูกจางประจํา เพียงประเภทเดียวคือ กลุมงาน
สนับสนุน(ที่มีชื่อตําแหนงเดยีวกับพนักงานสวนตําบล) 

 พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑการ
กําหนดพนักงานจางจะมี 3 ประเภทแต องคการบริหารสวนตําบลสมัยเปนองคการบริหารสวนตําบล 
ขนาดกลางดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียงพนักงานจางตามภารกิจ
เทานั้น 
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บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดทําแผนอตัรากําลังของสวนราชการ 

 การจัดทําแผนอัตรากําลังแตละสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสมัย ใชการ

วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  ทั้งนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ

หนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยสามารถ

กําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  อีกทั้งองคการบริหารสวนตําบลสมัย ไดวิเคราะหภารกิจที่มีอยู เพ่ือนํามาใชใน

การกําหนดสวนราชการรองรับ และใหสอดคลองกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน

เปนหลัก ดังนี้ 

ภารกิจ กําหนดสวนราชการรองรับภารกิจ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้ 
1.1 จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1))  
1.2 ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

ดานโครงสรางพ้ืนฐานมีภารกิจที่เก่ียวของ

การการซอม การสราง การบํารุงรักษา 

ไฟฟา ประปา สาธารณูปโภค สวนใหญ 

ดังนั้น การกําหนดสวนราชการรองรับ

ภารกิจในดาน นี้ คือ กองชาง  
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2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
2.1  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

(มาตรา 67(6)) 
2.2 ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผูดอยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยู

อาศัย(มาตรา 16(2)) 
2.6 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 

ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่

เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

ทั้งดวยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ดั งนั้น  การกําหนดสวน

ราชการรองรับภารกิจในดาน เปนการ

ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 สวนราชการ 

คือ สํานักงานปลัด โดยในสวนของ

สํานักงานปลัด อยูในงาน สวัสดิการและ

พัฒนาชุมชน  

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดใหมีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมือง (มาตรา 16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

 

ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ

รักษาความสงบเรียบรอย ดานนี้เปนการ

ใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางดาน

โครงสรางพ้ืนฐานดวย  ดังนั้น การกําหนด

ส วน ราชการรองรับภ ารกิจ เป นการ

ประสานงานการปฏิบัติระหวาง 2 สวน

ราชการ คือ กองชาง และสํานักงานปลัด 

ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

4.1 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 

68(5)) 
4.3 บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ใหมีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การทองเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเก่ียวกับการพาณิชย (มาตรา 68(11)) 

ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทนุ 

พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ภารกิจใน

ดานนี้เก่ียวของกับการมีสวนรวม ของ

ประชาชนในการสงเสริมอาชีพและความ

เปนอยูของประชาชน ดังนั้นการกําหนด

สวนราชการรองรับดานนี้ มีการประสาน

การปฏิบัติงานระหวาง 2 สวนราชการคือ 

กองคลัง และสํานักงานปลัด  
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4.7 การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

5.1 คุมครอง ดูแล และบํ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12)) 

ดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม ภารกิจในดานนี้เก่ียวของ

กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ

สงเสริมสภาพแวดลอมในชุมชน ดังนั้นการ

กําหนดสวนราชการรองรับดานนี้  คือ 

สํานักงานปลัด 

6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

6.1 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ 
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน (มาตรา 67(8) 

6.2 สงเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถ่ิน (มาตรา 17(18)) 

ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ภารกิจใน

ดานนี้เกี่ยวของกับภูมิปญญา ศาสนาและ

วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการ

กําหนดสวนราชการรองรับดานนี้  คือ 

สํานักงานปลัด 

7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการ
พัฒนาทองถ่ิน (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุน

การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภารกิจใน

ด านนี้ เกี่ ย วของกับบริหารจัดการที่ มี

ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ดังนั้นการกําหนดสวนราชการ

รองรับดานนี้ คือ สวนราชการทุกกองใน

อ งค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ส มั ย 

(สํานักงานปลัด กองคลัง และกองชาง) 

 

ภารกิจทั้ง  7  ดาน ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถ 
จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสมัยไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
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ความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลสมัย จะดําเนินการ มีดังนี้ 
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การกําหนดสวนราชการรองรับกับภารกิจ 

ภารกิจหลัก 
1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบรอย 
4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ดานการสงเสริมการศึกษา 
7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1. กองชาง 
2. สํานักงานปลัด 
3. สํานักงานปลัด และกองชาง 

 
4. สํานักงานปลัด 

 
5. ทุกสวนราชการ 
6. สํานักงานปลัด 
7. สํานักงานปลัด  

ภารกิจรอง 
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุม

อาชีพ 

3. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

4. ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน 

 

1. สํานักงานปลัด 
2. สํานักงานปลัด 
3. สํานักงานปลัด 

 
4. กองคลัง 

  สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง   

 วิเคราะหอัตรากําลังที่มี ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 
  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม   (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ สําหรับองคกร  ซึ่งชวยผูบริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางาน
ขององคกร การวิเคราะห SWOT Analysis  เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพ่ือให ผูบริหารรูจุดแข็ง  
จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคขององคกร ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง  
นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  มั่นใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางาน
ในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร  ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม   SWOT 
Analysis มีปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  2  สวน  ดังนี้    
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1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็ง ดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือ

ขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น     
2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการที่สภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอื้อ

ประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดที่ เกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริง  
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วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลสมัย (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 

1. มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล อบต. 

2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ป เปนวัยทํางาน 

3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียด 

   รอบครอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต 

4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

5. เปนคนในชุมชนสามารถทาํงานคลองตัว  โดยใช 

    ความสัมพันธสวนตัวได 

จุดออน   W 

1. บางสวนมีความรูไมสอดคลองกับภารกิจของ อบต. 

2. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดสวนตัวมากกวา

หลักการและเหตุผลที่ถูกตองของทางราชการ 

3. มีภาระหนี้สิน 

  

โอกาส   O 

1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ

รวมมือในการทาํงานงายขึ้น 

2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ

ทํางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ขอจํากัด   T 

1. ระดับความรูไมเหมาะสมกับความยากของงาน 

2. พ้ืนที่กวางทาํใหบุคลากรที่มีอยูไมพอใหบริการ 

3. มีความกาวหนาในวงแคบ 

 
 

วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย (ระดับองคกร) 

จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยาย 

2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ 

    ทํางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 

4. มีการสงเสริมการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร 

5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา

ของบุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน 

6. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ที่ได

จากการศกึษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 

จุดออน   W 

1. พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี

บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี 

2. อาคารสํานักงานคับแคบ  
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โอกาส   O 

1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา อบต. ดี 

2. มีความคุนเคยกันทุกคน 

3. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทั่วเขต อบต. ทําใหรู 

สภาพพื้นที่ ทัศนคตขิองประชาชนไดดี 

4. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท

ในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค 

 

ขอจํากัด  T 

1 . มี ร ะบ บ อุป ถั ม ภ แ ล ะกลุ ม พ รรค พ วกจ าก 

ค ว าม สั ม พั น ธ แ บ บ เค รื อ ญ าติ ใน ชุ ม ช น  ก า ร  

ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบญาติพ่ี

นอง 

2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน

ความ รู ที่ มี จํ ากั ด ทํ า ให ต อ ง เพิ่ ม พู น ค ว าม รู ให

หลากหลายจึงจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจ ของ 

อบต. 

 

 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

 8.1 การกําหนดโครงสรางสวนราชการ 

  องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการ

ดังกลาว โดยกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการกําหนดโครงสราง

สวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในรูปของงาน และในระยะ

ตอไป เมื่อมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณ

งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป โดยเริ่มแรกกําหนดโครงสรางไว ดังนี้    

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักงานปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารทั่วไป 

1.2 งานนโยบายและแผน 

1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

1.4 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.5 งานการเจาหนาที่ 

2. กองคลัง 

2.1 งานการเงนิและบัญชี 

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

2.3  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 

1. สํานักงานปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารทั่วไป 

1.2 งานนโยบายและแผน 

1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

1.4 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.5 งานการเจาหนาที่ 

2. กองคลัง 

2.1 งานการเงนิและบัญชี 

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

2.3  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
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3. กองชาง 

3.1 งานกอสราง 

3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

3.4 งานผังเมอืง 

3. กองชาง 

3.1 งานกอสราง 

3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

3.4 งานผังเมอืง 

         

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนง จากภารกิจที่จะดําเนินการในแต

ละส วน ราชการในอนาคต 3 ป  ซึ่ ง เป นตั วสะท อน ให เห็ น ว าป ริ ม าณ งาน ใน แต ล ะส ว น ร าช ก าร 

มีเทาใด เพื่อนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา  

จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป  

สวนราชการ งาน 
จํานวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจํา พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

อบต.สมัย ปลัด อบต. 1 - - - 

สํานักงานปลัด 

 

หัวหนาสํานักปลัด  1 - - - 

งานบริหารงานท่ัวไป 1 1 5 - 

งานนโยบายและแผน 1 - 1 - 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - 1 - 

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 - 7 - 

งานการเจาหนาที่ 1 - 1 - 

กองคลัง  

 

ผูอํานวยการกองคลัง  1 - - - 

งานการเงินและบัญชี 2 - 1 - 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 1 1 2 - 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 2 - 1 - 

กองชาง 

 

ผูอํานวยการกองชาง  1 - - - 

งานกอสราง 1 - 1 - 

งานออกแบบ และควบคุมอาคาร - - 1 - 

 งานประสานสาธารณูปโภค - - 1 - 

 งานผังเมอืง 1 - 1 - 
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
จากตารางขางตน จะเห็นวา  ตําแหนงที่ใชในการกําหนดและจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการ

บริหารสวนตําบลสมัย ที่มีในปจจุบัน ใชภารกิจงานที่มีเปนตัวกําหนดเปนเกณฑ ดังนั้นในระยะเวลา 3 ป ตั้งแต

ปงบประมาณ  2564 – 2566 องคการบริหารสวนตําบลสมัยจึงกําหนดกรอบอัตรากําลัง เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน ในภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายที่วางไว  ดังนี้ 

 

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวางป 2564 – 2566 

สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

กําลัง

เดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 

เพ่ิม / ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัด อบต.  

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 -   - -  

หนวยตรวจสอบภายใน         

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  - 1 1 1 +1 - - วางใหม 

สํานักงานปลัด         

หน.สํานักปลัด  

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

 1 1 1 1   - - - วางเดิม 

นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1 1 1 1 -   - -  

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 1  1  1  1 -   - -  

นักวิชาการศึกษา ชก.  1 1  1 1  -   - -  

ครู 4 4 4 4 -   - -  

เจาพนักงานธุรการ ปง. 1 1 1 1 -   - -  

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ชง. 1 1 1 1 - - -  

ลูกจางประจํา         

นักจัดการงานทั่วไป 1  1  1  1 -   - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานสูบน้ํา 1 1 1 1 -   - -  

คนสวน 1 1 1 1 -   - -  
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พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 -   - -  

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 3 3 3 3 -   - -  

ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 -   - -  

ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 1 1 1 - - -  

ผูดูแลเด็ก 6 6 6 6 - - -  

กองคลัง         

ผูอํานวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานคลัง ระดับตน) 

1  1  1  1 -   - -  

นักวิชาการคลัง ปก.  1 1 1 1 -   - -  

นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.  1  1  1  1 -   - -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได ชก.  1 1  1 1  -   - -  

นักวิชาการพัสดุ ชก. 1  1  1  1 -   - -  

เจาพนักงานพัสดุ 1  1  1  1 -   - - วางเดิม 

ลูกจางประจํา         

เจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1  1  1  1 -   - -  

ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  1  1  1  1 -   - -  

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  1  1  1  1 -   - -  

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  1  1  1  1 -   - -  

กองชาง         

ผูอํานวยการกองชาง  

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

 1  1  1  1 -   - -  

นายชางโยธา ปง/ชง  2 2 2 2 -   - - วางเดิม 

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  2 2 2 2 -   - -  

ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยนายชางเขียนแบบ 1 1 1 1 - - -  

รวม 46 46 46 46 +1 - -  
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9. ขอ 9  ตารางเอ็กเซล   แทรกหนา  46  ตารางเอ็กเซล ขอ 9 
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แทรกหนา  47 ตารางเอ็กเซล ขอ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

แทรกหนา  48 ตารางเอ็กเซล ขอ 9 
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10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 

 

   
 

 

สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง 
พนักงานสวนตําบล 
- นักบริหารงานทั่วไป (อํานวยการตน) (1) 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก (1) 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก (1) 
- นักวิชาการศึกษา ชก (1) 
- คร ูคศ.1 (4) 
- เจาพนักงานธุรการ ปง (1) 
- เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ชง (1) 

 พนักงานสวนตําบล 
- นักบริหารงานคลัง (อํานวยการตน) (1) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก (1) 

- นักวิชาการคลัง ปก (1) 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได ชก (1) 

- นักวิชาการพัสดุ ชก (1) 

- เจาพนักงานพัสด ุปง/ชง (วาง) (1) 

 

 พนักงานสวนตําบล 
- นักบริหารงานชาง (อํานวยการตน) (1) 
- นายชางโยธา ปง/ชง (วาง) (2) 

 

ลูกจางประจํา 

- นักจัดการงานทั่วไป (1) 

 ลูกจางประจํา 

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได (1) 

  

พนักงานจาง 

- พนักงานขับรถยนต (1) 

- พนักงานสูบน้ํา (1) 

- คนสวน (1) 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (3) 

- ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 

- ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (1) 

- ผูดูแลเด็ก (6) 

 พนักงานจาง 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1) 

- ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  (1) 

 พนักงานจาง 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (2) 
- ผูชวยนายชางโยธา (1) 
- ผูชวยนายชางเขียนแบบ (1) 

 

    

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย (บริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 
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โครงสรางกรอบอตัรากําลัง สํานักงานปลัด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  
 

 

 

ระดับ อํานวยการตน ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

พนักงานจาง

ทั่วไป 

จํานวน 1 2 1 1 1 1 15 - 

 

หัวหนาสํานักปลัด 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน (1) 

งานบริหารงานท่ัวไป 

- เจาพนักงานธุรการ ปง (1) 
- นักจัดการงานทั่วไป ลจป (1) 
- พนักงานขับรถยนต (1) 
- พนักงานสูบน้ํา (1) 
- คนสวน (1) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 

 

งานบริหารนโยบายและแผน 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 

 

งานการเจาหนาท่ี 

- นักทรัพยากรบุคคล ปก (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
 

งานการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

- นักวิชาการศึกษา ชก (1) 
- ครู คศ.1 (4) 
- ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (1) 
- ผูดูแลเด็ก (6) 

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

- เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ชง (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

(1) 
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โครงสรางกรอบอตัรากําลัง กองคลัง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  
 

 

ระดับ อํานวยการตน ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

พนักงานจาง

ทั่วไป 

จํานวน 1 2 1 - 1 1 4 - 

 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 

นักบริหารงานคลัง ระดับตน (1) 

งานการเงินและบัญช ี

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

 
 
 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ

- นักวิชาการพัสดุ ชก (1) 
- เจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง (วาง) 
- ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (1) 
 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได ชก  (1) 
- จพง.จัดเก็บรายได (ลูกจางประจํา) (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1) 
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โครงสรางกรอบอตัรากําลัง กองชาง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อํานวยการตน ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

พนักงานจาง

ทั่วไป 

จํานวน 1 - - - 2 - 4 - 
 

ผูอํานวยการกองชาง 

นักบริหารงานชาง ระดับตน (1) 

งานกอสราง 

- นายชางโยธา ปง/ชง (วาง 1) 
 
 
 
 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 

- ผูชวยนายชางเขียนแบบ (1) 
 

 

 

งานประสานสาธารณปูโภค 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
- ผูชวยนายชางโยธา (1) 

 
 
 
 

งานผังเมือง 

- นายชางโยธา ปง/ชง (วาง 1) 
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แทรก ตารางเอกเซล ขอ 11 หนา 59  
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แทรก ตารางเอกเซล ขอ 11 หนา 60 
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แทรก ตารางเอกเซล ขอ 11 หนา 61  
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แทรก ตารางเอกเซล ขอ 11 หนา 62  
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แทรก ตารางเอกเซล ขอ 11 หนา 63  
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานสวนทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลสมัย กําหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานสวนตําบลในสังกัดทุก

ระดับ  โดยมุงเนนไปที่พัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจาก

การพัฒนาความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดาน

คุณสมบัติสวนตัว  และดานอ่ืน ๆ ที่จําเปนแลว องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ตระหนักเปนอยางยิ่ง โดย

มุงเนนท่ีจะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแหงรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 4.0  เพื่อ

ประโยชนของประชาชนเปนหลักกลาวคือ 

1. เปนองคการบริหารสวนตําบลที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปดเผย 

โปรงใส  ในการทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ หนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซึ่ง

กันและกัน ระหวางหนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานระหวาง

กันและเปดกวางในการมีสวนรวม การสรางเครือขาย 

2. องคการบริหารสวนตําบลยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานที่ตองเขาใจ

ประชาชนเปนหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนน

แกไข  ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวก

เชื่อมโยงทุกสวนราชการ เพ่ือเปดโอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน  องคการบริหารสวนตําบลสมัย มุงเนน

ใหประชาชนใชระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูล

สารสนเทศ  โดยเปดใหประชาชนใชบริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ี

หนวยงาน  ใหขอมูลผานไลน  เว็บไซด  ของหนวยงานดวย 

3. เปนองคการบริหารสวนตําบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องคการบริหารสวนตําบล

สมัย  ไดรับการถายโอนสถานีอนามัยมา 1 แหง จากกระทรวงสาธารณสุข พรอมกับเจาหนาที่ประจําสถานี

อนามัยจํานวนหน่ึง  ดังนั้นในดานการปฏิบัติงานสาธารณสุข ทําใหองคการบริหารสวนตําบลสมัย  

มีขีดความสามารถในการใหบริการสาธารณสุข โดดเดน และทันทวงทีตอความตองการของประชาชนในพ้ืนที่  

งบประมาณในจํานวนหนึ่งท่ีอุดหนุนใหกับสถานีอนามัยถายโอน  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลสมัย สามารถ

จัดซื้ออุปกรณ เคร่ืองมือทางการแพทยที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและ

งบประมาณในการจางอัตรากําลังเพ่ิม เพ่ือสนับสนุนงานในดานสาธารณสุขไดเปนอยางดี และทันสมัย 

4. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล องคการบริหารสวนตําบลสมัย จะยึดถือ

ปฏิบัติการดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เร่ือง  

เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal Government Skill 

Self-Assessment) โดยไดรวบรวมเปนนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรในการ

พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด  

 ท้ังนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย  ตามแนวทางขางตนนั้น 
กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซึ่งวิธีการ
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พัฒนา  อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน  การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน   

 การบรหิารโครงการ  
 การใหบริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดตอสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน 

 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องคการบริหารสวนตําบลสมัยเล็งเห็นวา มี

ความสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากวา บุคลากรที่มาดํารงตําแหนงในสังกัดนั้น  มีที่มาของแตละคนไมเหมือนกันตาง

สถานที่  ตางภาค  ตางภาษาถ่ิน  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและ

จําเปนอยางย่ิง  ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนที่พึงมี   

เปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ

บรหิารสวนตําบลสมัย  ประกอบดวย 

 การมุงผลสัมฤทธ์ิ 
 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 

  

 องคการบริหารสวนตําบลสมัย ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเปน

สําคัญ เพราะเขาใจดีวาหากคนในองคกรไดรับการพัฒนาแลว ยอมจะสะทอนใหองคกรไดรับการพัฒนา

ตามลําดับที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงไดกําหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ดังนี้ 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 

------------------------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไดมีการกําหนดเปาหมาย การพัฒนาประเทศใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตรที่  ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กําหนดใหภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง มีความโปรงใส ปลอด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และกําหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ขอ 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและคนเกง 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถ
จูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ 
สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน 
แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณา
การการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

องคการบริหารสวนตําบลสมัย กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด ดังน้ี 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานแหลงน้ํา 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจและการแกไขปญหาความยากจน 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม 
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสิ่งแวดลอม 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหารจัดการ 

และกําหนดคานิยมหลักขององคกร ที่สอดคลองกับยุทธศาตรที่ 7 ประกอบดวย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
4.การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลสมัย จึงมีการกําหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหสอดคลองดังกลาวขางตนในดานทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลสมัย โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 
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1. นโยบายการวิเคราะหอัตรากําลัง  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย มีความมุงมั่นในการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถขับเคลื่อน

ภารกิจในความรับผิดชอบ ใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยไดมีการ
วางแผนอัตรากําลัง โดยกําหนดอัตรากําลังคน ไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใหมีคนสอดคลองกับภารกิจใน
ความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด กองคลัง  กองชาง  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร ภารกิจหนาที่ความ
รับผิดชอบแตละตําแหนงท่ีสอดคลองและเอ้ือตอการปฏิบัติตามเปาหมายขององคกร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลสมัย เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือ

บรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน หรือการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางท่ัวไปเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ  โดยคํานึงถึงการดําเนินการอยางโปรงใส มีการดําเนินการตาม หลักเกณฑ และวิธีการท่ีระเบียบ
กฎหมายกําหนด  รวมทั้งนําเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช เพ่ือชวยให
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคลองกับตําแหนง
งาน เพ่ือนําไปสูการผลักดันให องคการบริหารสวนตําบลสมัย มีการบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

ที่เปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดันใหภารกิจของหนวยงานสามารถ บรรลุเปาหมายที่วางไวโดยมีการให
เงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทนในการดําเนินการดังกลาวอยางเหมาะสมและเปนธรรมตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป องคการบริหารสวนตําบลสมัย ไดมีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
บุคลากรทุกประเภทอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยมีการกําหนดตัวชี้ วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความ
สอดคลองกับนโยบายผูบริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันจะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันใหบรรลุเปาหมายในระดับองคกร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป  เชน 
สงไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้นเดือน คาจาง คาตอบแทน การไมตอสัญญาจางสําหรับพนักงานจาง 
การไมจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนตน 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย  ไดใหความสําคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เปนอยางมาก เพราะการพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือวาเปนปจจัยหลักที่จะชวยสงเสริม
การบริหารและพัฒนาเปนใหบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลสมัย  บุคลากรมีความรู ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสําหรับภารกิจงานในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องคการบริหาร
สวนตําบลสมัย จึงวางแผนใหมีการบริหารและพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือสรางคุณภาพของ
บุคลากรใหสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ โดยการดําเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณ
ในการพัฒนา  การฝกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาดานทักษะและสมรรถนะตาง ๆ ประจําตัว
บุคคล เพ่ือใหความรูแกบุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  หลักสูตร
จังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่จัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและคาตอบแทน  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย คํานึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐาน

ตามที่รัฐเปนผูกําหนดใหกับบุคลากรภายในองคกร โดยกําหนดใหมีคาตอบแทนลวงเวลา สําหรับพนักงานสวน
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ตําบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในหนาที่ราชการ เชน 
คาตอบแทนเจาหนาที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย  (อนามัยถายโอน)  คาตอบแทนของ
ผูปฏิบัติงานดานสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

6. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมและการสรางความผูกพันในองคกร  
องคการบ ริหารสวนตําบลสมัย  เห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสรางความผูกพันในองคกร เปนอีกหนึ่งนโยบายท่ีสําคญั เพราะหากพนักงานสวนตําบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทํางานรวมกัน สามัคคีผูกพันกันแลว จะเปนปจจัยที่ชวยในการรักษา บุคลากรใหอยูคง 
กับหนวยงานได  รวมท้ังสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนและมีประสิทธิภาพใหกับองคกร นโยบายในดานนี้
องคการบริหารส วนตํ าบลสมัย  ได จัดสรรงบประมาณในการตั้ งไว ในขอบัญญั ติประจําปทุก  ๆ ป  
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมรวมกัน เชนการฝกอบรมหลักสูตรการทํางานรวมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเก่ียวกับการการปองกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายดานการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคการบริหารสวนตําบลสมัย เล็งเห็นความสําคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปนองคประกอบในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในสถานการณปจจุบัน  
เนื่องจากทําใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันตอเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ตอองคกร ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบล
สมัย จึงไมปดกั้นบุคลากรในการเรียนรูเทคโนโลยีในการทํางาน  รวมทั้งสงเสริมการมีนโยบายในการนําเสนอ
งาน  การสงงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ผานระบบ  Line  Facebook  
ขององคกร เพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึงงานของบุคคลอ่ืนอยูตลอดเวลา และสนับสนุนใหพนักงานพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลดวยตัวเอง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เร่ือง  
เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal Government Skill 
Self-Assessment) เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในดานดังกลาว 

2. นโยบายดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
องคการบริหารสวนตําบลสมัย ไดดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  

ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เร่ือง  การกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ

จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ตามพระราชบัญญัติดานความ

ป ลอด ภั ย  อาชี วอน ามั ย  แล ะสภาพแวดล อม ใน การทํ า งาน  2 5 5 4  เพ่ื อ ให บุ ค ล ากรในสั งกั ด 

มีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสงเสริมการปฏิบัติงานมิให

พนักงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย  ไดรับอันตรายตอชีวิต  รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

โดยแตงต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว  

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน  

ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 

 องคการบริหารสวนตําบลสมัย ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องคกร เพ่ือปองกันไมใหบุคลากรในสังกัดกระทําผิดจรยิธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย ที่สราง

ความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

  2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล

และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ 
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  3.ทําให เกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก

ผูรบับริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  4.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัยในทุกระดับ 

โดยฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอองคกร ผู บังคับบัญชา 

ประชาชน และสังคม ตามลําดับ 

  5.ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 

รวมท้ังสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
   
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลพระเพลิง เพ่ือใหพนักงานและลูกจาง   

มีหนาที่ดําเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  และไมหวังประโยชนสวนตน  อํานวยความ

สะดวกใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามคานิยมหลักของ

จริยธรรม ดังนี ้

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชนของประเทศมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน 
4. ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
6. ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแลว องคการบริหารสวนตําบลสมัย ยังกําหนด

คานิยมรวมสําหรับองคกรและพนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมัยทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ

ควบคูไปกับระเบียบและกฎบังคับขออื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

เปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

โดยองคการบริหารสวนตําบลสมัย ไดกําหนดแนวนโยบายการกํากับดูแลเพ่ือที่ใหบุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตาม

ประมวลจริยธรรม ดังน้ี 

 

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีแนวทางดังนี้ 

1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองระบอบอื่นท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศ

ไทย 

1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตรยิ พระราชินี 

และพระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา 



 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลสมัย   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 57 
 

2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังน้ี 

   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทําการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมน้ีในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัด

ประมวลจริยธรรม พนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทําดังกลาว 

2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีขอขัดแยง

ระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครอง

ผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว 

2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตอง

สนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน 

2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ

หรอืราชการโดยรวม 

3. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยและรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 

3.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ไมมุ งหวังและแสวงหา

ผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 

3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณของ

กฎหมาย 

3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผล

และถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผดิพลาดที่เกิดข้ึน 

3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมใหกระทําการ

หรอืมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 

3.5 ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 

3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

กําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย 

3.7 ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของ

ตนเองหรอืพนักงานสวนตําบลคนอ่ืน 

3.8 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถเยี่ยงที่

ปฏิบัติในวิชาชีพ 

3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ตองรีบแกไขใหถูกตองและแจง

ใหหัวหนาสวนราชการทราบ 

3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ

ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเร่ืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ใน

กรณีที่สั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวใหผูใตบังคบับัญชาบันทึกเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือให

ผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 
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4.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน 

ทับซอน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่เคยมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรค

พวกเพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลน้ัน 

4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก

ของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

4.3 ไมกระทําการ หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิ บัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่ ง

กอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรบัผิดชอบของหนาท่ี  

4.4 ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อ่ืนตองยึดถือ

ประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ

แทนของตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่แลวก็

ตาม 

5.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 

4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ 

5.2 เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตําบลตองมี

หนาที่รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ 

5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน

นิตบิุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน ตอหัวหนาสวนราชการในกรณี

ที่การดาํรงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะ

ตามขอ 5.2 หรอืขอนี้พนักงานสวนทองถ่ินมีหนาที่ตองคัดคานการกระทําดังกลาว 

5.5 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติ

หนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 

ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน 

5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชายึดมั่นความถูกตอง เท่ียง

ธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ 

๖. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ มีแนวทาง

ดังน้ี 
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๖.๑ ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจเกินกวา 

ที่มีอยูตามกฎหมาย 

๖.๒ ปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี

อํานาจตามกฎหมาย 

๖.๓ ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก

อคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ

พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 

อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนด 

เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการ

เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔ ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ

วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม

หลักวิชา 

๖.๕ ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผูมีบุญคุณ

และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

๖.๖ ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา 

๖.๗ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ 

๖.๘ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบรกิารดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 

๖.๙ ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใช

ศัพทเทคนิค หรือถอยคําภาษากฎหมายที่ผูรบับริการไมเขาใจ 

๖.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือ

กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 

๖.๑๑ เปดชองทางการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดเสียในสถานท่ี

ใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรงุพัฒนาหนวยงานและการใหบริการประชาชน 

๗. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี้ 

๗.๑ ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอื่น อันไมใชการปฏิบัติหนาท่ี

โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรอืบุคคลอ่ืน 

๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอ

สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย

เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

๗.๓ เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงให

ขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
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๗.๔ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่เปนประโยชนถูกตอง ดวยความ

ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 

๘.การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได มีแนวทาง

ดังน้ี 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็ม

กําลังความสามารถ 

๘.๒ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความ

ประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย 

๘.๓ ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครดั 

๘.๔ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

กําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย 

๘.๕ ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ีของ

ตนหรือของพนักงานสวนตําบลอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลอ่ืน 

โดยมิชอบ 

๘.๖ ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ ที่ปฏิบัติ

ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี 

๘.๗ เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาที่ ตองรบีแกไขใหถูกตอง และแจง

ใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ

ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ

โดยใชขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรบัคํารองขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณี

ที่สั่งราชการดวยวาจาในเร่ืองดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเร่ืองลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่ง

พิจารณาสั่งการตอไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงมั่นและปฏิบัติหนาที่เสร็จ

สมบูรณภายในเวลาที่กําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตาม

เปาหมาย คุมคาดวยวิธีการที่ถูกตองที่กําหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุด

ตอประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และหนวยงาน 

โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มที่ดวยความถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน

สวนรวมอยางเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ ในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ 
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๘.๑๓ พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และเปนแบบอยางได 

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมทั้งสถานที่ใหเปนระบบระเบียบ 

เอื้ออํานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรกัษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเหมาะสม 

ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร มีแนวทางดังนี้ 

๙.๑ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

๙.๒ เปนแบบยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมายในกรณี

มีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี

ชอบดวยกฎหมายพนักงานสวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 

และจะดําเนินการตอไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว 

๙.๓ เปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยาง

เครงครัด 

๙.๔ ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบลที่ดี อยูในระเบียบวินัย 

กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรมท่ีดี 

๙.๕ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา 

ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุง

เสรมิสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 

๙.๘ รักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดย

พนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือ

เปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับใหความ

ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

- เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือนรวมงาน 

- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยงอยางมี

เหตุผล 

- ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจทําใหเกิดการแตกความ

สามัคคีในหนวยงาน 

-ประสานงานกับทุกฝายที่ เกี่ยวของดวยการรักษาสัมพันธภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
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๙.๑๑ ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือ

ผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากผู

รองเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการให

โดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย

สัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบ

อางเปนผลงานของตน 

๑๐.การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝงจิตใจใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สราง

คุณธรรมจริยธรรม รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทาํประโยชนเพ่ือสวนรวมชวยลดปญหาท่ี

เกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรค

ใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม 

๑๐.๒ สรางจิตสาธารณะเพ่ือประโยชนตอตนเองและสังคม 

- สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม 

- ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของ

สังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมซึ่งเปนเรื่องของสวนรวมทั้งตอประเทศชาติ และโลกใบนี้ 

- ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม ใหถือวาเปนปญหา 

ของตนเอง เชน กันหลีกเลี่ยงไมได ตองชวยกันแกไข 

- ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุก

ศาสนาที่นับถือ สอนใหคนทําความดี 

๑๐.๓ การดํารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง 

โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเง่ือนไขความรูและคุณธรรม 

- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง

และสังคม พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดขีึ้นเปนลําดับ 

- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีระบบ มี

เหตุผล ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนตอสวนรวม

และตอตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดี ดวยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี

เปาหมายมีการวางแผนและดําเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐาน

ความรูและคุณธรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

- ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคบัหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวย

กฎหมาย 
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11. แสดงหรือมีเจตนารมณรวมกันในการปองกันและตอตานการทุจรติคอรรัปชั่น 

   11.1  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสมัย จะไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริต
คอรรัปชัน่ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
   11.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสมัย ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบ

เห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลสมัย โดยตองแจงให

ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอ

สงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตาม

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแตละประเภทตามที่กําหนดไว 

   11.3  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสมัย จะตระหนักถึงความสําคัญใน

การเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวน

ตําบลสมัย หรืออาจเกิดผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลสมัย ในเรื่องท่ีตองปฏิบัติมิใหเกิดการทุจริต

คอรรัปชั่น  

    11.4  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสมัย จะมุงม่ันที่จะสรางและรักษา

วัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาการทุจริตคอรรปัชั่น และการใหหรือรับสินบนเปนการกระทําที่ยอมรับไมได ไมวา

จะเปนการกระทํากับบุคคลใดก็ตาม หรอืการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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