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แผนอตัราก าลงั 3 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง 

อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว 

๑. หลกัการและเหตุผล   
การบรหิารจดัการอตัราก าลงัของหน่วยงานรฐั เป็นสิง่ที่ส าคญัและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอตัราก าลงัคนในองค์กรหนึ่งจะมคีวามสมัพนัธ์กบัการก าหนดอตัราเงนิเดอืน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวสัดกิารอื่น ๆ อกีมากมาย ทีม่คีวามสมัพนัธ์เกี่ยวเนื่องสอดคลอ้ง
กนั  ประกอบกบั แผนอตัราก าลงั 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
โคกป่ีฆ้อง  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560    ดังนัน้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง                   
จึงจ าเป็นต้อง จดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566   ให้สอดรบัและสมัพนัธ์        
กบัแผนอตัราก าลงัฉบบัเดมิเป็นส าคญั  เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการอตัราก าลงัของหน่วยงานใหม้คีวามสมบูรณ์
และต่อเนื่อง  โดยใช้หลกัการและวธิกีารจดัท าแผนอตัราก าลงั 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  
ดงันี้ 

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบั
อตัราต าแหน่ง  ก าหนดใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานสว่นต าบล ว่าจะมตี าแหน่ง
ใด ระดบัใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ใหค้ านึงถงึภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลกัษณะงานทีต่้อง
ปฏบิตั ิความยาก ปรมิาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทัง้ภาระค่าใช้จ่ายขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ที่
จะตอ้งจ่ายในดา้นบุคคล โดยใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง จดัท าแผนอตัราก าลงัของพนกังานส่วน
ต าบล เพื่อใชใ้นการก าหนดต าแหน่งโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัสระแก้ว 
ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มมีตเิหน็ชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งขา้ราชการหรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ โดยก าหนดแนวทางใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบล จดัท าแผน
อตัราก าลงัขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล เพือ่เป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใชต้ าแหน่งพนกังานส่วน
ต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัสระแก้ว  พจิารณาให้ความเหน็ชอบ โดยก าหนดให้
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงั วเิคราะห์อ านาจหน้าที่และ
ภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล วเิคราะหค์วามต้องการก าลงัคน วเิคราะหก์ารวางแผนการใชก้ าลงัคน 
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จดัท ากรอบอตัราก าลงั และก าหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการหรอืพนักงาน
สว่นต าบล ตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี 

    1.3  คณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจงัหวดัสระแกว้ (ก.อบต.จงัหวดั) มมีตใินการประชุม    
ครัง้ที่ 9/2563 เมื่อวันที่   20 สิงหาคม 2563  เห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปีประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564-2566 ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 

1.4จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  จงึไดจ้ดัท าแผน
อตัราก าลงั 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึน้ 

๒. วตัถปุระสงค ์และ ประโยชน์ท่ีจะได้รบั   
  2.1 เพือ่ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง มโีครงสรา้งการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ ้าซอ้น 

    ๒.๒ เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง มกีารก าหนดต าแหน่ง สายงาน การจดั
อตัราก าลงั โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกบัอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง 
ตามกฎหมายจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
    ๒.๓ เพื่อใหค้ณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัสระแก้ว สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใชต้ าแหน่งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง ขา้ราชการครู บุคลากรทางการศกึษา 
ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง ว่าถูกตอ้งเหมาะสมกบัภารกจิ อ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบของสว่นราชการ
นัน้หรอืไม่ 
    ๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพฒันาบุคลากรขององค์กรปกครอง
สว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 
    ๒.๕ เพื่อให้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง สามารถวางแผนอตัราก าลงั ในการบรรจุ
แต่งตัง้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจา้ง เพื่อใหก้ารบรหิารงาน ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง เกดิประโยชน์ต่อประชาชนเกดิ
ผลสมัฤทธิต์่อภารกจิตามอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างมปีระสทิธภิาพ  มคีวามคุม้ค่า สามารถลดขัน้ตอน
การปฏิบตัิงาน มกีารลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบตัิภารกิจสามารถให้บรกิารสา
มารณะ แกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดเ้ป็นอย่างด ี
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    ๒.๖ เพือ่ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง สามารถควบคุมภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บรหิาร         งานบุคคลใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

  2.7 เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มกีารก าหนดต าแหน่งอตัราก าลงัของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏบิตังิานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วน  และสนอง
นโยบายของรฐับาล หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีหรอืนโยบายขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจดัท าแผนอตัราก าลงั ๓ ปี 

2.2.๑ ผูบ้รหิารและพนักงานสว่นต าบล ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจชดัเจนถงึกรอบอตัรา
ก าลงัคน ต าแหน่งและหน้าทีร่บัผดิชอบทีเ่หมาะสมตามปรมิาณและคุณภาพทีต่อ้งการ 

2.2.2 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง มอีตัราก าลงัทีเ่หมาะสม เพือ่เป็นเครื่องมอืในการ
บรหิาร สรา้งขวญัก าลงัใจ และเกบ็รกัษาคนดแีละคนเก่งไวใ้นหน่วยงาน 

2.2.๓ การจดัท าแผนอตัราก าลงั ท าให้สามารถพยากรณ์สิง่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ
สามารถเตรยีมการรองรบักบัเหตุการณ์ดงักล่าวไวล้่วงหน้าได้ 

2.2.๔ การจดัท าแผนอตัราก าลงั ท าใหท้ราบขอ้มูลพืน้ฐานทัง้ดา้น จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส 
และอุปสรรค ของทรพัยากรบุคคลทีม่อียู่ในปัจจุบนั และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกีย่วกบัการใช้
ทรพัยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ 

2.2.๕ การจดัท าแผนอตัราก าลงั เป็นกจิกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจดัการทรพัยากรบุคคล 
และวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ น าไปสูเ่ป้าหมายในภาพรวมได้ 

 
3. กรอบแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตความส าคญัและกระบวนการในการจดัท าแผน

อตัราก าลงั ๓ ปี 

3.1 วเิคราะหภ์ารกจิ อ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง    

ตามกฎหมายจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอน      
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้อง              
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรฐับาล นโยบายผูบ้รหิาร และสภาพปัญหาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง เพือ่ใหก้าร
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง บรรลุผลตามพนัธกิจที่ตัง้ไว้ จึงจ าเป็นต้องจดัสรร
อตัราก าลงั ตามหน่วยงานต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพจิารณาว่า



4 
 

 

ลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นัน้ครบถ้วนและตรงตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ความรบัผิดชอบ
หรอืไม่อย่างไร หากลกัษณะงานทีท่ าอยู่ในปัจจุบนัไม่ตรงกบัภารกจิ อ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ จงึต้อง
พิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรบัเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบัน
บางส่วนไม่ต้องด าเนินการแลว้ จดัสรรก าลงัคนบางส่วนราชการเปลีย่นแปลงไป ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิการเตรยีม
ความพรอ้มในเรื่องแผนอตัราก าลงัใหส้ามารถรองรบัสถานกาณ์ทีอ่าจเปลีย่นแปลงไปในอนาคต  

การก าหนดกรอบอตัราก าลงัคนนัน้จะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลงัคนในภาพรวม
ขององคก์ร ซึง่นกัวชิาการในต่างประเทศ นกัวชิาการไทย และองคก์รต่างๆ ไดใ้หค้วามหมาย ดงันี้ 

 

• The State Auditor’s Office ของรฐัเท็กซสั ประเทศสหรฐัอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลงัคน คอื “กระบวนการทีเ่ป็นระบบในการระบุความตอ้งการทุนมนุษย ์เพื่อมาท างานให้
บรรลุเป้าหมายองคก์ร และด าเนินการพฒันากลยุทธต์่างๆ เพือ่ใหบ้รรลุความตอ้งการดงักล่าว” ดงันัน้ในการ
ก าหนดกรอบอตัราก าลงัในความหมายนี้อาจหมายถงึกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์
ทีอ่งคก์รตอ้งการเพือ่ใหส้ามารถท างานไดต้ามเป้าหมายขององคก์ร 

• International Personnel Management Association (IPMA) ใหค้วามหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วเิคราะหส์ภาพก าลงัคนขององคก์รที่มอียู่ในปัจจุบนั เปรยีบเทยีบกบัความต้องการก าลงัคนในอนาคตว่ามี
ส่วนต่างของความตอ้งการอย่างไร เพื่อทีจ่ะพฒันาหรอืวางแผนด าเนินการใหอ้งคก์รบรรลุภารกจิ เป้าหมาย 
และวตัถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอตัราก าลงัในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการ
ก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based 
manpower planning) 

• ศภุชยั ยาวะประภาษ ใหค้วามหมายการวางแผนทรพัยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ
ในการก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด 
จ านวนเท่าไร และรวมถงึวธิกีารในการได้มาซึ่งบุคลากรทีก่ าหนดไวล้่วงหน้านี้ดว้ย การไดม้าซึ่งบุคลากรนี้ 
รวมตัง้แต่การสรรหาคดัเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพฒันาเพิม่ศกัยภาพของ
บุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนัน้ ยงัรวมถึงการรกัษาไว้ซึ่งบุคลากร 
ตลอดจนการใชป้ระโยชน์จากบุคลากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์าร”  

• ส านักงาน ก.พ. ไดใ้หค้วามหมายของการวางแผนก าลงัคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลงัคนเชงิกลยุทธใ์นสว่นราชการ ว่าหมายถงึ “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวเิคราะหแ์ละพยากรณ์
เกี่ยวกบัอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลงัคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวธิีที่จะให้ได้ก าลงัคนในจ านวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏบิตังิานในเวลาที่ต้องการ โดยมแีผนการใช้และพฒันาก าลงัคนเหล่านัน้อย่างมี
ประสทิธภิาพและต่อเนื่อง ทัง้นี้เพือ่ธ ารงรกัษาก าลงัคนทีเ่หมาะสมไวก้บัองคก์รอย่างต่อเนื่อง” 
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• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ไดใ้หค้วามหมายของการวางแผนก าลงัคน ใน
คู่มือการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผน
ทรพัยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวตัถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้
ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางส าหรบัด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบในการวเิคราะห ์และวเิคราะหเ์กีย่วกบัอุปสงค ์และอุปทานก าลงังาน เพือ่น าไปสูก่ารก าหนดวธิกีาร
ทีจ่ะใหไ้ดก้ าลงัคนทีม่คีวามรู ้ความสามารถอย่างเพยีงพอ หรอืกล่าวโดยทัว่ไป การมจี านวนและคุณภาพที่
จะปฏบิตังิานในเวลาตอ้งการ  เป็นกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรจ านวนอตัราก าลงัทีเ่หมาะสม และ
คดัเลอืกที่มคีุณสมบตัติรงตามที่ต้องการเขา้มาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏบิตังิานได้
บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร หรอือกีนัยหนึ่ง การวางแผนก าลงัคนคอื วธิกีารที่จะให้ได้มาซึ่งทรพัยากร
มนุษยแ์ละรูจ้กัปรบัปรุงพฒันาบุคคลเหล่านัน้ใหอ้ยู่กบัองคก์รต่อไป 

จากค าจ ากดัความของนักวชิาการต่างๆ จงึอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอตัราก าลงันัน้
เป็นการระบุว่าองคก์รตอ้งการจ านวน ประเภท และลกัษณะของตน้ทุนมนุษยม์ากน้อยเพยีงใดทัง้ในปัจจุบนั
และอนาคตเพือ่ใหอ้งคก์รสามารถปฏบิตัภิารกจิบรรลุตามยุทธศาสตร ์ภารกจิและเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
  3.2 ก าหนดโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการภายในและการจดัระบบงาน เพื่อรองรบัภารกิจ
ตามอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ใหส้ามารถแกปั้ญหาของจงัหวดัสระแกว้ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3.1 แนวคดิในการวเิคราะหอ์ุปสงคก์ าลงัคน (Demand Analysis) 

เพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้าง
กระบวนการรวบรวมขอ้มูลทีส่ะทอ้นภาระงานจรงิของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มติิ
เชงิเวลาคอื  มติขิอ้มูลในอดตี มติขิอ้มูลในปัจจุบนั และมติขิอ้มูลในอนาคต  ดงัตาราง (ตารางการวเิคราะห์
น ามาจากเอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการบรหิารก าลงัคนภาครฐั โครงการศึกษาวจิยัการปรบัปรุง
ระบบต าแหน่งและค่าตอบแทนของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ ระยะที ่2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (ก.ถ.)) 
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จากไดอะแกรมทีแ่สดงเบื้องต้นสะท้อนใหเ้หน็ว่าการวเิคราะหค์วามต้องการอตัราก าลงัของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ไม่อาจขึ้นอยู่กบักระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตวัได้ ต้อง
อาศยัการผสมผสานและความสอดคลอ้งสม ่าเสมอ (Consistency) ของหลายมติทิีย่นืยนัตรงกนั เช่นเดยีวกนั
กบั American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจดัสรรอตัราก าลังนัน้
ควรค านึงถงึปัจจยัและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตวัในการพจิารณา” 

จากมติิการพจิารณาอตัราก าลังด้านบนนัน้สามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วเิคราะหอ์ตัราก าลงั (Effective Manpower Planning Framework)” ไดด้งันี้ 

 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 

                              

                    

                                       

                                

        

       

           

        

•                         

                          

                            

         

•              Issues              

                               

                  360      

•                           

                 

•                             

              

•                       

                       FTE 

•                           

                          

                          

                  

•                        

                         

          Drivers 

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

▪ FTE (Full Time 

Equivalent)

▪ Supply pressure

▪ 360 degree+Issue

▪ Benchmarking

▪ Strategic 

Objective

▪ Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพจิารณาอตัราก าลงัของหน่วยงานโดยเปรยีบเสมอืนกระจก 6 ดา้น สะทอ้นและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอตัราก าลงั ในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง ทีม่อียู่ดงันี้ 

กระจกด้านท่ี 1 Strategic objective: เพือ่ใหก้ารด าเนินการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
โคกป่ีฆ้อง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตัง้ไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการ
ด าเนินการ โดยจะเป็นการพจิารณาว่างานในปัจจุบนัทีด่ าเนินการอยู่นัน้ครบถ้วนและตรงตามภารกจิหรอืไม่
อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบนัไม่ตรงกบัภารกิจในอนาคต ก็ต้องมกีารวางแผนกรอบอตัราก าลงัให้
ปรบัเปลีย่นไปตามทศิทางในอนาคต รวมถงึหากงานในปัจจุบนับางสว่นไม่ตอ้งด าเนินการแลว้ อาจท าใหก้าร
จดัสรรก าลงัคนของบางส่วนราชการเปลีย่นแปลงไป ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิการเตรยีมความพรอ้มในเรื่องก าลงัคน
ใหร้องรบัสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอตัราก าลงัคนในดา้นน้ี องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง จะพจิารณาคุณวุฒิ
การศกึษา  ทกัษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคญั เช่น ผูม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นการ
รกัษาพยาบาล  มคีุณวุฒกิารศกึษา ดา้นการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทนัตสาธารณสุข ฯลฯ   
จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหา และบริการ
สาธารณสุขใหก้บัประชาชนในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างทัว่ถงึ เป็นตน้ 

กระจกด้านท่ี 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เขา้มาร่วมใน
การพจิารณา เพื่อการจดัการทรพัยากรบุคคลมอียู่อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด  โดยในส่วนนี้จะค านึงการ
จดัสรรประเภทของพนักงานสว่นต าบล  ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง โดยในหลกัการแลว้การจดัประเภท
ลกัษณะงานผดิจะมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพและต้นทุนในการท างานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ี
ฆอ้ง  ดงันัน้ในการก าหนดอตัราก าลงัจะต้องมกีารพจิารณาว่าต าแหน่งทีก่ าหนดในปัจจุบนัมคีวามเหมาะสม
หรอืไม่ หรอืควรเปลีย่นลกัษณะการก าหนดต าแหน่ง เพือ่ใหก้ารท างานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง  ได้ก าหนด
อตัราก าลงัในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หวัหน้าส่วนราชการ  1 อตัรา  ต าแหน่งระดบัผู้อ านวยการ
กอง  มหีน้าทีบ่งัคบับญัชาบุคลากรในส่วนราชการนัน้ ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่ง
แต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงานวชิาการ ผูม้คีุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ี ต าแหน่งสายงานทัว่ไป  ผูม้คีุณวุฒิ
ต ่ากว่าปรญิญาตร ีลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกจิ  และพนกังานจา้งทัว่ไป  ตามล าดบั  การก าหนด
ในล าดบัชัน้เพื่อสะดวกในการบงัคบับญัชาและมผีู้รบัผดิชอบสายงานนัน้ ๆ เป็นผูม้คีวามรู้ประสบการณ์ ที่
แต่ละต าแหน่งควรมเีป็นส าคญั  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง น าผลวเิคราะหก์ารก าหนดอตัราก าลงั มาค านวน

ภาระค่าใช่จ่าย ซึง่ประกอบดว้ย  
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9.1 เงนิเดอืน 

9.2 เงนิประจ าต าแหน่ง 

9.3 เงนิค่าตอบแทนทีจ่่ายนอกเหนือจากเงนิเดอืน 

9.4 เงนิเพิม่อื่น ๆ ทีจ่่ายควบกบัเงนิเดอืน เช่น 

 - เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) 

 - เงนิประจ าต าแหน่งนิตกิร (พ.ต.ก.) 

 - เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่เีหตุพเิศษของผูป้ฏบิตังิาน ดา้นการสาธารณสุข

(พ.ต.ส.) 

 - เงนิวทิยฐานะ 

โดยน าเงนิเหล่านี้ของบุคลากรในสงักดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง มาค านวณ

เป็นภาระค่าใชจ่้ายทัง้ต าแหน่งที่มคีนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอตัราก าลงั โดย

ใชห้ลกัวธิกีารค านวณดงันี้ 

1. ต าแหน่งประเภททัว่ไปและวชิาการ มผีูค้รองต าแหน่ง ใชอ้ตัราเงนิเดอืนของผูค้รอง

ต าแหน่งคณู 12 เดอืน สว่นต าแหน่งว่าง ใชห้ลกัการค านวณโดยประมาณการเงนิเดอืนขัน้ต ่าของต าแหน่งใน

ระดบัแรกบรรจุกบัอตัราเงนิเดอืนขัน้สงูเหนือขึน้ไปหนึ่งระดบั รวมกนัหารสองคณู 12 เดอืน สว่นการประเมนิ

การค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้ใหใ้ชอ้ตัราเงนิเดอืนทีเ่พิม่ 1 ขัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน

ต าแหน่ง 

(2) 

เงิน

ตอบ

แทน

อ่ืน 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขัน้) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
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(3) 

วชิาการ 

มคีน

ครอง 

1เดอืน 30220 - - 1120 1110 1110 - - - 

 12เดอืน 362640 - - 13440 13320 13320 - - - 

รวมทัง้ปี 362640 13440 13320 13320 376080 389400 402720 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน

ต าแหน่ง 

(2) 

เงิน

ตอบ

แทน

อ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 

(1 ขัน้ต า่สุด+1 ขัน้สูงสุด)/2 
ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วชิาการ 

(ว่าง) 

ขัน้ต ่าสุด 9740 

- - 

10250-9740=510 

49480-47990=1490 

(510+1490)/2 = 1000 

- - - 

ขัน้สงูสุด 49480 - - - 

ค่ากลาง 29610 - - - 

 12เดอืน 355320 - - 1000 x 12 = 12000 - - - 

รวมทัง้ปี 355320 12000 12000 12000 367320 379320 391320 

2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบรหิารทอ้งถิน่ มผีูค้รองต าแหน่ง ใชอ้ตัราเงนิเดอืน

ของผูค้รองต าแหน่งคณู 12 เดอืน สว่นต าแหน่งว่าง ใชห้ลกัการค านวณโดยประมาณการเงนิเดอืนขัน้ต ่าและ

ขัน้สูงของระดบัต าแหน่งนัน้ รวมกนัหารสองคูณ 12 เดอืน ส าหรบัต าแหน่งอ านวยการและบรหิารท้องถิ่น

เป็นกลุ่มที่ได้รบัเงนิประจ าต าแหน่งและเงนิอื่น จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงนิดงักล่าวคูณ 12 

เดอืน สว่นการประเมนิการค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้ใหใ้ชอ้ตัราเงนิเดอืนทีเ่พิม่ 1 ขัน้ 

 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน

ต าแหน่ง 

(2) 

เงิน

ตอบ

แทน

อ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขัน้) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลดักลาง 

(มเีงนิ

ต าแหน่ง) 

ต่อเดอืน 43300 7000 7000 1630 1630 1640 - - - 

 12เดอืน 519600 84000 84000 19560 19560 19680 - - - 

รวมทัง้ปี 687600 19560 19560 19680 707160 726720 746400 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน

ต าแหน่ง 

เงิน

ตอบ

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 

(1 ขัน้ต า่สุด+1 ขัน้สูงสุด)/2 
ค่าใช่จ่ายรวม 
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(2) แทน

อ่ืน 

(3) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลดักลาง 

(ว่าง) 

ขัน้ต ่าสุด 22700 

7000 7000 

23830-22700=1130 

68640-66490=2150 

(1130+2150)/2 = 1640 

- - - 

ขัน้สงูสุด 68640 - - - 

ค่ากลาง 45670 - - - 

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

รวมทัง้ปี 716040 19680 19680 19680 735720 755400 775080 

3. ต าแหน่งขา้ราชการครู พนักงานครู หรอืบุคลากรทางการศกึษาค านวณเฉพาะกลุ่ม

ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เอง ใช้อตัราเงนิเดอืนของผู้

ครองต าแหน่งคณู 12 เดอืน สว่นต าแหน่งว่าง ใชห้ลกัการค านวณโดยประมาณการเงนิเดอืนขัน้ต ่าของ คศ.1 

แ ล ะ 

ขัน้สูงของ คศ.2 รวมกนัหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บรหิารสถานศึกษา ใช้ ขัน้ต ่า คศ.2 และ ขัน้สูง คศ.3 

รวมกนัหารสองคณู 12)  สว่นประมาณการค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ ใชอ้ตัรารอ้ยละ 6 ของเงนิเดอืน 

4. ต าแหน่งลูกจา้งประจ า ใชอ้ตัราค่าจา้งในแต่ละกลุ่มในการค านวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดย

ใชห้ลกัการเดยีวกนักบัสายวชิาการและสายทัว่ไป 

5. ต าแหน่งพนักงานจา้งตามภารกจิใชห้ลกัการคดิจากวุฒทิีใ่ชใ้นการแต่งตัง้เป็นหลกั  

ในการค านวณ สว่นประมาณการค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ใชอ้ตัรารอ้ยละ 4 ของค่าตอบแทน   

 

รายการ รวม 
เงนิเดือน 

(1) 

เงนิ

ต าแหน่ง 

(2) 

เงนิตอบ

แทนอื่น 

(3) 

เงนิเพิม่ขึน้  

(คณู 4 % ปัดฐาน 10) 
ค่าใชจ่่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 

 

 

 

 

  

1เดอืน 15000 - - 600 630 650 - - - 

 12เดอืน 180000 - - 7200 7560 7800 - - - 

รวมทัง้ปี 180000 7200 7560 7800 187200 197760 202560 

รายการ รวม 
เงนิเดือน 

(1) 

เงนิ

ต าแหน่ง 

เงนิตอบ

แทนอื่น 

เงนิเพิม่ขึน้  

(คณู 4 % ปัดฐาน 10) 
ค่าใชจ่่ายรวม 
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(2) (3) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 

(ปวส.) 

  

1เดอืน 11500 - - 460 480 500 - - - 

 12เดอืน 138000 - - 5520 5760 6000 - - - 

รวมทัง้ปี 138000 5520 5760 6000 143520 149280 155280 

กรณีพนกังานจา้งทัว่ไป(ไม่มรีายการเงนิเพิม่รายปี) 

รายการ รวม 
เงนิเดือน 

(1) 

เงนิ

ต าแหน่ง 

(2) 

เงนิตอบ

แทนอื่น 

(3) 

เงนิเพิม่ขึน้  

 
ค่าใชจ่่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน

จา้งทัว่ไป  

  

1เดอืน 9000 - - - - - - - - 

 12เดอืน 108000 - - - - - - - - 

รวมทัง้ปี 108000 - - - 108000 108000 108000 

 

กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับเงินจัดสรร และองค์การบริหารส่วนต าบล  

โคกป่ีฆอ้ง จ่ายส่วนที่เกนิจากเงนิจดัสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกจิประเภท ผูม้ทีกัษะ ต าแหน่ง ผูดู้แล

เด็ก(ทกัษะ) โดยกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น จดัสรรค่าตอบแทนให้ 9,400 ค่าครองชีพ 2,000   

ซึ่งส่วนเกนิจากกรมจดัสรรให้ เกดิจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  

จะค านวณเป็นภาระค่าใชจ่้ายประจ าปี เช่น นาง ก ต าแหน่ง ผูด้แูลเดก็(ทกัษะ)ไดร้บัเงนิค่าตอบแทน 14,850 

บาท (กรมจ่ายให ้9,400 ทอ้งถิน่จ่าย 5,450 และสว่นทีเ่พิม่ขึน้ทุกปี) 

 

รายการ รวม 
เงนิเดอืน 

(1) 
รฐัจดัสรร 

อบต.

จ่าย 

เงนิเพิม่ขึน้  

(คณู 4 % ปัดฐาน 10) 
ค่าใชจ่่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 

ผูด้แูลเดก็

(ทกัษะ) 

  

1เดอืน 14850 9400 5450 600 620 650 - - - 

 12เดอืน - - 65400 7200 7440 7800 - - - 

รวมทัง้ปี 65400 7200 7440 7800 72600 80040 87840 

6. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รบัเงนิอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รบัการเงนิจดัสรรไม่

น ามาค านวนเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  แต่ระบุไว้ในแผน

อตัราก าลงั เพือ่ใหท้ราบจ านวนและยอดคนปัจจุบนั 
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กระจกด้านท่ี 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าขอ้มลูเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน
ตามกระบวนการจรงิ (Work process) ในอดตี เพื่อวเิคราะห์ปรมิาณงานต่อบุคคลจรงิ อย่างไรก็ดกี่อนจะ
ค านวณ FTE ตอ้งมกีารพจิารณาปรมิาณงานดงัต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงาน
ว่า 

▪ สอดคลอ้งกบัสว่นราชการ /สว่นงานน้ีหรอืไม่ 
▪ มภีาระงานทีต่อ้งอาศยัสายงานดงักล่าวหรอืไม่ 
▪ การมสีายงานนี้ในสว่นราชการ เอือ้ต่อการบรหิารทรพัยากรบุคคลหรอืไม่ 

 
o พิจารณาปรบัเปล่ียนสายงานเม่ือพบว่า 

▪ ลกัษณะความเชีย่วชาญไม่สอดคลอ้งกบังานหลกัขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
โคกป่ีฆอ้ง 

▪ ไม่มภีาระงาน/ความรบัผดิชอบทีต่้องอาศยัสายงานดงักล่าว / หรอืทดแทนด้วย 
สายงานอื่นทีเ่หมาะสมกว่าได ้

▪ การมสีายงานนี้ในหน่วยงานมไิดช้่วยเอือ้ต่อการบรหิารทรพัยากรบุคคล  
 

 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

 การน าปรมิาณงานทีเ่กดิขึน้แต่ละสว่นราชการ มาเพือ่วเิคราะหก์ารก าหนดอตัรา  และ
ค านวนระยะเวลาทีเ่กดิขึน้ โดยองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง ไดใ้ชว้ธิคีดิจากสตูรการค านวณหาเวลา
ปฏบิตัริาชการ    ดงันี้ 

จ านวนวนัปฏิบติัราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบติัราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คอื จ านวนวนั ใน  1 ปี ใชเ้วลาปฏบิตังิาน  230  วนัโดยประมาณ 
2. 6   คอื ใน 1 วนั ใชเ้วลาปฏบิตังิานราชการ เป็นเวลา  6 ชัว่โมง 
3. 1,380 คอื จ านวน วนั คณูดว้ย จ านวน ชัว่โมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชัว่โมง 
4. 82,800 คอื ใน 1 ชัว่โมง ม ี60 นาท ี ดงันัน้ 1,380 x 60 จะได ้ 82,800 นาท ี

 กระจกด้านท่ี 4 Driver: เป็นการน าผลลพัธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกป่ีฆอ้ง (ทีย่ดึโยงกบัตวัชี้วดั (KPIs) และพนัธกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง) มายดึโยงกบั
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จ านวนกรอบก าลงัคนที่ต้องใช้ ส าหรบัการสร้างผลลพัธ์ที่พงึประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การ
ป ฏิ บั ติ ง า น  
การบรหิารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กบัการประเมนิประสทิธภิาพขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
โคกป่ีฆอ้ง  (การตรวจประเมนิ LPA)    
 

กระจกด้านท่ี 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบรหิารคน/องค์กรมาพจิารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเดน็ดงันี้ 

▪ ประเดน็เรื่องการจดัโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจดัโครงสร้างส่วนราชการ
และการแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนัน้ จะมผีลต่อการก าหนดกรอบอตัราก าลงัเป็นจ านวนมาก เช่น หาก
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรอื ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกดิต าแหน่งงานขึ้นอกีตามมาไม่ว่าจะเป็น
ระดบัหวัหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง พจิารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบนัของแต่ละส่วนราชการนัน้มคีวาม
เหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบนั ม ี5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลดั  กองคลงั  กองช่าง  กองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม และ กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม   
 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตัง้คนที่มคีวามรู้
ความสามารถเฉพาะดา้น เชีย่วชาญเฉพาะ หรอืความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วน
ราชการ ล้วนเป็นเครื่องจักรส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัว
ขบัเคลื่อนใหส้ว่นราชการ และหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ได้ 

 
▪ ประเดน็เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ี

ฆ้ อ ง 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนัน้จึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อตัราก าลงัที่จะรองรบัการเกษียณอายุของขา้ราชการ ทัง้นี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้   การปรบั

อบต.โคกป่ีฆอ้ง

สว่น
ราชการ

บคุลากร
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ต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากร
ปฏบิตังิานต่อเนื่อง              และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรบัสถานการณ์ในอนาคต
ขา้งหน้าเกีย่วกบัก าลงัคนได ้  

 
▪ มุมมองของผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่

ได้มาจากแบบสอบถามหรอืการสมัภาษณ์ ผู้บรหิาร หรอื หวัหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายก
องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  ปลดัองค์การบรหิาร
สว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง และหวัหน้าสว่นราชการ ทัง้ 5 สว่นราชการ การสอบถาม หรอืการสมัภาษณ์ ผูบ้รหิาร
หรอืหวัหน้าสว่นราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง  เป็นการวางแผนและเตรยีมการในมุมมอง
ของผู้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน เพื่อปรบัปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่าง
ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 

กระจกด้านท่ี 6 Benchmarking: เปรยีบเทยีบสดัส่วนอตัราก าลงักบัองค์การบรหิารส่วน
ต าบลขนาดเดยีวกนั  พื้นที่ใกล้เคยีงกนั  ซึ่งได้แก่  องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าแยก และองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล ศาลาล าดวน ซึ่งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทัง้สองแห่ง  เป็นหน่วยงานทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีต่ดิต่อกนั 
จ านวนหมู่บา้นประชาชน  ภูมปิระเทศ  บรบิท ในลกัษณะเดยีวกนั 
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  จากแผนภูมกิารเปรยีบเทยีบอตัราก าลงัขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง องค์การ
บรหิารสว่นต าบลท่าแยก  และ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศาลาล าดวน  ซึง่เป็นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลที่ม ี
ประชากร   ขนาดใกลเ้คยีงกนั  บรบิท  ลกัษณะภูมปิระเทศใกลเ้คยีงกนั และเขตพื้นทีต่ดิต่อกนั  จะพบว่า 
การก าหนดอตัราก าลงัขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทัง้สองแห่ง มอีตัราก าลงัไม่แตกต่างกนัเท่าไรนกั ดงันัน้
ในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรยีบเทยีบกบัทัง้สอง หน่วยงานแลว้  การจดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี            
ประจ า ปีงบประมาณ  2564 – 2566  ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  จงึยงัไม่มคีวามจ าเป็นต้อง
ปรบัเกลีย่ต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรอืเพิม่ต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปรมิาณคนทีม่อียู่ขณะปัจจุบนั  
สามารถที่จะปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยงัว่างไม่มคีนครอง องค์การบรหิารส่วน
ต าบลโคกป่ีฆอ้ง     ไดข้อใชบ้ญัชจีากการสอบของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่  และคาดการณ์ว่า ใน
ปีงบประมาณ 2564 – 2566  ตามกรอบอตัราก าลงั 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้
พนกังานสว่นต าบล เพิม่ขึน้ สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้   
 

 

 

 

  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใชจ่้ายบุคลากรเขา้มาร่วมในการพจิารณา เพื่อการจดัการทรพัยากรบุคคลที่มอียู่เป็นไปอย่างมปีระสทิธิ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดบัต าแหน่ง ให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที่
ความรบัผดิชอบ ปรมิาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทัง้สรา้งความกา้วหน้าในสายอาชพีของกลุ่มงานต่าง 
ๆ โดยในสว่นน้ีจะค านึงถงึ 

   3.3.1 การจดัชัน้งานทีเ่หมาะสม ใหพ้จิารณาถงึต้นทุนต่อการก าหนดระดบัชัน้งาน
ในแต่ละประเภท เพื่อใหก้ารก าหนดต าแหน่งและการปรบัระดบัชัน้งานเป็นไปอย่างประหยดัและมปีระสทิธิ
ภสพสงูสุด 

   3.3.2 การดัสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรอืพนักงานส่วน
ท้องถิน่ ขา้ราชการครู บุคลากรทางการศกึษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลกัการแล้ว การจดั
ประเภทลกัษณะงานผดิจะมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพ และต้นทุนในการท างานขององคก์ร ดงันัน้ ในการ
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ก าหนดอตัราก าลงัขา้ราชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ในแต่ลสว่นราชการจะตอ้งมกีารพจิารณาว่าต าแหน่ง
ที่ก าหนดในปัจจุบนัมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ความเปลี่ยนลกัษณะการก าหนดต าแหน่งเพื่อให้การท างาน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยภารค่าใชจ่้ายดา้นการบรหิารงานบุคคลต้องไม่เกนิรอ้ยละสีส่บิ ของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตร 35    แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

  3.4 การวเิคราะหก์ระบวนการและเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน  เป็นการน าขอ้มลูเวลาทีใ่ชใ้น
การปฏบิตัิงานตามกระบวนการจรงิ (Work process) ในอดตี เพื่อวเิคราะห์ปรมิาณงานต่อบุคคลจรงิโดย
สมมตฐิานทีว่่าง งานใดทีต่อ้งมกีระบวนการและเวลาทีใ่ชม้ากกว่าโดยเปรยีนเทยีบย่อมตอ้งใชอ้ตัราก าลงัคน
มากกว่า อย่างไร    ก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนัน้งานบางลกัษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งาน
มาตรฐาน งานเทคนิคดา้นช่าง    หรอืงงานบรกิารบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได ้ดงันัน้ 
การค านวณเวลาที่ ใช้ในกรณีภาคราชการส่วนท้องถิ่นนัน้จงึท าได้เพยีงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทียบ (Relative 
Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนใน
ภาคเอกชน นอกจากนัน้ ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณา
ปรมิาณงาน ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัวิ่ามคีวามสอดคลอ้งกบัภารกจิของหน่วยงานหรอืไม่ เพราะในบางครัง้อาจ
เป็นไปได้ว่างงานที่ปฏิบตัิอยู่ในปัจจุบนัมลีกัษณะเป็นงานโครงการพเิศษ หรอืงานของหน่วยงานอื่น ก็มี
ความจ าเป็นตอ้งมาใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

  3.5 การวเิคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการก าหนดกรอบอตัราก าลงัเป็นการน า
ผลลพัธ์ทีพ่งึประสงค์ของแต่ละส่วนราชการ และพนัธกจิขององคก์รมายดึโยงกบัจ านวนกรอบอตัราก าลงัที่
ต้องใช้ส าหรบัการสร้างผลลพัธ์ที่พงึประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมตฐิานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรยีบเทยีบกบัผลงานในปัจจุบนัและในอนาคตมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั อาจต้องมกีารพจิารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยนอตัราก าลังใหม่ เพื่อให้เกิดการท างนที่มีประสทิธิภาพและสนับสนุนการ
ท างานตามภารกจิของสว่นราชการและองคก์รอย่างสงูสุด 

  3.6 การวเิคราะหข์อ้มลูจากความคดิเหน็แบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคดิเหน็จาก
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหรอืน าประเดน็ต่าง ๆ อย่างเรื่องการบรหิารงาน งบประมาณ คน พจิารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเดน็ ดงันี้ 

   3.6.1 เรื่องพืน้ทีแ่ละการจดัโครงสรา้งองคก์ร เนื่องจากจดัโครงสรา้งองคก์รและการ
แบ่งงานในพืน้ทีน่ัน้จะมผีลต่อการก าหนดกรอบอตัราก าลงัเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสรา้งที่มาก
เกนิไปจะท าใหเ้กดิต าแหน่งงานขึน้ตามมาอกีไม่ว่าจะเป็นงานหวัหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบรหิาร
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ทัว่ไปส่วนราชการนัน้ ซึ่งอาจมคีวามจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบนัของแต่ละส่วน
ราชการนัน้มคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 

   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ขา้ราชการสูงอายุจ านวนมาก ดงันัน้ อาจต้องมกีารพจิารณาถึงการเตรยีมการเรื่องกรอบอตัราก าลังที่จะ
รองรบัการเกษยีณอายุของราชการ ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองคค์วามรู ้การปรบัต าแหน่งทีเ่หมาะสม
ขึน้ทดแทนต าแหน่งทีจ่ะเกษยีณอายุไป เป็นตัน้ 

   3.6.3 ความคดิเหน็ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าทีภ่ายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัส่วนราชการนัน้ ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรอืการสมัภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่าง ๆ อาจท าใหก้ารก าหนดกรอบอตัราก าลงัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

  3.7 การพจิารณาเปรยีบเทยีบกบักรอบอตัราก าลงัขององคก์รอื่น ๆ กระบวนการนี้เป็นการะ
บวนการน าข้อมูลของอตัราก าลงัในหน่วยงานที่มลีกัษณะงานใก้ลเคยีงกนั เช่น การเปรยีบเทียบจ านวน
กรอบอตัราก าลงัของงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบรหิารส่วนต าบล ก และงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บรหิารสว่นต าบล ข ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบคลา้ยกนั โดยสมมตฐิานทีว่่าแนวโน้มของการใชอ้ตัราก าลังของแต่
ละองคก์รในลกัษณะงานและปรมิาณงานแบบเดยีวกนัน่าจะมจี านวนและการก าหนดต าแหน่งคลา้ยคลงึกนั
ได ้

  3.8 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มแีผนพฒันาขา้ราชการหรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ทุกคน 
โดยตอ้งไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
  การวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อก าหนดกรอบอตัราก าลงัไม่มุ่งเน้นในการเพิม่ เกลีย่ หรอืลดจ านวน
กรอบอตัราก าลังเป็นส าคญั แต่มจุีดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อตัราก าลงัที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนัน้ยงัมจุีดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพจิารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพิม่/ลด จ านวนต าแหน่ง ตวัอย่างเช่น การวเิคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย
แล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททัว่ไป อาจมคีวามเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทัง้ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่
กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลกัษณะงานในเชงิการวเิคราะห์ในสายอาชพีมากกว่างานในเชงิปฏบิตัิงาน 
และส่วนราชการอื่นก็ก าหนดกรอบอตัราก าลงัในลกัาณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวชิาการ โดยไม่ได้เพิม่
จ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยอาจสรุปอาจกล่าวได้ว่า      กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อตัราก าลงั (Effective Man Power Planning Framework) นี้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมขี้อมูล
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เชงิวเิคราะหอ์ย่างเพยีงพอในการทีจ่ะอธบิาย เหตุผลเชงิวชิาการส าหรบัการวานแผนกรอบอตัราก าลงัทีเ่มาะ
สมตามภารกจิของแต่ละสว่นราชการ นอกจากนัน้การรวบรวมขอ้มลูโดยวธิกีารดงักล่าวจะท าใหส้ว่นราชการ 
สามารถน าขอ้มลูเหล่านี้ไปใชป้ระโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ เช่น 
  - การใชข้อ้มูลทีห่ลากหลายจะท าใหเ้กดิการยอมรบัไดม้ากกว่าโดยเปรยีบเทยีบหากจะตอ้ง
มกีารเกลีย่นอตัราก าลงัระหว่าหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใชว้ดัประสทิธภิาพในการท างานของบุคคลไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมถงึในระยะยาวสว่นราชการสามารถน า
ผลการจัดกระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-
engineer) อนัจะน าไปสูก่ารใชอ้ตัราก าลงัทีเ่หมาะสมและมปีระสทิภิาพมากขึน้ 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพนากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรยีมปรบัยุทธศาสตรใ์นการท างาน เพื่อรองรบัภารกจิทีจ่ะเพิม่/
ลดลง 

 3.4 กระบวนการจดัท าแผนอตัราก าลงั ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  

   3.4.๑ แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงั ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงั ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิและยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นต าบล    

โคกป่ีฆอ้ง  
3.4.2.๒ ทบทวนขอ้มลูพืน้ฐานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง เช่น กฎระเบยีบ 

การแบ่งสว่นราชการภายใน และกรอบอตัราก าลงัในแต่ละหน่วยงาน ภารกจิงาน ฯลฯ เป็นตน้ 
   3.4.2.๓ วเิคราะหอ์ตัราก าลงัในปัจจุบนั (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพือ่จดัท าร่างแผนอตัราก าลงั ๓ ปีขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 

และสง่คณะท างานเพือ่ปรบัแต่งร่างแผนอตัราก าลงั  
   3.4.๔ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง ขอความเหน็ชอบร่างแผนอตัราก าลงั ๓ 

ปี ต่อคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดัสระแกว้  
   3.4.๕ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง ประกาศใชแ้ผนอตัราก าลงั 3 ปี  ประจ า

งบประมาณ 2564 – 2566   
   3.4.๖ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง จดัสง่แผนอตัราก าลงัทีป่ระกาศใชแ้ลว้  

ใหอ้ าเภอ และจงัหวดั และสว่นราชการในสงักดั  
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ตารางกระบวนการ ขัน้ตอนการท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง 
วนั เดอืน ปี รายการทีด่ าเนินการ หมายเหตุ 

มถิุนายน 2563 จดัท าหนงัสอืขอความอนุเคราะหข์อ้มลู
อตัราก าลงั อปท. ขา้งเคยีง 

อบต.ท่าแยก 
อบต.ศาลาล าดวน 

มถิุนายน – 
กรกฎาคม 2563 

แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผน
อตัราก าลงั 
ประชุมคณะกรรมการ 

ทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ  ยุทธศาสตร ์ภารงาน  
อตัราก าลงัทีม่อียู่ และพจิารณาปรมิาณงานที่
เกดิขึน้ เหตุผลความส าคญัของการก าหนด
ต าแหน่งเพิม่ 

สงิหาคม 2563 สง่ร่างแผนอตัราก าลงั ขอความเหน็ชอบ  
ก.อบต.จงัหวดัและ ก.อบต.ประชุม
พจิารณา 

เสนอ ก.อบต.จงัหวดัสระแก้ว 

กนัยายน 2563 ก.อบต.จงัหวดั แจง้มตใิห ้อปท.ทราบ ประกาศใชแ้ผนอตัราก าลงั มผีล 1 ต.ค.63 

1 ตุลาคม 2563 แผนอตัราก าลงั 3 ปี มผีลบงัคบัใช ้ อบต.โคกป่ีฆอ้ง ใชแ้ผนอตัราก าลงั 3 ปี ประจ าปี 
2564 -2566  

 

4. สภาพปัญหาของพื้นท่ีและความต้องการของประชาชน  

จากการ ส ารวจและวเิคราะหส์ภาพปัญหาภายในเขตพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ี
ฆอ้ง พบปัญหาและความตอ้งการของประชาชนตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 4 ปี  ประจ าปี 2564 – 2566  
แบ่งออกเป็นดา้นต่าง ๆ เพือ่สะดวกในการด าเนินการแก้ไขใหต้รง กบัความตอ้งการประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
เช่น   

4.๑  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน    
-  การก่อสรา้งและปรบัปรุงถนน  ท่อน ้าหรอืรางระบายน ้ายงัไม่ทัว่ถงึ  
-  การขาดแคลนน ้าเพือ่การอุปโภค - บรโิภค  
-  การขยายเขตและการตดิตัง้ระบบไฟฟ ายงัไม ทัว่ถงึ 

4.2  ดา้นเศรษฐกจิ  
-  ประชาชนวา่งงาน  และมรีายไดไ้ม่เพยีงพอต่อการใชจ่้าย  
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-  การขาดเงนิทุน และอุปกรณ์ในการประกอบอาชพี  
-  ประชาชนขาดความรูเ้พือ่ไปพฒันาอาชพีเพิม่เตมิ  

4.3 ดา้นสงัคม  
-  การเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม  
-  การสง่เสรมิใหเ้ดก็รูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์  
-  การจดัหาสถานที ่ รวมถงึวสัดุอุปกรณ์ในการออกก าลงักายในชุมชนมไีม่

เพยีงพอ  
-  การดแูล  และการใหค้วามชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส  คนชรา ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส ์
-  การสง่เสรมิและสนบัสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน  และสง่เสรมิการมสีว่นร่วม 

ในการพฒันาชุมชนของประชาชนรวมทัง้การพฒันาศกัยภาพของผู้น าชุมชน  
-  ปัญหายาเสพตดิ  
-  การตดิตัง้สญัญาณไฟเตอืนและเครื่องหมายจราจรยงัไม่ทัว่ถงึ  
-  การตดิตัง้ป้ายบอกทาง  ป้ายชื่อชุมชน  ป้ายชื่อซอย 

4.4  ดา้นการเมอืงการบรหิาร  
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมสี วนร วมในการบรหิารงานของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  การรบัทราบขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ  
-  พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง  ต องปรบัปรุง

กระบวนการท างาน  ใหต้อบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็  
-  การปรบัปรุงและพฒันารายได ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

4.5  ผลผลติดา้นสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ 
-  การปรบัปรุงภูมทิศัน ภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
-  การจดัวางระบบผงัเมอืงรวม  
-  การจดัเกบ็และก าจดัขยะมลูฝอย  
-  การบ ารุงรกัษาระบบระบายน ้า  
-  การตรวจวเิคราะหด์า้นสิง่แวดล อม  
-  การสรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 
4.6  ดา้นสาธารณสุข 
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ขัน้ที่ 1

วางแผน

ขัน้ที่ 2

พิจารณานโยบายการ
บรหิารก าลงัคนภาครฐั

ขัน้ที่ 3

เก็บขอ้มลู ยทุธศาสตร ์
ภารกิจสว่นราชการ

ขัน้ที่ 4

เก็บขอ้มลูกระบวนการ
ท างานจรงิ

ขัน้ที่ 5

พิจารณาอปุสงค์
ก  าลงัคน

ชัน้ที่ 6

พิจารณาอปุทาน
ก าลงัคน

ชัน้ที่ 7

ก าหนดจ านวน สายงาน 
ประเภท  

ขัน้ที่ 8

การจดัท ากรอบ
อตัราก าลงัของสว่น
ราชการ

-  ดา้นสุขภาพอนามยั  
-  การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ 

4.7  ดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
-  การสง่เสรมิดา้นการศกึษา  
-  การจดัหาแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน  
-  การใหค้วามช วยเหลอืเดก็ทีด่อ้ยโอกาสทางการศกึษา  
- การสง่เสรมิวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
-  รกัษาขนบธรรมเนียมและภูมปัิญญาชาวบา้น 
 
 
 
 

  การวิเคราะห์อตัราก าลงัคนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง   

 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้งยดึหลกัวธิวีเิคราะหค์วามตอ้งการอตัราก าลงัคน จากคู่มอื
วเิคราะห์อตัราก าลงัของส่วนราชการ ของส านักงานพฒันาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน 
ก.พ. น ามาประยุกต์ใชก้บัการวเิคราะหต์ าแหน่งของบุคลากรในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง ใช้
ห ลั ก บั น ไ ด  
8 ขัน้ 
 

การวเคราะหอ์ตัราก าลงัคนในองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง  
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แบบบนัได 8 ขัน้ 

 บนัไดขัน้ท่ี 1 การวางแผนงาน 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้องแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี          

เพื่อพิจารณากรอบอตัราก าลงั ของบุคลากรในสงักดั ประกอบด้วย   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง  ได้แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึง่ประกอบดว้ย   
   1  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล         ประธานคณะกรรมการ 
   2 ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล    คณะกรรมการ  
 3  ผูอ้ านวยการกองคลงั               คณะกรรมการ 
 4  ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม  คณะกรรมการ 
 5  ผูอ้ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
 6  ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม คณะกรรมการ 
 7  หวัหน้าส านกัปลดั     คณะกรรมการ 
 8  นกัทรพัยากรบุคคล    เลขานุการคณะกรรมการ 
 
 

  คณะกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้มีหน้าท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
 1. วเิคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ี

ฆอ้ง ตามกฎหมายจดัตัง้องคก์รปกครองส วนท้องถิน่  และตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจาย อ านาจใหแ้ก่องค กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นใหส้อดคลอ้งกบั
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายผูบ้รหิารและ สภาพปัญหาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 

 2. ก าหนดโครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการภายในและการจดัระบบงาน เพื่อรองรบัภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ได อย างมี
ประสทิธภิาพและตอบสนอง ความตอ้งการของประชาชน 

 3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน ง และระดบัต าแหน ง ให
เหมาะสม      กบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ปรมิาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทัง้สรา้งความก้าวหน้า
ในสายอาชพีของกลุ่มงานต่างๆ 
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 ๔. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง โดยให้      
หวัหน้าสว่น ราชการเข้ามามสี่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใชพ้นักงานจ้างให้
ตรงกบัภารกิจและ อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบตัิอย่างแท้จรงิ และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และ
พนกังานสว่นต าบล ลูกจ างประจ าในองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน งพ
นกังานจา้ง 

 ๕. ก าหนดประเภทต าแหน งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน งให้เหมาะสมกบัภารกจิ 
อ านาจ หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ปรมิาณงานและคุณภาพของงานใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างสว่นราชการของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง 

 ๖. จดัท ากรอบอตัราก าลงั ๓  ป   โดยภาระค าใช จ ายด านการบรหิารงาน
บุคคลต องไม เกนิ รอ้ยละสีส่บิของงบประมาณรายจ่าย 

 ๗. ใหพ้นกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ าและพนกังานจ้างทุกคน ได รบัการพฒันาความรู ้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ 
 

 บนัไดขัน้ท่ี 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลงัคนภาครฐั 

 ในการจดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง จดัท าตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัสระแก้ว เรื่อง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบรหิารงานบุคคลของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ลงวนัที ่ 27 พฤศจกิายน 2545 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึฉบบัปัจจุบนั และการจดัท า
แผนอตัราก าลงั 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลกัการด าเนินการควบคู่กบัหนังสอืส านักงาน           
ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 70 ลงวนัที ่ 19 มถิุนายน  2563  เรื่อง การจดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง มหีลกัในการจดัท าแผน
อตัราก าลงั 3 ปี และบงัคบัใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบนโยบายการพฒันาของผู้บรหิาร มุ่งเน้นใหม้กีาร
พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนให้มสีุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์แขง็แรงอยู่ในสิง่แวดล้อมที่ด ี มรีะบบการ
ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสรมิสุขภาพการดูแลความปลอดภยัดา้นอาหารและน ้า  ตลอดจนการ
สร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชนมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ   การร่วมคดิ  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกบังบประมาณที่มอียู่อย่างจ ากดั  การ
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาใหไ้ดท้นัต่อเหตุการณ์ และต้องสอดคลอ้งกบั 6 ยุทธศาสตร์
การพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง ดงันี้ 
  1.  ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการทีด่ี 
  2.  ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  3.  ยุทธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน 
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  4.  ยุทธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 
  5.  ยุทธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  6.  ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง ความสงบเรยีบรอ้ย ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

2.3  เป้าประสงค ์ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง  มุ่งหวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะพฒันาทอ้งถิน่ใหเ้จรญิกา้วหน้า 
จะท าใหป้ระชาชนภายในต าบลมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้  จงึก าหนดเป้าประสงคเ์พือ่ใหส้ามารถด าเนินการ
จดัการต่าง ๆ    ตามพนัธกจิและวสิยัทศัน์ทีก่ าหนดดงันี้ 

การบรหิารงานและการปฏบิตังิานของหน่วยงานมปีระสทิธภิาพสง่เสรมิกระบวนการมสีว่นร่วม
และความร่วมมอืจากทุกภาคสว่นในการพฒันาทอ้งถิน่ 

ระบบดา้นโครงการสรา้งพืน้ฐานต่างๆ มปีระสทิธภิาพไดม้าตรฐาน และเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของประชาชน เช่น ระบบการคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค 

1. การจดัการดา้นสวสัดกิารสงัคม มศีกัยภาพในการพฒันาอาชพี ประชาชนมรีายได้
เพิม่ขึน้ 

2. การพฒันาดา้นคุณภาพชวีติมปีระสทิธภิาพ ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ 
3. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการดแูล อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู  
4. ประชาชนมคีวามมัน่คงในการด ารงชวีติและไดร้บัความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ตวัช้ีวดั 

ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการทีด่ี 1.  รอ้ยละความพงึพอใจในการท างานของหน่วยงาน              
2.  รอ้ยละความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 1.  รอ้ยละของระบบโครงสรา้งพืน้ฐานไดม้าตรฐาน 

 2.  รอ้ยละของระบบโครงสรา้งพืน้ฐานเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของประชาชนภายในต าบล 

ยุทธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิ
ชุมชน 

1. รอ้ยละของประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้                        
2. รอ้ยละของรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

ยุทธศาตรด์า้นการสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 1. รอ้ยละของประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ 
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2. รอ้ยละของประชาชนพงึพอใจต่อหน่วยงาน 

3. จ านวนของโครงการ/กจิกรรมในการฝึกอาชพี 

ยุทธศาตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ  
สิง่แวดลอ้ม 

1. รอ้ยละของโครงการในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูธรรมชาติ 

2. รอ้ยละของประชาชนพงึพอใจต่อหน่วยงาน 

ยุทธศาตรด์า้นความมัน่คง ความสงบ
เรยีบรอ้ย ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

1. รอ้ยละของประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ 

2. รอ้ยละของประชาชนพงึพอใจต่อหน่วยงาน 

ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการทีด่ ี พฒันาขดีความสามารถในการใหบ้รกิารประชาชนและการ
ปฏบิตังิานการมฐีานขอ้มลูระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่มุ่ง
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์รใหพ้รอ้มส าหรบั
ประชาชน 

ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยมุ่งสรา้งและบูรณะ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน 

ยุทธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิ
ชุมชน 

สง่เสรมิการสรา้งอาชพี ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ยุทธศาตรด์า้นการสง่เสรมิคุณภาพชวีติ พฒันา สง่เสรมิ สนับสนุน การพฒันาดา้นคุณภาพชวีติใหม้ี
ชวีติทีด่ขีึน้พฒันาสง่เสรมิคุณภาพชวีติใหก้บัผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร 
ผูป่้วย ผูย้ากไรแ้ละ ผูด้อ้ยโอกาส 

ยุทธศาตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ  
สิง่แวดลอ้ม 

พฒันาสง่เสรมิ ฟ้ืนฟู การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและ
สง่เสรมิการจดัหาแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ 

ยุทธศาตรด์า้นความมัน่คง ความสงบ
เรยีบรอ้ย ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

การพฒันาดา้นความมัน่คง ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชน  มคีวามสามคัคปีรองดอง สมานฉนัท ์
เพือ่ความมัน่คง     ของชาต ิ
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 กลยุทธ์ 

  เพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง   จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้อง
ให้ความส าคญักบัการวางบทบาทการพฒันาของต าบลโคกป่ีฆ้องในอนาคต ให้เหมาะสม  สอดคล้องกบั
ปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในพื้นที ่  รวมทัง้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเพือ่ใหป้ระชาชนได้รบัประโยชน์สงูสุด   จงึก าหนดกลยุทธไ์วด้งันี้ 

1. การบรหิารจดัการทีด่ ี และสง่เสรมิสนับสนุนกระบวนการมสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่นใน
การพฒันาทอ้งถิน่ 

2. การพฒันาระบบดา้นโครงการสรา้งพืน้ฐานต่างๆ  ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

3. การจดัการดา้นการพฒันาอาชพี ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ ยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

4. การพฒันาดา้นคุณภาพชวีติประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ คงไวซ้ึง่จารตีประเพณีภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

5. การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้  
6. การพฒันาใหป้ระชาชนมคีวามมัน่คงในการด ารงชวีติและไดร้บัความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัยส์นิมคีวามสามคัคปีรองดอง สมานฉนัท ์เพือ่ความมัน่คงของชาติ 
 

2.7  จดุยืนทางยุทธศาสตร ์

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง   ใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดอืดรอ้น  และการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในพืน้ทีต่่าง ๆ ใหด้ขีึน้ โดยเฉพาะการปรบัปรุง แก้ไข
ปัญหา การพฒันาด้านการจดับรกิารสาธารณะ โครงสรา้งพื้นฐาน  ถอืเป็นภารกจิหลกัขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ตลอดจนการพฒันาดา้นอื่น ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนโดยยดึหลกัการมี
ส่วนร่วม มคีวามสอดคล้องกบันโยบายรฐับาล แผนพฒันาระดบัต่าง ๆ   องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ี
ฆอ้ง  จงึก าหนดจุดยนืทางยุทธศาสตรก์ารพฒันาไว ้ 6 ประเดน็ยุทธศาสตรด์งันี้ 

  1.  ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการทีด่ี 
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  2.  ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  3.  ยุทธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน 
  4.  ยุทธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 
  5.  ยุทธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  6.  ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง ความสงบเรยีบรอ้ย ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

 

   ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

  ในภาพรวมยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง  มุ่งพฒันาทัง้  6 
ด้านยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี , ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  , 
ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชน  ,ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ , ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  และยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง ความสงบเรยีบรอ้ย ความปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์นิ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชนภายในพืน้ทีต่ าบลโคกป่ีฆอ้ง 

 บนัไดขัน้ท่ี 3 การเกบ็ข้อมูลยุทธศาตรแ์ละภารกิจของหน่วยงาน 

 เมื่อองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง มยีุทธศาสตร์ในการก าหนดทศิทางในการบริหาร
จดัการในองค์กรแล้ว จงึด าเนินการก าหนดเป้าประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพื่อที่จะให้คณะกรรมการ
ร่วมกนัพจิารณาว่า ในยุทธศาสตรแ์ต่ละยุทธศาสตร ์มเีป้าประสงคอ์ย่างไร และองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ี
ฆ้ อ ง  
จะก าหนดต าแหน่งใด เพื่อปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าประสงคน์ัน้ และปัจจุบนัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  
มอีตัราก าลงัในการปฏบิตังิานภายใต้ยุทธศาสตรน์ัน้เพยีงพอหรอืไม่ และยุทธศาสตรใ์ดทีม่คีนเกนิความจ าเป็น
เพื่อที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยต าแหน่งในกรณีต าแหน่งว่าง นั ้น  เพื่อรองรับการท างานอย่างมี
ประสทิธภิาพภายในระยะเวลา 3 ปี  ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใตภ้ารกจิของแต่ละสว่นราชการ  5 
สว่นราชการ 

การจดัสรรอตัราก าลงัใหม้ปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสาย
งานและคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่ง ใหต้รงกบับทบาท ภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลมากยิง่ขึ้น โดย
จุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบมากที่สุด พร้อมทัง้เอื้อต่อการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล       อนัไดแ้ก่   การโอน  การยา้ย  การวางแผนเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชพี เป็น
ตน้ ทัง้นี้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง  ไดพ้จิารณาดว้ยว่าอตัราก าลงัทีม่อียู่ในปัจจุบนั มคีุณสมบตัทิัง้
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ในเชงิคุณภาพและปรมิาณเป็นอย่างไรเพื่อใหส้ามารถบรหิารก าหนดอตัราก าลงัใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด โดย
ให้พจิารณาความเหมาะสมในเชงิคุณสมบตั ิความรู้ ทกัษะ วุฒกิารศกึษา กลุ่มอาชพีที่เหมาะสมกบัหน้าที่
ความรบัผดิชอบหลกั ดงันี้ 

1. ส านักงานปลดั  มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานราชการทัว่ไป ขององค์การบรหิารส่วน
ต าบล และราชการทีม่ไิดก้ าหนดหน้าทีข่องสว่นราชการใดองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโดยเฉพาะ รวมทัง้ก ากบั
และเร่งรดัการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการในองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดท า
แผนพฒันา การจดัท าร่างขอ้บญัญตัติ าบล การจดัท าทะเบยีนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล การให้
ค าปรกึษาหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบการปกครองบงัคบับญัชาของพนกังานสว่นต าบล ลูกจา้ง และพนกังาน
จา้ง การบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ด าเนินการเกี่ยวกบัอนุญาตต่าง ๆ และปฏบิตังิาน
ที่ไม่อยู่ในความรบัผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น รวมทัง้ก ากับและเร่งรดัการปฏิบัติราชการใน
องค์การบรหิารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล โดยมโีครงสรา้งงานในส านกังานปลดั ดงันี้ 

 
 
 1.1 งานบรหิารงานทัว่ไป 

 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคด ี
 1.4 งานสวสัดกิารและพฒันาชุมชน 
 1.5 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 1.6 งานการเจา้หน้าที ่
 - ส านักงานปลดั คุณสมบตั ิ ความรู ้ทกัษะ วุฒกิารศกึษา ทีใ่ชใ้นการบรรจุ และแต่งตัง้

ใหพ้นักงานส่วนต าบล  ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลดั ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทัว่ไป  การบรกิารสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒกิารศกึษา ที่ใช้ในการ
บรรจุแต่งตัง้จะใชคุ้ณวุฒติามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อใหพ้นักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏบิตังิานไดเ้ตม็ความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ทีแ่ต่ละคนม ี
 2. กองคลงั  มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกับการจดัท าบญัชีและทะเบียนรบั – จ่ายเงนิ ทุก
ประเภท เกี่ยวกบัการเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ  การน าส่ง การฝากเงนิ การตรวจเงนิของ
องค์การบรหิารส่วนต าบล รวบรวมสถิติเงนิได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตดัปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิ
งบประมาณ การหกัภาษแีละน าส่งรายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนั การรบัและจ่ายขาดเงนิสะสมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  
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ตรวจสอบงานของจงัหวดัและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพฒันารายได้  การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยมโีครงสรา้งงานในกองคลงั ดงันี้ 

   2.1 งานการเงนิและบญัช ี
2.2 งานพฒันาและจดัเกบ็รายได้ 
2.3  งานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัดุ 
- กองคลงั คุณสมบตั ิ ความรู ้ทกัษะ วุฒกิารศกึษา ทีใ่ชใ้นการบรรจุ และแต่งตัง้

ใหพ้นกังานสว่นต าบล  ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ด ารงต าแหน่งในกองคลงั จะเน้นทีเ่รื่องการเงนิ  การ
บัญชี  การพสัดุ  การจดัเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตัง้จะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบตัิงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ทีแ่ต่ละคนม ี

 

 3 กองช่าง มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการส ารวจ  ออกแบบ  การจดัท าขอ้มูลทางด้าน
วศิวกรรม  การจดัเกบ็และทดสอบคุณภาพพสัดุ  งานออกแบบและเขยีนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสรา้ง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบยีบกฎหมาย  งานแผนปฏบิตั ิ งานการก่อสรา้งและซ่อมบ ารุง  การควบคุม
การก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวศิวกรรมเครื่องจกัรกล การรวบรวมประวตัติดิตามควบคุม
การปฏิบตัิงานเครื่องจกัรกล  การควบคุม  การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับ
แผนงาน  ควบคุม เกบ็รกัษา การเบกิจ่ายวสัดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น ้ามนัเชื้อเพลงิ  และงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 
โดยมโีครงสรา้งงานในกองช่าง ดงันี้ 

  
 
             3.1 งานก่อสรา้ง 

3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4 งานผงัเมอืง 
- กองช่าง คุณสมบตั ิ ความรู ้ทกัษะ วุฒกิารศกึษา ทีใ่ชใ้นการบรรจุ และแต่งตัง้ให้

พนกังานสว่นต าบล  ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง สว่นใหญ่จะเน้นทีเ่รื่องสาย
งานช่าง  การก่อสรา้ง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สว่นวุฒกิารศกึษา ทีใ่ชใ้นการบรรจุ
แต่งตัง้จะใชคุ้ณวุฒติามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพือ่ใหพ้นกังานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏบิตังิานไดเ้ตม็ความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ทีแ่ต่ละคนมี 

 4. กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัปฏบิตังิานด้าน
การศกึษา  การวเิคราะห ์ วจิยั และพฒันาหลกัสูตร  การแนะแนว  การวดัผล ประเมนิผล  การพฒันาต ารา
เรยีน  การวางแผนการศกึษา ตามมาตรฐานสถานศกึษา การจดับรกิารส่งเสรมิการศกึษา  การจดัการและ
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ส่งเสรมิศาสนาและประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่ การจัดการและส่งเสรมิกฬีาและนันทนาการ และปฏบิตังิาน
อื่นทีเ่กยีวขอ้ง โดยมโีครงสรา้งงานในกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ดงันี้ 

4.1  งานบรหิารการศกึษา 
  4.2  งานสง่เสรมิการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
  4.3  งานสง่เสรมิการท่องเทีย่วกฬีาและนนัทนาการ 
  - กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม คุณสมบตั ิ ความรู ้ทกัษะ วุฒกิารศกึษา 

ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตัง้ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกอง
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพฒันาการศึกษา  
ประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น  ภูมปัิญญา  การบรกิารสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒกิารศกึษา ที่ใช้ในการบรรจุ
แต่งตัง้จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏบิตังิานไดเ้ตม็ความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ทีแ่ต่ละคนม ี

 

 5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  มีหน้าที่รบัผิดชอบด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทัง้กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
พั ฒ น า 
และปรบัปรุงงานดา้นสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม การอาชวีอนามยัการส่งเสรมิสุขภาพ การควบคุมป้องกนั
โรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ การพฒันาพฤตกิรรมอนามยั การสุขาภบิาลและอนามยัสิง่แวดลอ้ม จดัใหบ้รกิาร
เผยแพร่ความรูท้างดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรค การควบคุมสิง่แวดลอ้ม การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
จดับรกิาร รกัษาความสะอาด การจดัการขยะมูลฝอย และปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมาย โดยมี
โครงสรา้งงานในกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

5.1 งานอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
5.2 งานบรกิารสาธารณสุข 
5.3 งานรกัษาความสะอาด 
5.4 งานบรกิารสาธารณสุข 

 - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม คุณสมบตั ิ ความรู ้ทกัษะ วุฒกิารศกึษา ทีใ่ช้
ในการบรรจุ และแต่งตัง้ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกอง
สาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนรกัษาพยาบาล  ใหก้ารบรกิารสาธารณสุข 
อนามยัสิง่แวดลอ้ม การบรกิารสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒกิารศกึษา ทีใ่ชใ้นการบรรจุแต่งตัง้จะใชคุ้ณวุฒติาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบตัิงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ทีแ่ต่ละคนม ี

การจดัอตัราก าลงัเพื่อให้สอดคล้องกบัเป้าประสงคข์องยุทธศาสตร ์
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ต าแหน่งทีก่ าหนดรองรบั 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  

มาตรฐานคมนาคม   

- พฒันาเสน้ทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรบั
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  
ปรบัปรุง  บ ารุงรกัษาถนน สะพาน  ทางเทา้  ท่อระบาย
น ้า  และจดัระบบการคมนาคมให้เป็นระเบยีบปลอดภยั  
เช่น  ป้ายบอกเสน้ทาง  ไหล่ทาง  สญัญาณไฟบรเิวณ
ทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 

- ปลดั อบต. - รองปลดั อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นกัวเิคราะหฯ์ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  

ป ร ะ ช า ช น มี

คณุภาพ   

- ใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บรหิารจดัการ
สิง่แวดล้อม ขยะมูลฝอย ป้องกนั โรคติดต่อ ให้บรกิาร
ดา้นทนัตกรรม  การจดัให้มคีวามมัน่คงปลอดภยัปลอด
จากยาเสพตดิ  ทัง้ชุมชน  โรงเรยีน และหน่วยงานรฐัใน
พืน้ที ่  

- ปลดั อบต. –รองปลดั อบต. 
- ผอ.กองสาธารณสุข 
- นกัวชิาการสุขาภบิาล 
- จพง.สาธารณสุข  

- ใหก้ารศกึษากบัเดก็ก่อนวยัเรยีน บรหิารจดัการกบัเดก็
และเยาวชนในพื้นที่  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม
ศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และสิ่ง
เสรมิการศกึษา นอกสถานศกึษา ให้กบัเดก็และเยาชน
นอกสถานศกึษา  

- ปลดั อบต. – รองปลดั อบต. 
- ผอ.กองการศกึษา 
- นกัวชิาการศกึษา 
- เจา้พนกังานธุรการ 
- คร ู/ผช.คร/ู ผดด 

- การเพิม่รายได ้ ลดรายจ่าย พฒันาทกัษะฝีมอื สง่เสรมิ
การประกอบ อาชพีทีย่ ัง่ยนื และมรีายไดท้ีม่ ัน่คง พฒันา
และสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา
ผูด้อ้ยโอกาส 

- ปลดั อบต. – รองปลดั อบต. 
- นกัพฒันาชุมชน 
 

- การพฒันาและจดัหาแหล่งน ้าเพือ่อุปโภค-บรโิภค 
การปรบัปรุงภูมทิศัน์สถานทีร่าชการ  สถานทีท่่องเทีย่ว  
อาคาร  บา้นเรอืน สนามกฬีา  สวนสาธารณะ  การ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  และมกีารบรกิาร
พืน้ฐานทีส่ะดวกและเพยีงพอ 

- ปลดั อบต. – รองปลดั อบต. 
- ผอ.กองช่าง  - วศิกรโยธา 
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- จพง.ป้องกนัฯ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 

เกษตรกรรมยัง่ยืน 

- สง่เสรมิการเกษตรปลอดสารพษิ  สง่เสรมิการปลูกพชื
สมุนไพรการพฒันาคุณภาพดนิ  การพฒันาบุคลากรทาง
การเกษตรพฒันาคุณภาพสนิคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์

- ปลดั อบต. – รองปลดั อบต. 
- หน.ส านกัปลดั 
- นกัพฒันาชุมชน 
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เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏใีหม่สง่เสรมิใหม้ี
ตลาด 
เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการจ าหน่ายสิน้คา้การเกษตรการ 
พฒันาและจดัหาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร    

- พนกังานสบูน ้า 

- พฒันาและบรหิารจดัการแหล่งน ้าธรรมชาต ิ ค ู คลอง  
หนอง  บงึ แหล่งน ้าชลประทาน  ใหส้ามารถเกบ็กกัน ้า
ไดต้ลอดปี ฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  เช่น ป่าไม ้ แหล่งน ้าธรรมชาต ิ ฯลฯ 
 

- ปลดั อบต. – รองปลดั อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นกัวเิคราะหฯ์ 
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- นายช่างไฟฟ้า 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

โปร่งใส 

- พฒันาคุณภาพบุคลากร  ใหเ้งนิเดอืนค่าจา้ง  
ค่าตอบแทน บรรจุแต่งตัง้  สรรหา  พฒันาบุคลากร   ใน
สงักดั   
 

- ปลดั อบต. – รองปลดั อบต. 
- หวัหน้าส านกัปลดั -นิตกิร 
- นกัทรพัยากรบุคคล 

- สนบัสนุนงบประมาณ ปรบัปรุงเครื่องมอื-เครื่องใช ้ 
และสถานทีป่ฏบิตัริาชการ  ควบคุมดา้นงบประมาณใหม้ี
ประสทิธภิาพ  ตรวจสอบได ้ 
 

- ปลดั อบต. – รองปลดั อบต. 
- ผอ.กองคลงั 
- นกัวชิาการเงนิฯ 
- จพง.พสัดุ 
- จพง.จดัเกบ็รายได ้
- จพง.การเงนิ 
- ผช.จพง.พสัดุ 
- ผช.จพง.การเงนิฯ 

- รณรงคใ์หเ้ยาวชนและประชาชนตื่นตวัถงึความส าคญั
ของการปกครองระบอบประชาธปิไตย  มสีว่นร่วมใน
การก าหนดวสิยัทศัน์  ความตอ้งการการแกปั้ญหา  
ประเมนิผลและตรวจสอบได้ และการปฏบิตังิานตาม
หลกัธรรมาภบิาล 

- พนกังานสว่นต าบลทุกระดบั 
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 บนัไดขัน้ท่ี 4 การเกบ็ข้อมูลกระบวนการท างานจริง 

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง ไดพ้จิารณาภาระค่างานทีห่วัหน้าสว่นราชการ ไดเ้กบ็
รวบรวมข้อมูล พจิารณาประกอบกบัใบก าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง เพื่อพจิารณาเกี่ยวกบัอตัราต าแหน่งทีค่วรม ีหรอืทศิทางการควบคุมอตัราก าลงั
ของบุคลากรในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ปี   
 
 บนัไดขัน้ท่ี 5 การพิจารณาอปุสงคก์ าลงัคน  

 หลังรวบรวมข้อมูลดงักล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอตัราก าลังที่ใช้คือ แผน
อตัราก าลงั 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 พบว่า องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง มภีารกิจ  
ด้านการศึกษา  ด้านการจัดท าแผนที่ภาษี และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เพิ่มขึ้น เบื้องต้ น
คณะกรรมการไดร้่วมกนัพจิารณาปรบัเกลีย่อตัราก าลงัทีว่่างเพือ่เป็นการควบคุมภาระค่าใชจ่้ายแลว้ แต่กย็งั
ไม่สามารถตอบสนองภารกจิและงานทีเ่พิม่ขึน้ได ้เนื่องดว้ยเหตุผลดงันี้ 

อตัราก าลงัท่ีว่าง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง 

ล าดบั สว่นราชการ ต าแหน่ง จ านวน วธิดี าเนินการในต าแหน่งว่าง 
1 กองการศกึษา 

ศาสนาฯ 
ผูอ้ านวยการกอง
การศกึษาฯ 

1 ต าแหน่งรายงานกรมสง่เสรมิการปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ ยุบเลกิไมได้ 

2 กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอ้ม 

เจา้พนกังาน
สาธารณสุข 

1 ต าแหน่งรายงานกรมสง่เสรมิการปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ ยุบเลกิไมได ้

3 กองคลงั เจา้พนกังาน
จดัเกบ็รายได ้

1 คงต าแหน่งไวค้งเดมิ เนื่องจากภารกจิงานมอียู่ 
ไม่สามารถปรบัเกลีย่ต าแหน่งได้ 

4 กองคลงั เจา้พนกังานพสัดุ 1 คงต าแหน่งไวค้งเดมิ เนื่องจากภารกจิงานมอียู่ 
ไม่สามารถปรบัเกลีย่ต าแหน่งได้ 

5 กองคลงั เจา้พนกังาน
จดัเกบ็รายได ้

1 คงต าแหน่งไวค้งเดมิ เนื่องจากภารกจิงานมอียู่ 
ไม่สามารถปรบัเกลีย่ต าแหน่งได้ 

6 กองช่าง เจา้พนกังาน
ประปา 

1 คงต าแหน่งไวค้งเดมิ เนื่องจากภารกจิงานมอียู่ 
ไม่สามารถปรบัเกลีย่ต าแหน่งได้ 
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7 ส านกัปลดั เจา้พนกังาน
ป้องกนัฯ 

1 คงต าแหน่งไวค้งเดมิ เนื่องจากภารกจิงานมอียู่ 
ไม่สามารถปรบัเกลีย่ต าแหน่งได้ 

 
 

 

 

 

 

บนัไดขัน้ท่ี 6 การพิจารณาอปุทานก าลงัคน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง  มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบ
อตัราก าลงั 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดงันี้ 
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แผนภูมิแสดงปีเกษียณอายุราชการของบุคลากรตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี

2564-2566 2567-2569 2570-2572 หลงั 2573
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จากแผนภูม ิพบว่าการเกษยีณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอตัราก าลงั 2564 – 2566 

จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 4 แต่คนที่เกษียณอายุราชการ เป็นประเภทบรหิารท้องถิ่น (ปลดัองค์การ
บรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง) ซึ่งเป็นเครื่องจกัรส าคญัในการบรหิารจดัการองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ดงันัน้
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง มแีนวทางในการรองรบักรณีปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ทีเ่กษยีณ 3 
แนวทาง 

1. ก่อนการเกษียณ 60 วนั องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง จะเตรยีมการด าเนินการ
สรรหาบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถ เพื่อมาด ารงต าแหน่งดงักล่าว เพื่อให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่
เกษยีณใน 1 ตุลาคม 2566 ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบหลกัเกณฑก์ าหนด  

2. หากไม่สามารถด าเนินการไดใ้นขอ้ 1 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง จะสรรหาคน
มาด ารงต าแหน่ง (เสนอชื่อเขา้ ก.อบต.จงัหวดัสระแก้ว) ภายหลงัจากต าแหน่งว่าง ใน 60 วนั  (รวมขอ้ 1 
และ ขอ้ 2 ได ้120 วนั) 

3. หากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง ไม่สามารถด าเนินการได้ ทัง้ขอ้ 1 และ 2 แลว้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง จะรายงานต าแหน่งผู้บริหารว่าง ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ซึ่งการด าเนินการเมื่อต าแหน่งว่างเกดิขึ้นแลว้ องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง มรีอง
ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 1 อตัรา ทีจ่ะสามารถรกัษาราชการแทนและปฏบิตังิานในระหว่างการสรรหา
ได ้ 

 
บนัไดขัน้ท่ี 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 

เกษียณปี 2564-2566, 1

เกษียณปี 2567-2569, 0

เกษียณปี2570-2572, 1

เกษียณปี 2573 เป็นตน้ไป, 21

เกษียณปี 2564-2566

เกษียณปี 2567-2569

เกษียณปี2570-2572
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 การจดัประเภทของบุคลากรในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง ใชก้ารวางกรอบ
อตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบัภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครฐัตามความเหมาะสมใหส้อดรบักบั
แนวทางการบรหิารภาครฐัแนวใหม่ ทีเ่น้นความยดืหยุ่น แกไ้ขงา่ย กระจายอ านาจการบรหิารจดัการ มคีวาม
คล่องตวั และมเีจา้ภาพที่ชดัเจน อกีทัง้ยงัไดก้ าหนดใหเ้ป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ดีด้วย 
ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครฐั ควรเน้นใชอ้ตัราก าลงัแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกบัภารกจิ โดยให้
พจิารณากรอบใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิและลกัษณะงานของ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง ดงันี้ 

• พนักงานส่วนต าบล : ปฏบิตังิานในภารกจิหลกั ลกัษณะงานทีเ่น้นการใช้
ความรูค้วามสามารถและทกัษะเชงิเทคนิค หรอืเป็นงานวชิาการ งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดนโยบายหรอื
ลกัษณะงานที่มคีวามต่อเนื่องในการท างาน  มอี านาจหน้าที่ในการสัง่การบงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนกังานสว่นต าบลไว ้ ดงันี้ 

- สายงานบรหิารทอ้งถิน่  ไดแ้ก่ ปลดั  รองปลดั 
- สายงานอ านวยการทอ้งถิน่  ไดแ้ก่ หวัหน้าสว่นราชการ  ผูอ้ านวยการ

กอง  
- สายงานวชิาการ  ไดแ้ก่ สายงานทีบ่รรจุเริม่ตน้ดว้ยคุณวุฒปิรญิญาตรี 
- สายงานทัว่ไป ไดแ้ก่ สายงานทีบ่รรจุเริม่ตน้มคีุณวุฒติ ่ากว่าปรญิญาตร ี

• ลูกจ้างประจ า : ปฏบิตังิานทีต่้องใชท้กัษะและประสบการณ์  จงึมกีารจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มกีารก าหนดอตัราขึ้นมาใหม่  หรอืก าหนด
ต าแหน่งเพิม่จากที่มอียู่เดิมและให้ยุบเลกิต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มอียู่ เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มคีนลาออก  
หรอืเกษยีณอายุราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดงันี้  

- กลุ่มงานบรกิารพืน้ฐาน  
- กลุ่มงานสนบัสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

•  พนักงานจ้าง : ปฏบิตังิานเสรมิในภารกจิรอง ภารกจิสนบัสนุน งานทีม่ี
ก าหนดระยะเวลาการปฏบิตังิานเริม่ตน้และสิน้สุดทีแ่น่นอนตามโครงการหรอืภารกจิในระยะสัน้  หลกัเกณฑ์
การก าหนดพนกังานจา้งจะม ี3 ประเภทแต่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้งเป็นองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล 
ขนาดกลางดว้ยบรบิท ขนาด และปัจจยัหลายอย่าง จงึก าหนดจา้งพนกังานจา้ง เพยีง  ๒ ประเภท ดงันี้ 

- พนกังานจา้งทัว่ไป 
- พนกังานจา้งตามภารกจิ  
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 บนัไดขัน้ท่ี 8 คือการจดัท าแผนอตัราก าลงัของส่วนราชการ 

 การจดัท าแผนอตัราก าลงัแต่ละสว่นราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง ใช้การ
วเิคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การ
บรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง  ทัง้นี้เพื่อใหท้ราบว่าองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกจิได ้ เป็น 7 ดา้น ซึ่งภารกจิดงักล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบญัญตัิ
สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  อีกทัง้องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง ได้
วเิคราะหภ์ารกจิทีม่อียู่           เพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดส่วนราชการรองรบั และใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิที่
เกดิขึน้ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็นหลกั ดงันี้ 
 
 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรบัภารกิจ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องดงัน้ี 
1.1 จดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางน ้าและทางบก (มาตรา 67 (1))  
1.2 ให้มีน ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 
68(1)) 

ด้านโครงสร้า งพื้ นฐานมีภา รกิจที่
เกี่ยวข้องการการซ่อม การสร้าง การ
บ า รุ ง รั ก ษ า  ไ ฟ ฟ้ า  ป ร ะ ป า 
สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ ดังนัน้ การ
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1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 
68(2)) 
1.4 ใหม้แีละบ ารุงรกัษาทางระบายน ้า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสรา้งอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจใน
ดา้น นี้ คอื กองช่าง  

2. ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 
2.1  ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร 

(มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มแีละบ ารุงสถานที่ประชุม การกฬีาการพกัผ่อนหย่อนใจ

และสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.4 การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตร ี

คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเกี่ยวกบัที่อยู่

อาศยั(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพ

ของประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามยัครอบครวัและการรกัษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ทัง้ด้วยสุขภาพพลานามยั และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั ้น การ
ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจใน
ดา้น เป็นการปฏบิตังิานประสานงานใน 
2 ส่วนราชการ คือ กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม และส านักงานปลดั 

โดยในส่วนของส านักงานปลดั อยู่ใน

งาน สวสัดิการและพฒันาชุมชน  

3. ด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความ
สงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

3.1 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรกัษาทรพัย์สนิอนัเป็นสาธารณสมบตัิ

ของแผ่นดนิ (มาตรา 68(8) 
3.3 การผงัเมอืง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จดัใหม้ทีีจ่อดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของ

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

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้
เป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนรวมทัง้ความ
ปลอดภัยทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้วย  ดงันัน้ การก าหนดส่วนราชการ
รองรบัภารกจิเป็นการประสานงานการ
ปฏบิตัริะหว่าง 2 ส่วนราชการ คอื กอง

ช่าง  และส านักงานปลัด ในงาน

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม
และการท่องเท่ียว มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

4.1 สง่เสรมิใหม้อีุตสาหกรรมในครอบครวั (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มแีละส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกร และกจิการสหกรณ์ (มาตรา 

68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 

68(7)) 
4.4 ใหม้ตีลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเทีย่ว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กจิการเกีย่วกบัการพาณิชย ์(มาตรา 68(11)) 
4.7 การสง่เสรมิ การฝึกและประกอบอาชพี (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชยก์รรมและการสง่เสรมิการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว ภารกจิ
ในดา้นน้ีเกีย่วขอ้งกบัการมสีว่นร่วม 
ของประชาชนในการสง่เสรมิอาชพีและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ดงันัน้การ
ก าหนดสว่นราชการรองรบัดา้นนี้ มกีาร
ประสานการปฏบิตังิานระหว่าง 2 สว่น
ราชการคอื กองคลงั และส านักงาน

ปลดั  

งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน 

5. ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง 
ดงัน้ี 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม(มาตรา 67(7)) 

5.2 รกัษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดนิ และทีส่าธารณะ 
รวมทัง้ก าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจดัการสิง่แวดลอ้มและมลพษิต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการที่มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั ้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้  คือ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

6. ด้านการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมิู
ปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

6.1 บ ารุงรกัษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และ 
วฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ (มาตรา 67(8) 

6.2 สง่เสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจดัการศกึษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอันดี

งามของทอ้งถิน่ (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปัิญญาท้องถิน่ ภารกจิ
ในดา้นนี้เกี่ยวขอ้งกบัภูมปัิญญา ศาสนา
และวฒันธรรมของคนในชุมชน ดงันัน้
การก าหนดส่วนราชการรองรบัด้านนี้  
คื อ  กองการศึกษา  ศาสนาและ

วฒันธรรม 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

ดา้นการบรหิารจดัการและการสนับสนุน
การปฏบิตัภิารกิจของส่วนราชการและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ภารกจิใน
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7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่นใน
การพฒันาทอ้งถิน่ (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรอืบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.3 สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของราษฎร ในการมมีาตรการป้องกนั  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าที่ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน ้ าที่เชื่อมต่อ
ระหว่างองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่น (มาตรา 17(16)) 

ด้านนี้ เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการที่มี
ประสทิธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ดงันัน้การก าหนดส่วนราชการ
รองรบัดา้นนี้ คือ ส่วนราชการทุกกอง

ในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ี

ฆ้อง (ส านักงานปลดั กองคลงั กอง

ช่าง กองการศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรมและกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม) 

ภารกิจทัง้  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ  
จะแก้ไขปัญหาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้งได้เป็นอย่างด ีมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดย
ค านึงถงึความต้องการของประชาชนในเขตพืน้ที่ประกอบดว้ยการด าเนินการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล  
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพฒันาต าบล   นโยบายของรฐับาล และนโยบายของผูบ้รหิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเป็นส าคญั 

 
6.ภารกิจหลกัและภารกิจรองท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง จะด าเนินการ มี
ดงัน้ี 
 

ภารกิจหลกั ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรบักบัภารกิจ 



41 
 

 

ภารกิจหลกั 
1. ดา้นการปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน 
2. ดา้นการสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 
3. ดา้นการจดัระเบยีบชุมชน  สงัคม และการ

รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
4. ด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 
5. ดา้นการพฒันาการเมอืงและการบรหิาร 
6. ดา้นการสง่เสรมิการศกึษา 
7. ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

1. กองช่าง 
2.  กองสาธารณสุขฯ และ ส านกังานปลดั 
3. ส านกังานปลดั และกองช่าง 

 
4. กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

 
5. ทุกสว่นราชการ 
6. กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
7. ส านกังานปลดั  

ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวฒันธรรมและสง่เสรมิประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม

อาชพี 

3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบ
อาชพีทางการเกษตร 

4. ดา้นการวางแผน  การสง่เสรมิการลงทุน 

 
1. กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
2. ส านกังานปลดั 
3. ส านกังานปลดั 

 
4. กองคลงั 

 

 

 

 

 

  7.สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ

อตัราก าลงั   
 วิเคราะห์อตัราก าลงัท่ีมี ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง 

  การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมอืในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรบัองคก์ร  ซึ่งช่วยผูบ้รหิารก าหนด  จุดแขง็ และ จุดอ่อน ขององคก์ร จากสภาพแวดลอ้ม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจยั ต่าง ๆ ต่อการ
ท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้ 
ผูบ้รหิารรู้จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคข์ององคก์ร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองคก์รไดเ้ดนิทางมาถูก
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ทศิและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยงับอกได้ว่าองค์กรมแีรงขบัเคลื่อน ไปยงัเป้าหมายได้ดหีรอืไม่  มัน่ใจได้
อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยงัมปีระสทิธิภาพอยู่  มจุีดอ่อนที่จะต้องปรบัปรุงอย่างไร  ซึ่งการ
วเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม   SWOT Analysis มปัีจจยัทีค่วรน ามาพจิารณา  2  สว่น  ดงันี้    
 

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

หมายถงึ จุดเด่นหรอืจุดแขง็ ซึง่เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดทีี ่เกดิจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแขง็ด้านก าลงัคน จุดแขง็ด้านการเงนิ จุดแขง็ด้านการผลติ  จุดแขง็ 
ดา้นทรพัยากรบุคคล องคก์รจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการก าหนดกลยุทธ ์                      

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถงึ จุดดอ้ยหรอืจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน  เป็น ปัญหาหรอื

ขอ้บกพร่องทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ขององคก์ร ซึง่องคก์รจะตอ้งหาวธิใีนการแกปั้ญหานัน้     
2. ปัจจยัภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ

ประโยชน์หรอืส่งเสรมิการ ด าเนินงานขององคก์ร โอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงทีโ่อกาสนัน้ เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ 
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใชป้ระโยชน์จากโอกาสนัน้ 

 
2.2 T มาจาก Threats  

หมายถงึ อุปสรรค  เป็นขอ้จ ากดัที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ
บรหิารจ าเป็นตอ้งปรบักลยุทธใ์หส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรค ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดจ้รงิ  

 
 
 
 
 
 
 วิเคราะห์ปัจจยัภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสงักดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง (ระดบัตวับุคลากร) 

 

จุดแขง็   S จุดอ่อน   W 
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1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ 
อบต. 
2. มอีายุเฉลีย่ ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวยัท างาน 
3. มผีูห้ญงิมากกว่าผูช้ายท าใหก้ารท างานละเอยีด 
   รอบครอบไม่มพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการทุจรติ 
4. มกีารพฒันาศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตวั  โดย
ใช ้
    ความสมัพนัธส์ว่นตวัได ้

1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ 
อบต. 
2. ท างานในลกัษณะเชื่อความคดิส่วนตวัมากกว่า
หลกัการและเหตุผลทีถู่กตอ้งของทางราชการ 
3. มภีาระหนี้สนิ 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิด
ความร่วมมอืในการท างานง่ายขึน้ 
2 .  มีค ว ามจริง ใ จ ในการพัฒนาอุ ทิศตนได้
ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยงัมคีวามคาดหวงัในตวัผู้บรหิารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตวัแทน 

ขอ้จ ากดั   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่
เพยีงพอ 
2. ระดบัความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ยากของงาน 
3. พืน้ทีก่วา้งท าใหบุ้คลากรทีม่อียู่ไม่พอใหบ้รกิาร 
4. มคีวามกา้วหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจยัภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง (ระดบัองคก์ร) 

จุดแขง็   S 
1. บุคลากรมคีวามรกัถิน่ไม่ตอ้งการยา้ย 
2. การเดนิทางสะดวกท างานเกนิเวลาได ้
3. ชุมชนยงัมคีวามคาดหวงัในตวัผูบ้รหิารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตวัแทน 
4. มกีารสง่เสรมิการศกึษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5 .  ใ ห้ โ อ ก า ส ใ น ก า ร พัฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กรอย่าง
เสมอภาคกนั 
6. ส่งเสรมิให้มกีารน าความรู้และทกัษะใหม่ ๆ ที่
ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ ในการ
ปฏบิตังิาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรทีม่คีวามรูเ้ฉพาะดา้นทางวชิาชพี 
2. พืน้ทีพ่ฒันากวา้ง ปัญหามากท าใหบ้างสายงาน
มบีุคลากรไม่เพยีงพอหรอืไม่ม ี
3. อาคารส านกังานคบัแคบ  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนใหค้วามร่วมมอืในการพฒันา อบต.ด ี
2. มคีวามคุน้เคยกนัทุกคน 
3. บุคลากรมถีิน่ทีอ่ยู่กระจายทัว่เขต อบต. ท าใหรู้้ 
สภาพพืน้ที ่ทศันคตขิองประชาชนไดด้ ี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /
ปรญิญาโทเพิม่ขึน้ 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมี
บทบาทในการช่วยใหบุ้คลากรบรรลุเป้าประสงค ์
 

ขอ้จ ากดั  T 
1 .  มีร ะบบอุปถัมภ์และกลุ่ มพรรคพวกจาก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ  
ด าเนินการทางวนิัยเป็นไปไดย้ากมกักระทบญาตพิี่
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
หลากหลายจงึจะท างานได ้ครอบคลุมภารกจิ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ 
จ านวน 
    ประชากร และภารกจิ 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่                 
จะด าเนินการดงักล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลใหต้รงกบัภารกจิ  และในระยะแรกการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรบัการด าเนินการตามภารกิจนัน้  อาจก าหนดเป็นภารกจิอยู่ในรูป
ของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมกีารด าเนินการตามภารกจินัน้ และองคก์ารบรหิารส่วนต าบลพจิารณาเหน็
ว่า ภารกจินัน้มปีรมิาณ 
งานมากพอกอ็าจจะพจิารณาตัง้เป็นสว่นต่อไป โดยเริม่แรกก าหนดโครงสรา้งไว ้ ดงันี้   

โครงสร้างตามแผนอตัราก าลงัปัจจบุนัขนาด
กลาง 

โครงสร้างตามแผนอตัราก าลงัใหม่ประเภท

สามญั 

หมาย

เหตุ 

1. ส านักงานปลดั อบต. 

1.1 งานบรหิารทัว่ไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคด ี
1.4 งานสวสัดกิารและพฒันาชุมชน 
1.5 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
1.6 งานการเจา้หน้าที ่
 

2. กองคลงั 

2.1 งานการเงนิและบญัช ี
2.2 งานพฒันาและจดัเกบ็รายได้ 
2.3  งานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัดุ 

1. ส านักงานปลดั อบต. 

1.1 งานบรหิารทัว่ไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานนิตกิาร 
1.4 งานสวสัดกิารและพฒันาชุมชน 
1.5 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
1.6 งานการเจา้หน้าที ่
1.7 งานกจิการสภา 

2. กองคลงั 

2.1 งานการเงนิและบญัช ี
2.2 งานเร่งรดัและจดัเกบ็รายได้ 
2.3 งานแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ  
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3. กองช่าง 

3.1 งานก่อสรา้ง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานผงัเมอืง 
 

2.4 งานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัดุ 
3. กองช่าง 

3.1 งานบรหิารทัว่ไป 
3.2 งานวศิวกรรมโยธา 
3.3 งานควบคุมอาคารและก่อสรา้ง 
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.5  งานผงัเมอืง 

 

 
 

         

โครงสร้างตามแผนอตัราก าลงัปัจจบุนัขนาด
กลาง 

โครงสร้างตามแผนอตัราก าลงัใหม่ประเภท

สามญั 

หมาย

เหตุ 

4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และ วฒันธรรม 

4.1  งานบรหิารการศกึษา 
4.2  งานสง่เสรมิการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม 
4.3 งานสง่เสรมิการท่องเทีย่ว กฬีาและ

นนัทนาการ 
 

5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

5.1 งานอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
5.2 งานสง่เสรมิสุขภาพและสาธาณสุข 
5.3 งานรกัษาความสะอาด 
5.4 งานบรกิารสาธารณสุข 
 

-ไม่ม-ี 

4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

4.1  งานบรหิารการศกึษา 
4.2  งานสง่เสรมิการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม 
4.3 งานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
4.4 งานสง่เสรมิการท่องเทีย่ว กฬีาและ

นนัทนาการ 
5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

5.1 งานบรหิารงานทัว่ไป 
5.2 งานอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
5.3 งานสง่เสรมิสุขภาพและสาธาณสุข 
5.4 งานรกัษาความสะอาด 
5.5 งานบรกิารสาธารณสุข 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน 

- หน่วยตรวจสอบภายใน 
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 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  ไดว้เิคราะหก์ารก าหนดต าแหน่ง จากภารกจิทีจ่ะด าเนินการ
ในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ 
มเีท่าใด เพื่อน ามาวเิคราะหว์่าจะใชต้ าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ขา้งหน้า  
จงึจะเหมาะสมกบัภารกจิ และปรมิาณงาน และเพื่อใหคุ้ม้ค่าต่อการใชจ่้ายงบประมาณ ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ และเพือ่ใหก้ารบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล  
โดยน าผลการวเิคราะหต์ าแหน่งมากรอกขอ้มูลลงในกรอบอตัราก าลงั 3 ปี  
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการ งาน 

จ านวนพนักงาน(อตัราท่ีมี) 

พนักงาน 
ลจ.

ประจ า 
พ.ภารกิจ พ.ทัว่ไป 

อบต.โคกป่ีฆอ้ง 
ปลดั อบต. 1 - - - 
รองปลดั อบต. 1 - - - 

ส านกังานปลดั 
 

หวัหน้าส านกัปลดั  1 - - - 
งานบรหิารงานทัว่ไป 2 - 1 4 
งานกฎหมายและคด ี 1 - - - 
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งานวเิคราะหน์โยบายและแผน 1 - 1 - 
งานสวสัดกิารและพฒันาชุมชน 1 1 - - 
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1 - - - 
งานการเจา้หน้าที ่ 1 - -  

กองคลงั  
 

ผูอ้ านวยการกองคลงั  1 - - - 
งานการเงนิและบญัช ี 2 1 - - 
งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้ 1 1 - - 
งานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัดุ 2 - 1 - 

กองช่าง 
 

ผูอ้ านวยการกองช่าง  1 - - - 
งานก่อสรา้ง 4 - 1 - 

งานก่อสรา้งออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - - - 

กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ฯ 1 - - - 

งานบรหิารการศกึษา 1 - 1 - 
งานสง่เสรมิการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม 
4 - 9 13 

กองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอ้ม 

 

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ 1 - - - 

งานบรกิารสาธารณสุข 1 -  1 

งานอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 1 - 1 2 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - 

 

 

 

8.2 การวิเคราะหก์ารก าหนดต าแหน่ง 
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจดัท าแผนอตัราก าลังของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง ที่มใีนปัจจุบนั ใช้ภารกิจงานที่มเีป็นตวัก าหนดเป็นเกณฑ์ ดงันัน้ใน
ระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปีงบประมาณ  2564 – 2566 องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้งจงึก าหนดกรอบ
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อตัราก าลงั เพื่อใชใ้นการปฏบิตังิาน ในภารกจิใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์และสมัฤทธิผ์ลตามเป้าหมายทีว่าง
ไว ้ ดงันี้ 

 

กรอบอตัราก าลงั 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566 
  จากตารางข้างต้น จะเหน็ว่า  ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจดัท าแผนอตัราก าลงั ของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง ทีม่ใีนปัจจุบนั  ใชภ้ารกจิงานทีม่เีป็นตวัก าหนดเป็นเกณฑ ์ ดงันัน้ ใน
ระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปีงบประมาณ  2564 – 2566  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  จงึก าหนดกรอบ
อตัราก าลงั เพื่อใชใ้นการปฏบิตังิาน ในภารกจิใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์และส าฤทธิผ์ลตามเป้าหมายทีว่าง
ไว ้ ดงันี้ 

กรอบอตัราก าลงั 3 ปี ระหว่างปี  2564 – 2566 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อตัรา 
ก าลงั
เดมิ 

อตัราต าแหน่งทีค่าดว่า
จะตอ้งใชใ้นชว่ง

ระยะเวลา 3 ปี ขา้งหน้า 

เพิม่ / ลด 
หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลดั อบต. (นักบรหิารงานทอ้งถิน่ 
ระดบักลาง ) 

1 1 1 1 -   - -  

รองปลดั อบต.(นักบรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบั
ตน้)  

1 1 1 1 -   - -  

1.ส านักงานปลดั 

หวัหน้าส านักงานปลดั(นักบรหิารงานทัว่ไป ) 1 1 1 1 -   - -  

นักทรพัยากรบุคคล ปฏบิตักิาร 1 1 1 1 -   - -  

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ปฏบิตักิาร 1 1 1 1 -   - -  

นิตกิร  ช านาญการ 1 1 1 1 -   - -  

นักพฒันาชมุชน  ช านาญการ 1 1 1 1 -   - -  
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เจา้พนักงานธุรการ  ปฏบิตังิาน 1 1 1 1 -   - -  

นักป้องกนับรรเทาสาธารณภยัปฏบิตักิาร 1 1 1 1 - - -  

ส่วนราชการ 
 

กรอบ
อตัรา 
ก าลงั
เดมิ 

อตัราต าแหน่งทีค่าดว่า
จะตอ้งใชใ้นชว่ง

ระยะเวลา 3 ปี ขา้งหน้า 

เพิม่ / ลด 
หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

จพง.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปง/ชง 1 1 1 1 -   - - -ว่าง- 

เจา้พนักงานพฒันาชมุชน ปง/ชง 1 1 1 1 -   - - -ว่าง- 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ผูช้่วยนักวเิคราะหน์โยบายและแผน 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานขบัรถยนตส่์วนกลาง 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานขบัเครื่องจกัรกลขนาดเบา 1 1 1 1 -   - -  

แม่ครวั 1 1 1 1 -   - -  

ตกแตง่สวน 1 1 1 1 -   - -  

ผูช้่วยธุรการ 1 1 1 1 -   - - -ว่าง- 

พนักงานจ้างทัว่ไป         

คนงาน 1 1 1 1 -   - - -ว่าง- 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อตัรา 
ก าลงั
เดมิ 

อตัราต าแหน่งทีค่าดว่า
จะตอ้งใชใ้นชว่ง

ระยะเวลา 3 ปี ขา้งหน้า 

เพิม่ / ลด 
หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

2. กองคลงั 

ผูอ้ านวยการกองคลงั (นักบรหิารงานการคลงั 
ตน้ ) 

1 1 1 1 -   - -  

นักวชิาการเงนิและบญัช ีปก/ชก  1 1 1 1 -   - - -ว่าง- 

เจา้พนักงานการเงนิและบญัช ีปฏบิตังิาน 1 1 1 1 -   - -  

เจา้พนักงานพสัดุ ปง/ชง 1 1 1 1 -   - - -ว่าง- 

เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได ้ปง/ชง 1 1 1 1 - - - -ว่าง- 

ลูกจ้างประจ า         

เจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี
(ลูกจา้งประจ า) 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผูช้่วยเจา้พนักงานพสัด ุ 1 1 1 1 - - - -ว่าง- 

ผูช้่วยเจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี 1 1 1 1 -   - - -ว่าง- 

ผูช้่วยเจา้พนักงานจดัเกบ็รายได ้ 1 1 1 1 -   - - -ว่าง- 
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3.กองช่าง 

ผูอ้ านวยการกองช่าง(นักบรหิารงานช่าง 
ตน้) 

1 1 1 1 -   - -  

วศิวกรโยธาปฏบิตักิาร 1 1 1 1 -   - -  

นายช่างโยธา ปง/ชง 1 1 1 1 - - - -ว่าง- 

นายช่างโยธา  ปฏบิตังิาน 1 1 1 1 -   - -  

เจา้พนักงานธุรการ  ปฏบิตังิาน 1 1 1 1 - - -  

นายช่างไฟฟ้า ปฏบิตังิาน 1 1 1 1 - - -  

ส่วนราชการ 

กรอบ
อตัรา 
ก าลงั
เดมิ 

อตัราต าแหน่งทีค่าดว่า
จะตอ้งใชใ้นชว่ง

ระยะเวลา 3 ปี ขา้งหน้า 

เพิม่ / ลด 
หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

3.กองช่าง 

เจา้พนักงานประปา ปง/ชง 1 1 1 1 - - - -ว่าง- 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผูช้่วยเจา้พนักงานประปา 1 1 1 1 -   - - -ว่าง- 

ผูช้่วยช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 -   - - -ว่าง- 

4. กองการศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 

ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ฯ 

(นักบรหิารงานการศกึษา ตน้) 

1 1 1 1    -ว่าง- 

นักวชิาการศกึษา  ปฏบิตักิาร 1 1 1 1 - -  -  

เจา้พนักงานธุรการ ปง/ชง 1 1 1 1  - - - -ว่าง- 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อตัรา 
ก าลงั
เดมิ 

อตัราต าแหน่งทีค่าดว่า
จะตอ้งใชใ้นชว่ง

ระยะเวลา 3 ปี ขา้งหน้า 

เพิม่ / ลด 
หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

5. ส่วนสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม 

หวัหน้าส่วนสาธารณสุข  

(นักบรหิารงานสาธารณสุข ตน้)  
1 1 1 1 - - -  

นักวชิาการสุขาภบิาล  ปฏบิตักิาร 1 1 1 1 - - -  

เจา้พนักงานสาธาณสุขชุมชน 1 1 1 1 -  - -ว่าง- 

รวม 55 55 55 55 - - -  

 

** รายชื่อพนักงานจา้งตามภารกจิ  สว่นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ต าแหน่งผูช้่วยครผููด้แูลเดก็   

   จ านวนทัง้สิน้  8  คน   ดงันี้ 

1.  นางสาวสุภาพร  ทรงบณัฑติย ์  สงักดั  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรยีนบา้นลุงพลู 

2.  นางสาววยิะดา โถแพงจนัทร์  สงักดั  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรยีนสามคัคปีระชาสรรค์ 

วทิยฐานะ ครชู านาญการ 3 3 3 3 - - -  

คร ู  1 1 1 1 - - - -ว่าง- 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผูช้่วยครผููดู้แลเดก็ 1 1 1 1 - - - -ว่างเดมิ 1 อตัรา- 

ผูช้่วยครผููดู้แลเดก็ 8 8 8 8    **รายชื่อแนบทา้ย8 
คน 
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3.  นางสาวภาพร กุระพอง   สงักดั  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรยีนสามคัคปีระชาสรรค์ 

4.  นางสาวกมลชนก  อ านวย  สงักดั  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรยีนบา้นบะขมิน้   

5.  นางอชริาพร   ด ารงพนัธ ์  สงักดั  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรยีนบา้นหนองขีเ้หน็ 

6.  นางสาวสายฝน  ลมพดั   สงักดั  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรยีนบา้นคลองน ้าใส 

7. นางสาวสริริตัน์  บูรทศิ     สงักดั  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรยีนบา้นด่าน (ราษฎรบ ารุง) 

8. นางจารุพร  นามมนตร ี  สงักดั  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรยีนบา้นด่าน (ราษฎรบ ารุง) 

 

 

 

 

 

ขอ้ 9 

 

แทรกหน้า    ตารางเอก็เซล 
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6.  แผนภูมโิครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคก

ป่ีฆอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. บญัชจีดัคนลงสูต่ าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในสว่นราชการ 
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12. แนวทางพฒันาพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง ก าหนดแนวทางการพฒันาของพนักงานส่วนต าบลใน

สงักดั   ทุกระดบั  โดยมุ่งเน้นไปทีพ่ฒันาเพื่อเพิม่พูนความรู ้ ทศันคตทิีด่ ี มคีุณธรรมจรยิธรรม อนัจะท าให้
การปฏิบตัิหน้าที่ราชการมปีระสทิธิภาพ  เกิดประสทิธิผล  ตามรอบการจดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี การ
พฒันานอกจากการพฒันาความรูท้ ัว่ไปในการปฏบิตังิาน  เสรมิความรูแ้ละทกัษะในแต่ละต าแหน่ง  ดา้นการ
บรหิาร  ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวั  และดา้นอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นแลว้ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  ตระหนัก
เป็นอย่างยิง่ โดยมุ่งเน้นทีจ่ะพฒันาตามนโยบายของรฐับาลแห่งรฐั  คอืการพฒันาบุคลากรตามแนวทาง ไทย
แลนด ์4.0  เพือ่ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกักล่าวคอื 

1. เป็นองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทีเ่ปิดกว้างและเชื่อมโยงกนั  มกีารบรหิารจดัการทีเ่ปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารของ หน่วยงานได ้ มกีารแบ่งปันขอ้มูล
ซึ่งกนัและกนั ระหว่างหน่วยงานรฐั  ภาคเอกชน  และประชาชนทัว่ไป  เพื่อเป็นการตรวจสอบการท างาน
ระหว่างกนัและเปิดกวา้งในการมสีว่นร่วม การสรา้งเครอืขา่ย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจ
ประชาชนเป็นหลกั ท างานเชงิรุกและมองไปขา้งหน้า  โดยตัง้ค าถามเสมอว่า ประชาชนจะไดอ้ะไร  มุ่งเน้น
แก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคญั  การอ านวยความสะดวก
เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทยก์ารท างานร่วมกนั  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง 
มุ่งเน้นใหป้ระชาชนใชร้ะบบดจิติอล  อเิลก็ทรอนิกส ์ เพือ่ใหป้ระชาชนก้าวทนัความก้าวหน้าของระบบขอ้มูล
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สารสนเทศ  โดยเปิดใหป้ระชาชนใชบ้รกิาร  WIFI ฟร ี รวมถงึเปิดโอกาสใหป้ระชาชนใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ตที่
หน่วยงาน  ใหข้อ้มลูผ่านไลน์  เวบ็ไซด ์ ของหน่วยงานดว้ย 

3. เป็นองค์การบรหิารส่วนต าบลที่มขีดีสมรรถนะสูงและทนัสมยั  องค์การบรหิารส่วนต าบล       
โคกป่ีฆอ้ง  ได้มศีูนย์พฒันาเดก็เล็ก จ านวน  7 ศูนย์  ดงันัน้ในด้านการปฏบิตังิานข ท าให้องค์การบรหิาร
สว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง  โดดเด่น และทนัท่วงทตี่อความตอ้งการของพอ่แม่และประชาชนในพืน้ที ่ งบประมาณ
ในจ านวนหนึ่งที่อุดหนุนใหก้บัโรงเรยีน  ท าให้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง สามารถจดัซื้ออุปกรณ์ 
และสร้างอาคารศูนย์เด็กเลก็ที่ทนัสมยั และมขีดีความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณใน
การจา้งอตัราก าลงัเพิม่ เพือ่สนบัสนุนงานในดา้นดแูลเดก็เลก็ไดเ้ป็นอย่างด ีและทนัสมยั 

4. การก าหนดแนวทางการพฒันาทกัษะด้านดจิทิลั องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง จะ
ยดึถอืปฏบิตักิารด าเนินการตามหนงัสอืส านกังาน ก.พ. ที ่นร 1013.4/42 ลงวนัที ่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  
เครื่องมอืส ารวจทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบุคลากรภาครฐัดว้ยตวัเอง (Digotal Government Skill 
Self-Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลขององค์กรในการ
พฒันาทกัษะของพนกังานในสงักดั  

 

 ทัง้นี้ในการพฒันาบุคลากรในสงักัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง  ตามแนวทาง
ขา้งต้นนัน้ ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ไดม้โีอกาสทีจ่ะไดร้บัการพฒันา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอตัราก าลงั 3 
ปี ซึ่งวธิกีารพฒันา  อาจใช้วธิกีารใดวธิกีารหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศกึษาหรอืดูงาน  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพฒันาพนักงานส่วนต าบล  เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลบงัเกิดผลดตี่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพฒันาแรกจะเน้นที่การพฒันา
พืน้ฐานการปฏบิตังิานพืน้ฐานของพนกังานทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัริาชการ เช่น   

✓ การบรหิารโครงการ  
✓ การใหบ้รกิาร 
✓ การวจิยั 
✓ ทกัษะการตดิต่อสือ่สาร 
✓ การเขยีนหนงัสอืราชการ 
✓ การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่  เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรต์่างๆ เป็นตน้ 

 ส่วนการพฒันาพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้งเลง็เหน็ว่า          
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนัน้  มีที่มาของแต่ละคนไม่
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เหมอืนกนัต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดงันัน้ ในการพฒันาพฤติกรรมการปฏิบตัริาชการ จึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่  ประกอบกบัพฤตกิารณ์ปฏบิตัิราชการเป็นคุณลกัษณะร่วมของพนักงาน
ส่วนต าบลทุกคนที่พงึม ี  เป็นการหล่อหลอมให้เกดิพฤตกิรรมและค่านิยมพงึประสงค์ร่วมกนั  เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์สงูสุดกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง  ประกอบดว้ย 

✓ การมุ่งผลสมัฤทธิ ์
✓ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม 
✓ การเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 
✓ การบรกิารเป็นเลศิ 
✓ การท างานเป็นทมี 

  

 องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง ได้ตระหนักถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรใน
สงักดัเป็นส าคญั เพราะเขา้ใจดวี่าหากคนในองคก์รไดร้บัการพฒันาแลว้ ย่อมจะสะทอ้นใหอ้งคก์รไดร้บัการ
พฒันาตามล าดบัที่เกิดจากการปฏิบตัิงานของบุคลากร ดงันัน้จึงได้ก าหนดโยบายการบรหิารและพฒันา
ทรพัยากรบุคคล ดงันี้ 

 

 

 

นโยบายการบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มกีารก าหนดเป้าหมาย การพฒันาประเทศให้บรรลุวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยมี
ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ก าหนดใหภ้าครฐัต้องมขีนาดทีเ่หมาะสมกบับทบาท ภารกจิ ปรบัวฒันธรรมการท างานใหมุ่้งผลสมัฤทธิแ์ละ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มคีวามทนัสมยั และพร้อมปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง มคีวามโปร่งใส ปลอด
ทุจรติและประพฤตมิชิอบ และก าหนดเกี่ยวกบับุคลากรภาครฐั ขอ้ 4.5 บุคลากรภาครฐัเป็นคนดแีละคนเก่ง 
ยดึหลกัคุณธรรม จรยิธรรม มจีติส านึกมคีวามสามารถสูง มุ่งมัน่และเป็นมอือาชพี ในการปฏบิตัหิน้าที่และ
ขบัเคลื่อนภารกจิยุทธศาสตรช์าติ โดยภาครฐัมกี าลงัคนทีเ่หมาะสมทัง้ปรมิาณและคุณภาพ มรีะบบบรหิาร
จดัการและพฒันาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
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สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง ท างานในภาครฐั มีระบบการพฒันาขีดความสามารถบุคลากรภาครฐัให้มี
สมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ รองรบัการเปลีย่นแปลงบรบิทการพฒันา มกีารเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 
การปรบัเปลีย่น แนวคดิใหก้ารปฏบิตัริาชการเป็นมอือาชพี มจีติบรกิาร ท างานในเชงิรุกและมองไปขา้งหน้า 
สามารถ บูรณาการการท างานร่วมกบัภาคสว่นอื่นไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันา ประกอบดว้ย 4 
ยุทธศาสตร ์ทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิและยุทธศาสตรจ์งัหวดั ดงันี้ 

1. ยุทธศาสตรท์ี ่1 ดา้นมาตรฐานคมนาคม เสรมิสรา้งการพฒันามาตรฐานโครงสรา้งระบบ
การคมนาคมใหค้รอบคลุม 

2. ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นประชาชนมคีุณภาพ สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ ความ
ปลอดภยัใหป้ระชาชนอย่างยัง่ยนื 

3. ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นเกษตรกรรมธรรมยัง่ยนื ปรบัปรุงปัจจยัและกระบวนการผลติสนิคา้
เกษตรปลอดภยัใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

4. ยุทธศาสตรท์ี ่4 ดา้นการบรหิารจดัการโปร่งใส พฒันาระบบการบรหิารจดัการโปร่งใส 
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

และก าหนดค่านิยมหลกัขององคก์ร ทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาตรท์ี ่4 ประกอบดว้ย 
1.การพฒันาคุณภาพชวีติบุคลากร 
2.การพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นคนด ี
3.การพฒันาบุคลากรเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
4.การสรา้งวฒันธรรมในองคก์รใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละร่วมกนัพฒันา 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง จึงมกีารก าหนดนโยบายการบรหิารและการพฒันา

ทรพัยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิให้สอดคล้องดงักล่าวขา้งต้นในด้านทรพัยากรบุคคลและขบัเคลื่อน
ภารกจิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง โดยแบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 

 
 

1. นโยบายการวเิคราะหอ์ตัราก าลงั  
องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง มคีวามมุ่งมัน่ในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ

ขบัเคลื่อนภารกจิในความรบัผดิชอบ ใหส้ามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลโดยได้
มกีารวางแผนอตัราก าลงั โดยก าหนดอตัราก าลงัคน ไว้ในแผนอตัราก าลงั 3 ปี เพื่อให้มคีนสอดคล้องกบั
ภารกจิในความรบัผดิชอบของแต่ละสว่นราชการ ไดแ้ก่ ส านักงานปลดั กองคลงั  กองช่าง  กองสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อม  กองการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม รวมมกีารปรบัปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกจิหน้าที่
ความรบัผดิชอบแต่ละต าแหน่งทีส่อดคลอ้งและเอือ้ต่อการปฏบิตัติามเป้าหมายขององคก์ร 
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2. นโยบายการสรรหาและคดัเลอืก 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง เล็งเห็นถึงความส าคญัในการสรรหาและคดัเลือก

บุคลากรหรอืบรรจุแต่งตัง้พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง รวมถงึการคดัเลอืกบุคลากร
ภายในเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรบัปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทัว่ไปเป็น
พนักงานจ้างตามภารกจิ  โดยค านึงถงึการด าเนินการอย่างโปร่งใส มกีารด าเนินการตาม หลกัเกณฑ์ และ
วธิกีารทีร่ะเบยีบกฎหมายก าหนด  รวมทัง้น าเอาเครื่องมอืหรอืเทคนิคในการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรมา
ใช้ เพื่อช่วยให้สามารถสรรหาและคดัเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ที่
สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน เพื่อน าไปสู่การผลกัดนัให ้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง มกีารบรหิารงาน
บุคคลอย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. นโยบายดา้นบรหิารผลการปฏบิตัริาชการ  
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง ตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารผลการปฏบิตัิ

ราชการทีเ่ป็นเครื่องมอืส าคญัในการผลกัดนัให้ภารกจิของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายทีว่างไว้โดยมี
การให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการด าเนินการดงักล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง ไดม้นีโยบายในการประเมนิผลการ
ปฏบิตั ิราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมกีารก าหนดตวัชี้วดัรายบุคคล 
(KPIs) ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบันโยบายผูบ้รหิาร  ภารกจิ ในความรบัผดิชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
อนัจะส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานรายบุคคลผลกัดนัใหบ้รรลุเป้าหมายในระดบัองคก์ร  รวมถงึมแีนวทางรองรบั
หรอืบทลงโทษตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีทีบุ่คลากรทีไ่ม่ผ่านการประเมนิผลการปฏบิตัิ
ราชการประจ าปี  เช่น สง่ไปอบรมเพิม่ประสทิธภิาพ  งดเลื่อนขัน้เดอืน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสญัญา
จา้งส าหรบัพนกังานจา้ง การไม่จ่ายเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นตน้ 

4. นโยบายบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล  
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  ไดใ้หค้วามส าคญัในการบรหิารและพฒันาทรพัยากร

บุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการพฒันาคนให้มศีกัยภาพในการปฏบิตังิานนัน้ ถอืว่าเป็นปัจจยัหลกัที่จะช่วย
ส่งเสรมิการบรหิารและพฒันาเป็นใหบุ้คลากรของ องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  บุคลากรมคีวามรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรบัภารกจิงานในปัจจุบนัและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง จงึวางแผนใหม้กีารบรหิารและพฒันาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อ
สร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรยีนรู้ และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ โดยการด าเนินการ
จดัสรรและตัง้งบประมาณในการพฒันา  การฝึกอบรม  การพฒันารายบุคคล รวมถงึพฒันาด้านทกัษะและ
สมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตวับุคคล เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่บุคลากร ทุกระดบั ทัง้หลกัสตูรทีก่รมสง่เสรมิการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  หลกัสตูรจงัหวดั หรอืหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทีจ่ดัการอบรม 

5. นโยบายสวสัดกิารและค่าตอบแทน  
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องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง ค านึงถงึการจดัสวสัดกิารที่นอกเหนือจากสวสัดิการ
พื้นฐานตามที่รฐัเป็นผู้ก าหนดให้กบับุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มคี่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรบั
พนกังานสว่นต าบลทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานจรงิในหน้าทีร่าชการ 
เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏบิตังิานในสถานีอนามยั  (อนามยัถ่ายโอน)  ค่าตอบแทนของ
ผูป้ฏบิตังิานดา้นสิง่ปฏกิูลในชุมชน 

6. นโยบายดา้นคุณธรรมจรยิธรรมและการสรา้งความผกูพนัในองคก์ร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง เห็นความส าคญัของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสร้างความผูกพนัในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคญั เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสงักดัมี
คุณธรรมจรยิธรรม มกีารท างานร่วมกนั สามคัคผีูกพนักนัแลว้ จะเป็นปัจจยัทีช่่วยในการรกัษา บุคลากรให้
อ ยู่ ค ง 
กบัหน่วยงานได ้ รวมทัง้สรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ป็นประโยชน์และมปีระสทิธภิาพใหก้บัองคก์ร นโยบายในดา้น
นี้องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง ได้จดัสรรงบประมาณในการตัง้ไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี  
เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากรในสงักดั มกีจิกรรมร่วมกนั เช่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรม
จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน ศกึษาดงูานเกีย่วกบัการการป้องกนัการทุจรติ  หรอืเศรษฐกจิพอเพยีง 

7. นโยบายดา้นการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง เล็งเห็นความส าคญัในการเติบโตของดิจิทลั และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบตัิงานที่ส าคญัในสถานการณ์
ปัจจุบนั  เนื่องจากท าใหก้ารปฏบิตังิานรวดเรว็ ทนัต่อเวลา เกดิผลสมัฤทธิต์่อองคก์ร ดงันัน้องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง จึงไม่ปิดกัน้บุคลากรในการเรยีนรู้เทคโนโลยใีนการท างาน  รวมทัง้ส่งเสริมการมี
นโยบายในการน าเสนองาน  การสง่งาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ผ่าน
ระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา และ
สนับสนุนให้พนักงานพฒันาทกัษะด้านดจิทิลัดว้ยตวัเอง ตามหนังสอืส านักงาน ก.พ. ที ่นร 1013.4/42 ลง
วนัที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมอืส ารวจทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบุคลากรภาครฐัดว้ย
ตวัเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment) เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพฒันาพนักงาน
รายบุคคลในดา้นดงักล่าว 

2. นโยบายดา้นความปลอดภยั  อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง ไดด้ าเนินการตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองส่วน

ทอ้งถิน่  ที ่มท 0810.6/ว 548  ลงวนัที ่ 10 มนีาคม  2560  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและ
การจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามพระราชบญัญัติด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพื่อให้ บุคลากรในสังกัด 
มสีภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  มคีวามปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ รวมทัง้ส่งเสรมิการปฏิบตัิงานมิให้
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พนักงานในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง  ไดร้บัอนัตรายต่อชวีติ  ร่างกาย จติใจ และสุขภาพ
อนามยั โดยแต่งตัง้คณะกรรมการคณะหน่ึงเพือ่ดแูลและขบัเคลื่อนนโยบายดงักล่าว  

13. ประกาศคณุธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรมในองคก์ร เพือ่ป้องกนัไม่ใหบุ้คลากรในสงักดักระท าผดิจรยิธรรม ซึง่มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
  1. เป็นเครื่องมอืก ากบัความประพฤตขิองพนักงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง ที่
สรา้งความโปร่งใส มมีาตรฐานในการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและเป็นสากล 
  2. ยดึถอืเป็นหลกัการและแนวทางปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในระดบัองคก์รและระดบับุคคล
และเป็นเครื่องมอืการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆ 
  3.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมัน่แก่
ผูร้บับรกิารและประชาชนทัว่ไป ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยี 
  4.ใหเ้กดิพนัธะผกูพนัระหว่างองคก์รและพนักงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้งในทุก
ระดบั โดยฝ่ายบรหิารใชอ้ านาจในขอบเขต สรา้งระบบความรบัผดิชอบต่อตนเอง ต่อองคก์ร ผูบ้งัคบับญัชา 
ประชาชน และสงัคม ตามล าดบั 
  5.ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ 
รวมทัง้สรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน 
   
 ประกาศคุณธรรมจรยิธรรมของพนักงานส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง   
มหีน้าทีด่ าเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรกัษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวงัประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความ
สะดวกให้บรกิารประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยยดึหลกัตามค่านิยมหลกัของ
จรยิธรรม ดงันี้ 

1. ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 
2. มจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย ์ สุจรติ และรบัผดิชอบ 
3. ยดึถอืประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มปีระโยชน์ทบัซอ้น 
4. ยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ใหบ้รกิารประชาชนดว้ยความรวดเรว็  มอีธัยาศยัและไม่เลอืกปฏบิตัิ 
6. ใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น  ถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
7. การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน  รกัษามาตรฐาน มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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8. ยดึมัน่ในระบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
9. ยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร 

 
 
 
 

นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง ยงั
ก าหนดค่านิยมร่วมส าหรบัองค์กรและพนักงานสงักดัองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้งทุกคนพงึยดึถือ
เป็นแนวทางปฏบิตัคิวบคู่ไปกบัระเบยีบและกฎบงัคบัขอ้อื่นๆ อย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ การปฏบิตัติาม
ประมวลจรยิธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกนั อนัก่อให้เกิดบรรทดัฐานและมาตรฐานเดียวกนั และบรรลุ
วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง ได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากบัดูแล
เพือ่ทีใ่หบุ้คลากรในสงักดัปฏบิตั ิตามประมวลจรยิธรรม ดงันี้ 
 

นโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารท่ีดีและแนวทางในการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม  

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง 

1. การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข มแีนวทางดงันี้ 
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิ์

เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ใน
ประเทศไทย 

1.2 จงรกัภกัดตี่อพระมหากษตัรยิ ์และไม่ละเมดิองคพ์ระมหากษตัรยิ ์พระราชนิี 
และพระรชัทายาทไม่ว่าทางกาย หรอืทางวาจา 

2.การยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม  มแีนวทางดงันี้ 
   2.1 ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลีย่งประมวล
จรยิธรรมนี้ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัหรอืมผีูท้กัทว้งว่าการกระท าดงักล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขดัประมวล
จรยิธรรม พนกังานสว่นต าบลตอ้งหยุดการกระท าดงักล่าว 

2.2 ไม่ละเมดิหลกัส าคญัทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมขีอ้ขดัแย้ง
ระหว่างประมวลจรยิธรรมนี้กบัหลกัส าคญัทางศลัธรรม ศาสนาหรอืประเพณี 

2.3 หวัหน้าสว่นราชการและผูบ้งัคบับญัชาในสว่นราชการทุกระดบัชัน้ต้องปกครอง
ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเทีย่งธรรม โดยไม่เหน็แก่ความสมัพนัธห์รอืบุญคุณสว่นตวั 
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2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชัน้ต้อง
สนบัสนุนสง่เสรมิและยกย่องผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาทีม่คีวามซื่อสตัย ์มผีลงานดเีด่น 

2.5 ไม่กระท าการใดอนัอาจน าความเสื่อมเสยีและไม่ไวว้างใจใหเ้กดิแก่สว่นราชการ
หรอืราชการโดยรวม 

3. การมจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัยแ์ละรบัผดิชอบ มแีนวทางดงันี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อนัมคิวรไดจ้ากการปฏบิตังิาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย 
3.3 รบัผดิชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธบิายสิง่ทีต่นไดป้ฏบิตัอิย่างมเีหตุผล

และถูกตอ้ง ชอบธรรม พรอ้มยนิดแีกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 
3.4 ควบคุม ก ากบั ดูแล ผู้ปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบของตนไม่ให้กระท าการ

หรอืมพีฤตกิรรมในทางมชิอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทศิตนให้กบัการปฏบิตังิานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมดัระวงั และเต็ม

ก าลงัความสามารถทีม่อียู่ ในกรณีทีต่อ้งไปปฏบิตังิานอื่นของรฐัดว้ย จะตอ้งไม่ท าใหง้านในหน้าทีเ่สยีหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระท าทัง้ปวงที่ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของ

ตนเองหรอืพนกังานสว่นต าบลคนอื่น 
3.8 ใช้ดุลยพนิิจและตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่

ปฏบิตัใินวชิาชพี 
3.9 เมื่อเกดิความผดิพลาดขึน้จากการปฏบิตัหิน้าทีต่้องรบีแก้ไขใหถู้กต้องและแจง้

ใหห้วัหน้าสว่นราชการทราบ 
3.10 ไม่ขดัขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มหีน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ

ประชาชนตอ้งใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานทีม่หีน้าทีต่รวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไม่สัง่ราชการดว้ยวาจาในเรื่องทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ราชการ ใน

กรณีทีส่ ัง่ราชการดว้ยวาจาในเรื่องดงักล่าวใหผู้้ใตบ้งัคบับญัชาบนัทกึเรื่องเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามค าสัง่
เพือ่ใหผู้ส้ ัง่พจิารณาสัง่การต่อไป 

4.การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าผลประโยชน์สว่นตนและไม่มผีลประโยชน์ 
ทบัซอ้น มแีนวทางดงันี้ 
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4.1 ไม่น าความสมัพนัธ์ส่วนตวัที่เคยมตี่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาตพิี่น้อง พรรค
พวกเพือ่นฝงู หรอืผูม้บีุญคุณสว่นตวั มาประกอบการใชดุ้ลยพนิิจใหคุ้ณหรอืใหโ้ทษแก่บุคคลนัน้ 

4.2 ไม่ใชเ้วลาราชการ เงนิ ทรพัยส์นิ บุคลากร บรกิาร หรอืสิง่อ านวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพือ่ประโยชน์สว่นตวัของตนเองหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิความเคลอืบแคลงหรอืสงสยัว่าจะขดักบัประโยชน์สว่นรวมทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของหน้าที ่  

4.4 ในการปฏบิตัหิน้าที่ที่รบัผดิชอบในหน่วยงานโดยตรงหรอืหน้าที่อื่นต้องยดึถอื
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลกั 

4.5 ไม่เรยีก รบั หรอืยอมจะรบั หรอืยอมให้ผูอ้ื่นเรยีก รบั หรือยอมรบัซึ่งของตอบ
แทนของตนหรอืของญาตขิองตนไม่ว่าก่อนหรอืหลงัด ารงต าแหน่งหรอืไม่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีแ่ลว้ก็
ตาม 

5.6 ไม่ใชต้ าแหน่งหรอืกระท าการทีเ่ป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมอีคติ 
4.7 ไม่เสนอหรอือนุมตัโิครงการ การด าเนินการ หรอืการท านิตกิรรมหรอืสญัญาซึง่

ตนเองหรอืบุคคลอื่นไดป้ระโยชน์อนัมคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

5.การยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มแีนวทางดงันี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง

ประมวลจรยิธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมี

หน้าทีร่ายงานการฝ่าฝืนดงักล่าวพรอ้มหลกัฐานพยานต่อหวัหน้าสว่นราชการ 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทีไ่ด้รบัค่าตอบแทนและไม่ได้รบัค่าตอบแทนใน

นิตบิุคคลซึ่งมใิช่ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิน่ ต่อหวัหน้าส่วนราชการใน
กรณีทีก่ารด ารงต าแหน่งนัน้ๆอาจขดัแยง้กบัการปฏบิตัหิน้าที่ 

5.4 ในกรณีทีพ่นกังานสว่นต าบลเขา้ร่วมประชุมและพบว่ามกีารกระท าซึง่มลีกัษณะ
ตามขอ้ 5.2 หรอืขอ้นี้พนกังานสว่นทอ้งถิน่มหีน้าทีต่อ้งคดัคา้นการกระท าดงักล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทกัษะในการด าเนินงานปฏิบัติ
หน้าทีโ่ดยยดึมัน่ในความถูกตอ้งเทีย่งธรรมถูกตอ้งตามหลกักฎหมายระเบยีบปฏบิตัิ 

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมัน่ในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทัง้ละเวน้การแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมชิอบ 
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5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว่าประโยชน์สว่นตน 

5.8 ประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ดขีองผู้ใต้บงัคบับญัชายดึมัน่ความถูกต้อง เที่ยง
ธรรม ยดึถอืผลประโยชน์ของชาต ิ

๖. การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไม่เลอืกปฏบิตัิ มแีนวทาง
ดงันี้ 

๖.๑ ปฏิบตัิให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรอืละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่า 
ทีม่อียู่ตามกฎหมาย 

๖.๒ ปฏบิตัหิน้าที่ หรอืด าเนินการอื่น โดยค านึงศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ และสทิธิ
เสรภีาพของบุคคล ไม่กระท าการใหก้ระทบสทิธเิสรภีาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรอืหน้าที่ใหบุ้คคลโดยไม่มี
อ านาจตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บรกิารและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมอีธัยาศยัที่ด ีปราศจาก
อคต ิและไม่เลอืกปฏบิตัติ่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิน่ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพกิาร สภาพกายหรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรือสงัคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศกึษา อบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไม่ขดัต่อรฐัธรรมนูญ เวน้แต่จะด าเนินการตามมาตรการ
ที่รฐัก าหนด เพื่อขจดัอุปสรรค หรอืส่งเสรมิให้บุคคลสามารถใช้สทิธแิละเสรภีาพได้ เช่นเดยีวกบับุคคลอื่น 
หรอืเป็นการเลอืกปฏบิตัทิีม่เีหตุผล เป็นธรรม และเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไป 

๖.๔ ละเวน้การใหส้มัภาษณ์ การอภปิราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรอืการ
วพิากษ์วจิารณ์อนักระทบต่อความเป็นกลางทางการเมอืง เว้นแต่เป็นการแสดงความคดิเหน็ทางวชิาการ
ตามหลกัวชิา 

๖.๕ ไม่เอือ้ประโยชน์เป็นพเิศษใหแ้ก่ญาตพิีน้่อง พรรคพวกเพือ่นฝงูหรอืผูม้บีุญคุณ
และตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเทีย่งธรรมไม่เหน็แก่หน้าผูใ้ด 

๖.๖ ไม่ลอกหรอืน าผลงานของผูอ้ื่นมาใชเ้ป็นของตนเองโดยมไิดร้ะบุแหล่งทีม่า 
๖.๗ ใหบ้รกิารดว้ยความกระตอืรอืรน้ เอาใจใสแ่ละใหเ้กยีรตผิูร้บับรกิาร 
๖.๘ สอดสอ่งดแูล และใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารดว้ยความสะดวก รวดเรว็ เสมอภาค 

ยุตธิรรม และมอีธัยาศยัไมตร ี
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้

ศพัทเ์ทคนิค หรอืถอ้ยค าภาษากฎหมายทีผู่ร้บับรกิารไม่เขา้ใจ 
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๖.๑๐ ปฏบิตังิานดว้ยความถูกตอ้ง รอบคอบ รวดเรว็ ระมดัระวงัไม่ใหเ้สือ่มเสยีหรอื
กระทบสทิธขิองบุคคลอื่น 

๖.๑๑ เปิดช่องทางการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน ผูม้สีว่นไดเ้สยีในสถานที่
ใหบ้รกิารและน าขอ้มลูดงักล่าวมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา ปรบัปรุงพฒันาหน่วยงานและการใหบ้รกิาร
ประชาชน 

๗. การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ  

มแีนวทางดงันี้ 
๗.๑ ไม่ใชข้อ้มลูทีไ่ดม้าจากการด าเนินงานไปเพือ่การอื่น อนัไม่ใช่การปฏบิตัหิน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่เอือ้ประโยชน์แก่ตนเองหรอืบุคคลอื่น 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลทีแ่ทจ้รงิอย่างครบถ้วนในกรณีทีก่ระท าการอนักระทบต่อ

สทิธแิละเสรภีาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรอืไม่อนุมตัติามค าขอของบุคคล หรอืเมื่อบุคคลรอ้งขอตามกฎหมาย
เว้นแต่การอนัคณะกรรมการวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทัง้นี้ จะต้องด าเนินการ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน วธิปีฏบิตังิาน ใหผู้ร้บับรกิารได้รบัทราบ รวมถงึ
ใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ผูม้ารอ้งขอตามกรอบของระเบยีบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมดัระวงั ไม่เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นความลบัของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดขอ้มลูสว่นบุคคลอนัไม่ควรเปิดเผยทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของ
หน่วยงาน 

๘.การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มี
แนวทางดงันี้ 

๘.๑ ปฏบิตังิานโดยมุ่งประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานใหเ้กิดผลดทีีสุ่ดจนเต็ม
ก าลงัความสามารถ 

๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรพัย์สนิ สทิธแิละประโยชน์ที่ทางราชการจดัให้ ด้วยความ
ประหยดัคุม้ค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

๘.๓ ใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงัในการปฏบิตัหิน้าที ่ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวชิาชพีโดยเคร่งครดั 

๘.๔ อุทศิตนใหก้บัการปฏบิตังิานในหน้าที่ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั และเต็ม
ก าลงัความสามารถทีม่อียู่ ในกรณีทีต่อ้งไปปฏบิตังิานอื่นของรฐัดว้ย จะตอ้งไม่ท าใหง้านในหน้าทีเ่สยีหาย 
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๘.๕ ละเวน้จากการกระท าทัง้ปวงที่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนหรอืของพนักงานส่วนต าบลอื่น ไม่ก้าวก่ายหรอืแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอื่น  
โดยมชิอบ 

๘.๖ ใชดุ้ลพนิิจและตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรู ้ความสามารถ ทีป่ฏบิตัิ
ในวชิาชพีตรงไปตรงมาปราศจากอคตสิว่นตวั ตามขอ้มลูพยานหลกัฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผดิพลาดขึ้นจากการปฏบิตัหิน้าที่ ต้องรบีแก้ไขให้ถูกต้อง และ
แจง้ใหห้วัหน้าสว่นราชการทราบโดยพลนั 

๘.๘ ไม่ขดัขวางการตรวจสอบของหน่วยงานทีม่หีน้าทีต่รวจสอบตามกฎหมายหรอื
ประชาชนตอ้งใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานทีม่หีน้าทีต่รวจสอบตามกฎหมายหรอืประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใชข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิและครบถว้น เมื่อไดร้บัค ารอ้งขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สัง่ราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ราชการ ใน
กรณีทีส่ ัง่ราชการดว้ยวาจาในเรื่องดงักล่าว ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาบนัทกึเรื่องลายลกัษณ์อกัษรตามค าสัง่เพื่อให้
ผูส้ ัง่พจิารณาสัง่การต่อไป 

๘.๑๐ ปฏบิตังิานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมัน่และปฏิบตัหิน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาทีก่ าหนดงานในความรบัผดิชอบใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายภายในเวลาไดผ้ลลพัธ์
ตามเป้าหมาย คุม้ค่าดว้ยวธิกีารทีถู่กตอ้งทีก่ าหนด โดยวธิกีาร กระบวนการ ถูกตอ้งชอบธรรม เกดิประโยชน์
สงูสุดต่อประเทศชาต ิประชาชน 

๘.๑๑ ปฏบิตังิานอย่างมอือาชพี โดยใชท้กัษะ ความรู ้ความสามารถ และหน่วยงาน 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษา
ผลประโยชน์สว่นรวมอย่างเตม็ความสามารถ 

๘.๑๒ พฒันาตนเองให้เป็นผู้มคีวามรอบรู้ และมคีวามรู้ ความสามารถทกัษะ ใน
การปฏบิตังิานในหน้าที ่

๘.๑๓ พฒันาระบบการท างานใหไ้ดผ้ลงานทีด่ ีมคีุณภาพประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
และเป็นแบบอย่างได ้

๘.๑๔ จดัระบบการจดัเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทัง้สถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ 
เอือ้อ านวยต่อการท างานใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย 

๘.๑๕ ดแูลรกัษาและใชท้รพัยส์นิของทางราชการอย่างประหยดั คุม้ค่าเหมาะสม 
ดว้ยความระมดัระวงั มใิหเ้สยีหายหรอืสิน้เปลอืงเสมอืนเป็นทรพัยส์นิของตนเอง 

๙. การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร มแีนวทางดงันี้ 
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๙.๑ จงรกัภกัดตี่อชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
๙.๒ เป็นแบบย่างทีด่ใีนการรกัษาไวแ้ละปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทยทุกประการไม่ละเมดิรฐัธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัหรอืมตคิณะรฐัมนตรทีี่ชอบด้วยกฎหมายใน
กรณีมีข้อสงสยั หรือมีข้อทกัท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคบัหรือมติ
คณะรฐัมนตรทีี่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หวัหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จรยิธรรมพจิารณา และจะด าเนินการต่อไดต้่อเมื่อไดข้อ้ยุตจิากหน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีแ่ลว้ 

๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดใีนการเป็นพลเมอืงด ีเคารพและปฏบิตัติามกฎหมายอย่าง
เคร่งครดั 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่ง
ห น้ า ที ่
รกัศกัดิศ์รขีองตนเอง โดยประพฤตตินให้เหมาะสมกบัการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ด ีอยู่ในระเบยีบวินัย 
กฎหมาย และเป็นผูม้คีุณธรรมทีด่ ี

๙.๕ ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ก าลงัความสามารถ ดว้ยความเสยีสละ ทุ่มเทสตปัิญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเรจ็และมปีระสทิธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์สงูสุดแก่ประเทศชาตแิละประชาชน 

๙.๖ มุ่งแกปั้ญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนดว้ยความเป็นธรรม รวดเรว็ และมุ่ง
เสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความสุภาพ เรยีบรอ้ย มอีธัยาศยั 
๙.๘ รกัษาความลบัทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัหิน้าที ่การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัโดย

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมอี านาจหน้าที่และได้รบัอนุญาตจากผู้บงัคบับญัชาหรอื
เป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านัน้ 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลอืเกือ้กูลซึง่กนัและกนัในทางทีช่อบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรอืเพือ่นร่วมงาน 
- ยอมรบัความคดิเห็นที่แตกต่าง และบรหิารจดัการความขดัแย้งอย่างมี

เหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบตังิานหรอืเกี่ยงงาน อนัอาจท าให้เกดิการแตกความ

สามคัคใีนหน่วยงาน 
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-ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการ
ปฏบิตังิาน 

๙.๑๑ ไม่ใชส้ถานะหรอืต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มคิวรไดส้ าหรบัตนเองหรอื
ผูอ้ื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรพัยส์นิหรอืไม่กต็าม ตลอดจนไม่รบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดจากผู้
รอ้งเรยีน หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อประโยชน์ต่างๆอนัอาจเกดิจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน เวน้แต่เป็นการ
ใหโ้ดยธรรมจรรยาหรอืการใหต้ามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤตตินใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นดว้ยความสุภาพ มนี ้าใจ มมีนุษย์
สมัพนัธอ์นัด ีตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานของเพือ่นร่วมงาน และไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมา
แอบอา้งเป็นผลงานของตน 

๑๐.การสรา้งจติส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ประพฤตตินเป็นพลเมอืงทีด่รี่วมกนัพฒันา
ชุมชนใหน่้าอยู่คู่คุณธรรมและดแูลสภาพสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั มแีนวทางดงันี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้าง
คุณธรรมจรยิธรรม รู้จกัเสยีสละ ร่วมแรงร่วมใจ มคีวามร่วมมอืในการท าประโยชน์ เพื่อส่วนรวมช่วยลด
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ช่วยกนัพฒันาคุณภาพชวีติ เพื่อเป็นหลกัการในการด าเนินชวีติ ช่วยแก้ปัญหาและ
สรา้งสรรคใ์หเ้กดิประโยชน์สุขแก่สงัคม 

๑๐.๒ สรา้งจติสาธารณะเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
- สรา้งวนิยัในตนเอง ตระหนกัถงึการมสีว่นร่วมในระบบประชาธปิไตย รูถ้งึ

ขอบเขตของสทิธ ิเสรภีาพ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ต่อตนเองและสงัคม 
- ให้ความส าคญัต่อสิง่แวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคอืส่วนหนึ่งของ

สงัคมตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในการรกัษาสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นเรื่องของสว่นรวมทัง้ต่อประเทศชาต ิและโลกใบน้ี 
- ตระหนักถงึปัญหาและผลกระทบที่เกดิขึ้นกบัสงัคม ให้ถอืว่าเป็นปัญหา 

ของตนเอง เช่น กนัหลกีเลีย่งไม่ได ้ตอ้งช่วยกนัแกไ้ข 
- ยดึหลกัธรรมในการด าเนินชีวติ เพราะหลกัธรรมหรอืค าสัง่สอนในทุก

ศาสนาทีน่บัถอื สอนใหค้นท าความด ี
๑๐.๓ การด ารงชวีติตาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ด าเนินชวีติบนทางสายกลาง 

โดยยดึหลกัความพอประมาณ ความมภีูมคิุม้กนัทีด่ ีภายใตเ้งือ่นไขความรูแ้ละคุณธรรม 
- ยดึหลกัความพอประมาณ โดยด ารงชีวติเหมาะสมกบัฐานะของตนเอง

และสงัคม พฒันาตนเองใหม้คีวามอุตสาหะ ขยนัหมัน่เพยีร ประหยดั และดขีึน้เป็นล าดบั 
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- ยดึหลกัความมเีหตุผล โดยถอืปฏบิตัตินและปฏบิตังิานอย่างมรีะบบ มี
เหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
สว่นรวมและต่อตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เป้าหมายมกีารวางแผนและด าเนินการไปสู่ เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยดั อดทน อดออม บน
พืน้ฐานความรแูละคุณธรรมเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงสูก่ารปฏบิตั ิ

๑๐.๔ ไม่ละเมดิรฐัธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัหรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีช่อบ
ดว้ยกฎหมาย 

 

11. แสดงหรอืมเีจตนารมณ์ร่วมกนัในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
   11.1  บุคลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง จะไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่อง
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
   11.2 บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง ไม่พงึละเลยหรอืเพิกเฉย 
เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆอ้ง โดย
ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 
หากมีข้อสงสยัหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา  หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่ร ับผิดชอบ
เกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามทีก่ าหนดไว้ 

   11.3  บุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง จะตระหนักถงึความส าคญั
ในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัหิน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง หรอือาจเกดิผลกระทบต่อองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกป่ีฆอ้ง ในเรื่องทีต่อ้งปฏบิตัมิใิห้
เกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่  
    11.4  บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง จะมุ่งมัน่ที่จะสร้างและ
รกัษาวฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่ว่าการทุจรติคอร์รปัชัน่ และการให้หรอืรบัสนิบนเป็นการกระท าที่ยอมรบั
ไม่ได ้ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากบับุคคลใดกต็าม หรอืการท าธุรกรรมกบัภาครฐัหรอืภาคเอกชน 
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