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๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  
2564 – 2566   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการ
อัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  ใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตราก าลังของบุคลากร
ในสังกัด โดยหลักการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับ
ใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความ
ยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน 
จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ

สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส 

และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 
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3. กรอบแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตความส าคัญและกระบวนการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

 กรอบแนวคิด เรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

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

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังใน
อนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองคก์ร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบั ติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
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แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่
มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคล
เหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  
 3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  
มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์น ามาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารก าลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ก.ถ.)) 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้อง
อาศัยการผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงาน
ที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทาง
ในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะ
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บรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ดังนั้น
ในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ก าหนดอัตราก าลัง
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง 
ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่ วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวก
ในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็น
ส าคัญ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวน
ภาระค่าใช่จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

9.1 เงินเดือน 
9.2 เงินประจ าต าแหน่ง 
9.3 เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
9.4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 - เงนิประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มาค านวณ

เป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้
หลักวิธีการค านวณดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งใน
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ระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมิน
การค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคนครอง 

1เดือน 30220 - - 1120 1110 1110 - - - 
 12เดือน 362640 - - 13440 13320 13320 - - - 

รวมทั้งป ี 362640 13440 13320 13320 376080 389400 402720 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 9740 
- - 

10250-9740=510 
49480-47990=1490 
(510+1490)/2 = 1000 

- - - 
ขั้นสูงสุด 49480 - - - 
ค่ากลาง 29610 - - - 

 12เดือน 355320 - - 1000 x 12 = 12000 - - - 
รวมทั้งป ี 355320 12000 12000 12000 367320 379320 391320 

2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือน
ของผู้ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและขั้น
สูงของระดบัต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่ม
ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วนการ
ประเมินการค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(มีเงิน

ต าแหน่ง) 

ต่อเดือน 43300 7000 7000 1630 1630 1640 - - - 
 12เดือน 519600 84000 84000 19560 19560 19680 - - - 
รวมทั้งป ี 687600 19560 19560 19680 707160 726720 746400 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดกลาง 

(ว่าง) 
ขั้นต่ าสุด 22700 

7000 7000 
23830-22700=1130 
68640-66490=2150 

- - - 
ขั้นสูงสุด 68640 - - - 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 10 
 

ค่ากลาง 45670 (1130+2150)/2 = 1640 - - - 
 12เดือน 548040 84000 84000 1640 x 12 = 19680 - - - 
รวมทั้งป ี 716040 19680 19680 19680 735720 755400 775080 

3. ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของ คศ.1 และ 
ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ า คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 รวมกัน
หารสองคูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

4. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดย
ใช้หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 

5. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก 
ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 

 
 
 
 
  

1เดือน 15000 - - 600 630 650 - - - 
 12เดือน 180000 - - 7200 7560 7800 - - - 

รวมทั้งป ี 180000 7200 7560 7800 187200 197760 202560 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 
(ปวส.) 

  

1เดือน 11500 - - 460 480 500 - - - 
 12เดือน 138000 - - 5520 5760 6000 - - - 

รวมทั้งป ี 138000 5520 5760 6000 143520 149280 155280 

กรณีพนักงานจ้างทั่วไป(ไม่มีรายการเงินเพ่ิมรายปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
พนักงาน 1เดือน 9000 - - - - - - - - 
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จ้างท่ัวไป  
  

 12เดือน 108000 - - - - - - - - 
รวมทั้งป ี 108000 - - - 108000 108000 108000 

 
กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่ ได้รับเงินจัดสรร และองค์การบริหารส่วนต าบล 

เกษมทรัพย์ จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้ 9,400 ค่าครองชีพ 2,000   
ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์  
จะค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น นาง ก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,850 
บาท (กรมจ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.
จ่าย 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 

  

1เดือน 14850 9400 5450 600 620 650 - - - 

 12เดือน - - 65400 7200 7440 7800 - - - 
รวมทั้งป ี 65400 7200 7440 7800 72600 80040 87840 

6. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่น ามา
ค านวนเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  แต่ระบุไว้ในแผนอัตราก าลัง 
เพ่ือให้ทราบจ านวนและยอดคนปัจจุบัน 

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

 
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 

 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เกษมทรัพย์ 

 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 
สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
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 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ    ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เกษมทรัพย์ (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) มายึดโยงกับ
จ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน  
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เกษมทรัพย์  (การตรวจประเมิน LPA)    
 

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์ พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดย
ปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้งคนที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วน
ราชการ ล้วนเป็นเครื่องจักรส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อนให้
ส่วนราชการ และหน่วยงานบรรลุเปูาหมาย ได ้
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 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

เป็นองค์กรที่มีขา้ราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งอัตราก าลัง
ที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และ
สามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก

แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง และองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน
ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราก าลัง

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ องค์การ
บริหารส าโรง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอน ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   ขนาดใกล้เคียง
กัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 
2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  
หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ขอใช้บัญชีจากการ
สอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพิ่มข้ึน สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

  
3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การ
ก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สามารถ
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ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early 
Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรง ของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท 
และระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุน
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้ เกิดการจ้ างงานที่ เท่ า เทียมกันอย่ างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส า เร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
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  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์  

3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เช่น 
กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

และส่งคณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ 

ปี ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  

ประจ างบประมาณ 2564 – 2566   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว 

ให้ อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

กรกฎาคม 2563 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
อัตราก าลัง อปท. ข้างเคียง 

อบต.ส าโรง 
อบต.ดอน 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2563 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ประชุมคณะกรรมการ 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ภาร
งาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ และพิจารณาปริมาณ
งานที่เกิดขึ้น เหตุผลความส าคัญของการ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 

สิงหาคม 2563 ส่งร่างแผนอัตราก าลัง ขอความเห็นชอบ  
ก.อบต.จังหวัดและ ก.อบต.ประชุมพิจารณา 

เสนอ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา 

กันยายน 2563 ก.อบต.จังหวัด แจ้งมติให้ อปท.ทราบ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง มีผล 1 ต.ค.63 
1 ตุลาคม 2563 แผนอัตราก าลัง 3 ปี มีผลบังคับใช้ อบต.เกษมทรัพย์ ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ประจ าปี 2564 -2566  
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

 จากการ ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์ พบปัญหาและความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 2564 – 2566  
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแกไ้ขใหต้รง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น   

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.1 ขาดการตรวจสอบวิเคราะห์และปรึกษากันระหว่างหมู่บ้านที่มีถนนเชื่อมต่อกันให้เป็น
โครงการเดียวกัน ว่าควรจัดท าถนนประเภทใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพการใช้งานเพ่ือปูองกันปัญหาถนนขาด
คุณภาพ เสื่อมสภาพเร็วและสัญจรไปมา ที่ไม่สะดวก 
   1.2 ผู้รับเหมางานขาดจิตส านึกในการท างานให้ตรงกับแบบและก าหนดเวลา 
   1.3 ไม่มีการปักแนวเขตทางและวางท่อระบายน้ าพร้อมกับการก่อสร้างถนน 
   1.๔ น้ าประปาขาดคุณภาพ ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
   1.๕ น้ าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ โดยเฉพาะหน้าแล้ง 
   1.๖ การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะยังไม่ทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการ 
 

2. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต 
   2.1 ค่าครองชีพสูง 
   ๒.2 ประชาชนมีภาระหนี้สินจ านวนมาก เนื่องจากขาดการวางแผนการประกอบอาชีพ 
   2.3 ขาดสถานที่ อุปกรณ์เพ่ือการฝึกซ้อมกีฬาและออกก าลังกายในแต่ละหมู่บ้าน 
   2.๔ ประชาชนขาดความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ ท ายากต่อการปูองกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
   2.๕ ปัญหาภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ชีวิต และทรัพย์สิน 
   2.๖ ปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เนื่องจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา 
   2.๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และขาดความ
สะดวกในการรับ-ส่ง เด็กในระดับก่อนวัยเรียน เนื่องจากสถานศึกษาตั้งอยู่ไกล 
   2.๘ ขาดแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษานอกระบบ เช่นศูนย์
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
   2.๙ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่น เริ่มสูญหาย เนื่องจากขาดการ
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังและกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 

3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   3.๑ ปัญหาการเรียกร้องสิทธิการได้รับความช่วยเหลือด้านการเกษตรจากรัฐบาล 
   3.๒.ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มถือว่าเป็นพลังส าคัญในการต่อรองทาง
เศรษฐกิจกับผู้ร่วมการลงทุน 
   ๓.3 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
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4. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
   4.๑ ประชาชนขาดความเข้าใจระบบบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจผิดในการติดต่อประสานงานและได้รับความช่วยเหลือที่ไม่ตรงต่อความต้องการ 
   4.๒ ระบบราชการมีข้ันตอนในการด าเนินงาน จึงไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชน
ได้ทันท ี
   4.๓ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครอง ท าให้กระบวนการตรวจสอบ
ด้านต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 

5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.๑ ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลจ านวนเพิ่มมากขึ้นไม่มีการก าจัดที่ถูกวิธี ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะที่
ถูกต้อง ประชาชนยังขาดความสนใจในการคัดแยกขยะ 
   5.๒ การใช้สารเคมีในภาคเกษตร 
   5.๓ พ้ืนที่ปุาชุมชนมีน้อยลง ขาดการดูแล ฟ้ืนฟู ปลูกเพ่ิม 
   5.๔ มลภาวะทางอากาศจากการท าการเกษตร 
   ๕.5 พ้ืนที่สีเขียวลดลง การปลูกต้นไม้ทดแทนมีจ านวนน้อยและใช้ระยะเวลานานในการ
เจริญเติบโต และมีการถางปุาเพ่ือท าการเกษตร 
   5.6 การขุดดิน ถมดินไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง 
 

6. ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
   6.๑ แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ า ท าให้การกักเก็บน้ าท า
ได้น้อยลงจึงขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง 
   6.๒ ประชาชนมีการปลูกพืชระยะสั้นจ านวนมาก ท าให้ต้องการใช้น้ าในจ านวนมาก 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน (จุด
แข็ง,จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส, อุปสรรค) ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่นดังนี้ 
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S = Strength จุดแข็ง W = Weakness จุดอ่อน 
๑. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาต าบล 
๒. วิถีชีวิตแบบกึ่งชนบทมีความขัดแย้งน้อย 
๓. มีพ้ืนที่น้อยเหมาะกับรายได้ที่จะพัฒนา 
๔. มีการรวมกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
๕. พ้ืนที่น้อย ท าให้บริหารจัดการได้สะดวก 
๖. มีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง 
๗. มีความพร้อมทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ 
๘. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
๙. มีตลาด รับซื้อ ขายส่ง-ปลกี ผักผลไม้ 
    ทางการเกษตรในพ้ืนที่ 

๑. รายได้จากการจัดเก็บภาษีได้น้อย 
๒. งบประมาณไม่เพียงพอ 
๓. ประชาชนไปท างานในเมืองหลวงมาก ปล่อยให้ 
    ผู้สูงอายุ เด็ก อยู่บ้าน 
๔. ขาดความรู้ความเข้าใจด้านไอที 
๕. เด็กและเยาวชนไม่จบการศึกษาภาคบังคับในท้องถิ่น 
๖. ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๗. ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมจากภาคการเกษตร 
๘. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
๙. สารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ส่งอันตราย 
    ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 

S = Strength จุดแข็ง W = Weakness จุดอ่อน 
๑๐. เกษตรมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ 
      ท าการเกษตรผลผลิตมากข้ึน ต้นทุนลดลง 
๑๑. ประชากรมีรายได้จากการปลูกพืชระยะสั้น 
๑๒. ประชาชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
๑๓. มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

๑๐. ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัยและ 
      อนามัยสิ่งแวดล้อม 
๑๑. ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกันเป็นกลุ่ม 
      ผูผ้ลิต 

O = Opportunity โอกาส T = Threat  อุปสรรค 
๑. หน่วยงานราชการมีความสนใจให้เงินกองทุน 
    กลุ่มอาชีพ 
๒. พ้ืนที่เหมาะที่จะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้ 
    ประชาชนมีงานท า 
๓. ผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถส่งเสริมให้อาชีพเสริม 
๔. สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นจ านวน 
    มากและมีคุณภาพ เพียงพอกับความต้องการ 
    ในทุกฤดูกาล 
๕. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๖. มีการกระจายอ านาจในท้องถิ่นในการบริการ 
    สาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
๗. มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี 
    อสม.กองทุนหมู่บ้าน อปพร. 

๑. สภาพภูมิอากาศ ฤดูแล้ง ขาดน้ าบริโภค อุปโภค  
    ฤดูฝน น้ าท่วม 
๒. เงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
๓. สภาพเศรษฐกิจตกต่ าและปัญหาราคาพืชผลตกต่ า 
๔. พลังงานมีราคาสูง เพ่ิมต้นทุนในการผลิตภาค 
    การเกษตร 
๕. การติดต่อสื่อสารทางด้านภาษา เพ่ือการสื่อสาร 
    เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียน 
๖. ขาดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและ 
    องค์กรในโครงการพัฒนาต่างๆ 
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5.ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การวิเคราะห์อัตราก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคน จากคู่มือ
วิเคราะห์อัตราก าลังของส่วนราชการ ของส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. 
น ามาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ต าแหน่งของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ใช้หลักบันได  
8 ขั้น 

การวเิคราะห์อัตราก าลังคนในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ 
แบบบันได 8 ขั้น 

 
 บันไดขั้นที่ 1 การวางแผน
งาน

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อ
พิจารณากรอบอัตราก าลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 21 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบด้วย 

   
   1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         ประธานคณะกรรมการ 
   2  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะกรรมการ  
 3  ผู้อ านวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 
 4  ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
 6  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
 7  หัวหน้าส านักปลัด     คณะกรรมการและเลขานุการ 
 8  นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ 
สภาพปญัหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 2. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

 3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม กับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

 ๔. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โดยให้หัวหน้า
ส่วน ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
และ อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจา้ง 

 ๕. ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 ๖. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 ๗. ใหพ้นักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จัดท าตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลักการด าเนินการควบคู่กับหนังสือส านักงาน ก.จ.  
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีหลักในการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ และต้องสอดคล้องกับ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ดังนี้ 
  # ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ # 
  -ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า 
  -ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
  -ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
   -บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม #  
  -วางระบบการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคผลิต อย่างมีแบบแผนและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
  -ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีในการบวบคุมปูองกัน ก าจัด
โรคและสัตรูผลผลิตทางการเกษตร 
  -ส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม 
  -ยกระดับการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและยกระดับการให้บริการการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชาวพุทธ 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน # 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 23 
 

  -ส่งเสริมการปูองกัน การรักษา การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ตามหลักสาธารณสุข 
  -การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
  -เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีเกิดความอบอุ่นรวมทั้งการพัฒนาสตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ  
 # ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา #   
  -การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในระบบและนอก
ระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
  -การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีต 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี #   
  -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  -การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
  -การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  -ส่งเสริมระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย#  
   -เสริมสร้างความเข้มแข็งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน# 
  -สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  -การจัดระบบบ าบัดน้ าเสียการจัดระบบก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
  -ให้ความรู้และพัฒนาในการใช้ที่ดินและแหล่งน้ า 
 บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มียุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางในการบริหาร
จัดการในองค์กรแล้ว จึงด าเนินการก าหนดเปูาประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาว่า ในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ มีเปูาประสงค์อย่างไร และองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
จะก าหนดต าแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาประสงค์นั้น และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
มีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจ าเป็นเพ่ือที่
คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยต าแหน่งในกรณีต าแหน่งว่าง นั้น เพ่ือรองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ  4 ส่วนราชการ 

การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
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ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็น
อย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และราชการที่มิได้ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
ร่างข้อบัญญัติต าบล การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความ
รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีโครงสร้างงานในส านักงานปลัด 
ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
 1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.5งานส่งเสริมการเกษตร 
 1.6 งานาพัฒนาชุมชนและสตรี 
 1.7 งานสังคมสงเคราะห์ 
 1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท 
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การน าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและ
น าส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  การยืมเงินทด
รองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจ
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เงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงิน 
   2.1 งานบัญช ี

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 3 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการ
ก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้าง
งานในกองช่าง ดังนี้ 

   3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณสุข 
3.4 งานผังเมือง 
- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงาน
ช่าง  การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา  การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาต ารา
เรียน  การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและ
ส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1  งานบริหารการศึกษา 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.3  งานกิจการโรงเรียน 
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  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยมุ่งสร้างและบูรณะ
ถนนแหล่งน้ า และสาธารณูปการ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน 
 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- ผอ.กองคลัง 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- ผช.จพง.ธุรการ (กองช่าง) 
- คนงานทั่วไปกองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว การเกษตร 
และอุตสาหกรรม    

- ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพ เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
-กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้
ครัวเรือน 
-ส่งเสริมการฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผอ.กองช่าง 
- นั กพัฒาชุมชน/ผช.จพง.
พัฒนาชุมชน 
- นายช่างโยธา 
- ผช.จพง.ธุรการ (กองช่าง) 
-ผช.เจ้าพนักงานการเกษตร 
-  คนงานทั่วไป  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

-ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.  
-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน การปูองกัน และระงับโรคติดต่อ ควบคุมปูองกัน
โรคระบาดในพ้ืนที่ 
-พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
 

- ปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- ผช.พจง.ธุรการ 
- ผช.จพง.การเกษตร 
- ยาม -คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนมีการประกันคุณภาพใน -ปลัด อบต. 
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การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

การด าเนินการ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

-ผอ.กองการศึกษาฯ 
-นักวิชาการศึกษา 
-ผ ช . จ พ ง . ธุ ร ก า ร  ( ก อ ง
การศึกษาฯ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

 
 

-การมีพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุก
ด้าน 
-ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
-ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
อย่างเหมาะสม 
-รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผล
และตรวจสอบได้ 
 

-นักทรัพยากรบุคคล 
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-ผู้ดูแลเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕การ
พัฒนาด้านการเมือง
การปกครองและการ
บริหารจัดการที่ดี 
 

-พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน 
-พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 
 

-ปลัด อบต. 
-หัวหน้าส านักปลัด  
-ผอ.กองคลัง. 
-ผอ.กองช่าง 
-นักพัฒนาชุมชน 
-นักทรัพยากรบุคคล  
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-นักวิชาการเงินและบัญชี 
-จพง.พัสดุ 
-จพง.ธุรการ 
-ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
-ผช.จพง.พัสดุ 
-ผช.จพง.ธรการ (กองคลัง) 
-พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การพัฒนาด้านการจัด

-เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  

-ปลัด อบต. 
-หัวหน้าส านักปลัด  
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ระเบียบชุมชน สังคม 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

-ให้ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์เพ่ือความม่ันคงของชาติ 
 
 

-ผอ.กองคลัง. 
-ผอ.กองช่าง 
-จพง. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-นายช่างโยธา-ยาม-คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  
การพัฒนาด้านการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน 

-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  
-การบริหารจัดการขยะ 
-ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาด 
 

-ปลัด 
-หัวหน้าส านักปลัด 
-นักจัดการงานทั่วไป 
-จพง.ธุรการ 
-ผช.จพง.การเกษตร 
 

 

 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูล พิจารณาประกอบกับใบก าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลังของบุคลากร
ในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ปี   
 
 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตราก าลังที่ใช้คือ แผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีภารกิจ  
ด้านการศึกษา  ด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่เพ่ิมขึ้น เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ
อัตราก าลังที่ว่าง ซึ่งมีมติเห็นชอบให้คงต าแหน่งที่ว่างไว้และด าเนินสรรหาบุคคล เพ่ือปฏิบัติภารกิจ เพ่ือเป็นการ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่าย ทางคณะกรรมการได้มีความเห็นว่ายังไม่มีการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมแต่อย่างใด  

อัตราก าลังที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 

1 ส านักงานปลัด เจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่และ
ด าเนินการสรรหา 

2 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้ดูแลเด็ก 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ และ
ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างแทนคนเดิม 
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บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 
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จากแผนภูมิ พบว่าการเกษียณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอัตราก าลัง 2564 – 2566 

ยังไม่มีผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งหากคนที่เกษียณอายุราชการ เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) ซึ่งเป็นเครื่องจักรส าคัญในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ มีแนวทางในการรองรับกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เกษียณ 3 แนวทาง 

1. ก่อนการเกษียณ 60 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะเตรียมการด าเนินการ
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่เกษียณ
ใน 1 ตุลาคม 2566 ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนด  

2. หากไม่สามารถด าเนินการได้ในข้อ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะสรรหาคน
มาด ารงต าแหน่ง (เสนอชื่อเข้า ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา) ภายหลังจากต าแหน่งว่าง ใน 60 วัน  (รวมข้อ 1 
และ ข้อ 2 ได้ 120 วัน) 

3. หากองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งข้อ 1 และ 2 แล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะรายงานต าแหน่งผู้บริหารว่าง ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

บันไดขั้นที่ 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ใช้การวางกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนว
ทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว 
และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนด
ประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้
สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด   
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่ง
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เพ่ิมจากที่มีอยู่ เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่ เดิมเป็นต าแหน่งว่า ง มีคนลาออก  หรือ
เกษียณอายุราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การ
ก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 

 

 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดท าแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ใช้การ
วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
หน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถ



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 32 
 

ก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือ
น ามาใช้ในการก าหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลัก ดังนี 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1))  
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบ ารุงรักษา 
ไฟฟูา ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ 
ดังนั้น การก าหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้าน นี้ คือ กองช่าง  

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(มาตรา 67(6)) 
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ

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

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

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

ประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 

ด้านส่ง เสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนั้น การก าหนดส่วน
ราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 ส่วนราชการ 
คือ ส านักปลัดในงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และ งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน   

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการ
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้วย  ดังนั้น การก าหนด
ส่ วนราชการรองรับภารกิจ เป็นการ
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3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 

3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และส านักปลัด ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 

68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการก าหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ 
กองคลัง และส านักปลัด  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้  คือ 
ส านั กปลั ด ในงานสาธารนสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม  

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจใน
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7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ด้านนี้ เกี่ ยวข้องกับบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการก าหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
(ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
6.ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะด าเนินการ มีดังนี้ 

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 
ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
5. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
6. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1. กองช่าง 
2. ส านักปลัด 
3. ส านักปลัด และกองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
5.   ส านักปลัด 
6.   ทุกส่วนราชการ 
 
7.   ส านักงานปลัด  

ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

ท้องถิ่น 
2. การส่งเสริมการเกษตร 

3. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
บริหาร 

 
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
2. ส านักปลัด 
3. ส านักปลัด 
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4. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

5. การพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 

4. ส านักปลัด กองคลัง 
5.  ส านักปลัด 

 

7.สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล   
สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   

 
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  
นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างาน
ในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT 
Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
 

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

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

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
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สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

 
2.2 T มาจาก Threats  

หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ
บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  

 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 5๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (ระดับองค์กร) 
จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนายังพบปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
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4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
 
 

 
8.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และ
ในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมี
ปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้    
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักงานปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.6 งานพัฒนาชุมชนและสตรี 
1.7งานสังคมสงเคราะห์ 
1.8งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
2. กองคลัง 

2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญช ี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 ประสานสาธารณูปโภค 
3.4 งานผังเมือง 

4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
4.3 งานกิจการโรงเรียน 
 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.6 งานพัฒนาชุมชนและสตรี 
1.7งานสังคมสงเคราะห์ 
1.8งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
2. กองคลัง 

2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญช ี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 ประสานสาธารณูปโภค 
3.4 งานผังเมือง 

4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
4.3 งานกิจการโรงเรียน 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ 
มีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า  
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  
 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

อบต.เกษมทรัพย์ ปลัด อบต. 1 
- - - 

ส่วนราชการ งาน จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 
พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ส านักปลัด 

บริหารงานทั่วไป 5 - - 3 
งานนโยบายและแผน 1 - - - 
งานกฏหมายและคดี - - - - 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - - - 

งานส่งเสริมการเกษตร - - 1 - 
งานพัฒนาชุมชนและสตรี 1 - - - 
งานสังคมสงเคราะห์ - - 1 - 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - - - - 

กองคลัง 

งานการเงิน 2 - 1 - 
งานบัญชี - 1 - - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - - 1 - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - 1 - 

กองช่าง 

งานก่อสร้าง 2 - 1 1 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร - - - - 
งานประสานสาธารณูปโภค - - - - 
งานผังเมือง - - - - 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา 1 - 1 - 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1 - - - 

งานกิจการโรงเรียน 1 - - 1 
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๘.๒  การวิเคราะหก์ารก าหนดต าแหน่ง
  8.2.2  กรอบอัตราก าลงั  3 ปี

      องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   ได้ท าการวิเคราะห์ภารกจิและปริมาณงาน และได้จัดท ากรอบโครงสร้าง
อตัราก าลังใหมแ่ล้ว  เพือ่ประมาณการใช้แผนอตัราก าลังพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างในอนาคตว่าใน
ระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้าว่าจะมกีารใช้จ านวนพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างจ านวนเท่าใด จึงเหมาะ
สมกบัภารกจิและปริมาณงาน  และเพือ่ให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  ท้ังนี้เพือ่ให้
สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยน าการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมลูลงในแผน
อตัราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ดังนี้

ส่วนราชการ กรอบ หมาย

อตัรา เหตุ

ก าลังเดิม

2564 2565 2566 2564 2565 2566

ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -

ส านักงานปลัด อบต.

หน.สป.(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -

นักจัดการงานท่ัวไปปฏบิติัการ 1 1 1 1 - - -

นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ 1 1 1 1 - - -

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 1 1 1 1 - - -

นักพฒันาชมุชนช านาญการ 1 1 1 1 - - -

เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน 1 1 1 1 - - -

เจ้าพนักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 1 1 1 1 - - - ว่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพฒันาชมุชน 1 1 1 1 - - -

ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเกษตร 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างทัว่ไป

คนงานท่ัวไป 2 2 2 2 - - -

พนักงานขบัรถยนต์ 1 1 1 1 - - -

กรอบอัตราก าลงั ๓ ป ี ระหว่างป ี ๒๕64 - ๒๕66

อัตราต าแหนง่ท่ีคาดว่าจะต้อง

ใชใ้นชว่งระยะเวลา  ๓  ปี

ขา้งหนา้

เพิม่/ลด
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ส่วนราชการ กรอบ หมาย

อตัรา เหตุ

ก าลังเดิม

2564 2565 2566 2564 2565 2566

กองคลัง

ผอ.กองคลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -

นักวิชาการเงินและบญัชชี านาญการ 1 1 1 1 - - -

เจ้าพนักงานพสัดุช านาญงาน 1 1 1 1 - - -

ลูกจ้างประจ า

นักวิชาการคลัง 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ชว่ยนักวิชาการจัดเกบ็รายได้ 1 1 1 1 - - -

ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพสัดุ 1 1 1 1 - - -

ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -

กองช่าง

ผอ.กองชา่ง(นักบริหารงานชา่งระดับต้น) 1 1 1 1 - - -

นายชา่งโยธาช านาญงาน 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างทัว่ไป

คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม

ผอ.กองการศึกษาฯ(นักบริหารการศึกษา(ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -

นักวิชาการศึกษาปฏบิติัการ 1 1 1 1 - - -

ครู (ครู คศ.1) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนนุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -

พนักงานจ้างทัว่ไป

ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนนุ/ว่าง

รวม 29 29 29 29 - - -

อัตราต าแหนง่ท่ีคาดว่าจะต้อง เพิม่/ลด

ใชใ้นชว่งระยะเวลา  ๓  ปี

ขา้งหนา้
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๙.  ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ที่ ชือ่สายงาน ระดับ จ านวน หมายเหตุ

ต าแหน่ง ทั้งหมด

จ านวน เงนิเดือน เงนิประจ า 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

(คน) (๑ ) ต าแหน่ง (2)
1 ปลัด อบต.(นกับริหารงานท้องถิ่น) กลาง 1 1 638,760 168,000 1 1 1 - - - 20,760 21,240 21,960 827,520 848,760 870,720 53,230      

ส านักงานปลดั อบต . (01)

2 หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ) ต้น 1 1 402,720 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,080 13,080 458,160 471,240 484,320 33,560    
3 นกัจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ 1 1 311,640 0 1 1 1 - - - 12,120 12,600 12,960 323,760 336,360 349,320 25,970    

4 นกัทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 1 1 336,360 0 1 1 1 - - - 12,960 13,320 13,440 349,320 362,640 376,080 28,030    
5 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 1 1 330,960 0 1 1 1 - - - 12,960 13,440 13,320 343,920 357,360 370,680 27,580    
6 นกัพัฒนาชุมชน ช านาญการ 1 1 349,320 0 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,320 362,640 376,080 389,400 29,110    
7 เจ้าพนกังานธุรการ ปฎิบัติงาน 1 1 185,280 0 1 1 1 - - - 7,080 7,440 7,440 192,360 199,800 207,240 15,440    

8 เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารภัย ปง./ชง. 1 1 297,900 0 1 1 1 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ว่างเดิม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

8 ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน 1 1 297,900 0 1 1 1 - - - 6,240 6,480 6,720 304,140 310,620 317,340 12,940      

9 ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเกษตร 1 1 297,900 0 1 1 1 - - - 6,000 6,240 6,480 303,900 310,140 316,620 12,470      

พนักงานจ้างทั่วไป

10 คนงานท่ัวไป 2 2 216,000 0 2 2 2 - - - 0 0 0 216,000 216,000 216,000 18,000    

11 คนงานท่ัวไป(พนกังานขับรถยนต์) 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000      

กองคลงั(04)

12 ผอ.กองคลัง  (นกับริหารงานคลัง) ต้น 1 1 402,720 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,080 13,080 458,160 471,240 484,320 33,560    

13 นกัวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 1 1 362,640 0 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 30,220    
14 เจ้าพนกังานพัสดุ ช านาญงาน 1 1 216,720 0 1 1 1 - - - 9,000 9,240 9,360 225,720 234,960 244,320 18,060    

ลกูจ้างประจ า

15 นกัวิชาการคลัง 1 1 262,560 0 1 1 1 - - - 8,640 8,880 8,880 271,200 280,080 288,960 21,880    

พนักงานจ้างตามภารกิจ

16 ผู้ช่วยนกัวิชาการจัดเกบ็รายได้ 1 1 210,720 0 1 1 1 - - - 8,520 8,880 9,120 219,240 228,120 237,240 17,560    
17 ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ 1 1 148,560 0 1 1 1 - - - 6,000 6,240 6,480 154,560 160,800 167,280 12,380      

18 ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 1 1 149,280 0 1 1 1 - - - 6,000 6,240 6,480 155,280 161,520 168,000 12,440      

จะต้องใชใ้นชว่ง ที่เพ่ิมขึน้ (3)เพ่ิม/ลด

อัตราก าลงัคน

ระยะเวลา ๓ ปีขา้งหน้า

ภาระค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่่ายรวม(4)อัตราต าแหน่งที่คาดว่า

42

จ านวนที่มอียู่

ปัจจุบัน
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ที่ ชือ่สายงาน ระดับ จ านวน หมายเหตุ

ต าแหน่ง ทั้งหมด

จ านวน เงนิเดือน 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563

(คน) (๑ )

กองชา่ง(05)

19 ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง) ต้น 1 1 402,720 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,080 13,080 458,160 471,240 484,320 33,560    
20 นายช่างโยธา ช านาญงาน 1 1 264,480 0 1 1 1 - - - 10,560 10,800 10,920 275,040 285,840 296,760 22,040    

พนักงานจ้างตามภารกิจ

21 ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 1 1 149,280 0 1 1 1 - - - 6,000 6,240 6,480 155,280 161,520 168,000 12,440    

พนักงานจ้างทั่วไป

22 คนงานท่ัวไป 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000      

กองก ารศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม(08)

23 ผอ.กองการศึกษาฯ(นักบริหารการศึกษา) ต้น 1 1 356,160 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,440 411,480 424,560 438,000 29,680    

24 นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ 1 1 207,480 0 1 1 1 - - - 7,080 7,680 7,680 214,560 222,240 229,920 17,290    

พนักงานจ้างตามภารกิจ

25 ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 1 1 153,960 0 1 1 1 - - - 6,240 6,480 6,720 160,200 166,680 173,400 12,830    

พนักงานจ้างทั่วไป

ศูนยพั์ฒนาเด็กเลก็ เกษมทรพัย์
26 ครู คศ.1 1 1 243,000 0 1 1 1 - - - - - - - - - อดุหนนุ

20,250    

27 ผู้ดูแลเด็ก 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - - - - - - - (อดุหนนุ)

ว่างเดิม

(5) รวม 29 29 7,168,020 336,000 29 29 29 - - - 236,280 226,920 243,480 7,740,300 7,980,540 8,224,020

(6) ประมาณการประโยชนต์อบแทนอืน่ 1,161,045 1,197,081 1,233,603

15%

(7) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลท้ังส้ิน 8,901,345 9,177,621 9,457,623

(8) 31.85        31.31           30.73       

เพ่ิม/ลด ที่เพ่ิมขึน้ (๒ )

คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า อัตราก าลงัคนจ านวนที่มอียู่

ระยะเวลา ๓ ปีขา้งหน้า

ภาระค่าใชจ่้าย
43

ค่าใชจ่่ายรวม(๓ )

จะต้องใชใ้นชว่ง

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 2564
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 2565
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 2566

27,951,000                       
29,310,750                       
30,776,287                       

ปัจจุบัน
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาฯ 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานทั่ว่ไป(อ านวยการต้น) (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 203-01-2101-001 
จ่าเอกปกรณ์   ทองเปลว 
- นักจัดการงานทั่วไป ชก (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-01-3101-001 
นางสาวกัญญาวีร์ พงศ์ฐิติกร 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-01-3102-001 
นางสาวจีรนันท์  เมืองกลาง 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก(1) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-01-3103-001 
นางสาวอุไรพร คานไสงค์ 
นักพัฒนาชุมชน ปก (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-01-3801-001 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานคลัง (อ านวยการต้น) (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-04-2101-001 
นางดาหวัน บวรสิริธนา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก(1) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-04-3201-001 
นางสาวมนต์ณัฐ  ใจมนต ์
- เจ้าพนักงานพัสด ุชง (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-04-4203-001 
นางนพวรรณ สมบัติวงศ์ 
 

ลูกจ้างประจ า 
- นักวิชาการคลัง (1) 
นางนิภาภรณ์  สดสระน้อย 

 

พนักงานส่วนต าบล 
- นกับริหารงานช่าง(อ านวยการต้น)(1) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-05-2103-001 
นายภูมพิันธ ์ กุดสระนอ้ย 
- นายช่างโยธา ชง (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-05-4701-001 
นายปราโมทย์ พจน์ฉิมพล ี
 
 
 
 

พนักงานจ้าง 
-ผู้ช่วย จพง.ธรุการ (1) 
นางสาวกัญญาณี ชายส าโรง 
-คนงาน(1) 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานการศึกษา(อ านวยการต้น) (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-08-2107-001 
นางสาวกชกร บุญเทพ 
- นักวิชาการศึกษา ปก (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-08-3803-001 
นางสาวสุวรรณรัตน์ ศรีโภคา 

พนักงานครู 
- ครู  (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-08-6600-457 
นางสาวฉวีวรรณ ญาตกิิ่ง 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (1) 
นางสาวสุกัญญา  ผันครบุร ี

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-00-1101-001  นายชูชาติ  ท่อนส าโรง 
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นางฐณัชญ์พร วีรภัทรพุฒิพร  
 
 
 
 

นายทนงค์  สดสระน้อย - ผู้ดูแลเด็ก (ทัว่ไป) (วา่ง) 

 

- จพง.ปูองกันฯ ปง./ชง. (ว่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-01-4805-001 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-01-4101-001 
นางวิวรรธณี รักพงษ์ 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 
นางสาวนิตยา สร้อยส าโรง 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
นายคุณากร  ชมสระน้อย 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
นายกฤษดา ฉัตรฉิมพลี 
- คนงาน (2)   
1.นายธวัชชัย ลาจังหรีด 
2.นางสาวปาริชาติ ชายส าโรง 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (1) 
นางสาวพิสมัย พันธุ์โพธิ ์

-  ผู้ชว่ย จพง.พัสดุ (1) 
นางสาววิชุดา ชาญส าโรง 
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ(1) 
นางสาวธิดารัตน์ สดสระน้อย 
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โครงสร้างอกรอบอัตราก าลัง  ส านักปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 4 - - 1 - 2 3 

งานบริหารทั่วไป 
………..( -  ) 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

……………..(  -  ) 

งานนโยบายและแผน 
……….( -  ) 

งานกฎหมายและคดี 
………….(  -  ) 

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑) 
นักจัดการงานทั่วไป(ชก.)(1) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)(1) 
พนักงานจ้างทั่วไป  
คนงานทั่วไป (2) 
พนักงานขัยรถยนต์ (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ชก.)  ( 1 ) 
 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

………(-) 

งานพัฒนา
ชุมชนและ
กลุ่มสตร ี
..............(-) 

งานสังคม
สงเคราะห์ 
..........(-) 

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

………….(  -  ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (1) 

 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ( 1 ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ( 1 ) 

- 

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น  ( 1 ) 
นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ  ( 1 ) 

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น ( 1 ) 
เจ้าพนักงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.) (ว่าง) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  (1) 
คนงานทั่วไป (2) 
พนักงานขับรถยนต์ (1) 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)  ( 1 ) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองคลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 1 - 1 - 1 3 - 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น) (๑) 

งานการเงิน 
 

งานบัญชี งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ (๑) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

       ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้  (1) 

 เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน(1) 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 

ลจ.นักวิชาการคลัง (๑) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองช่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 - - 1 1 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่างระดับต้น) (๑) 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง 

   นายช่างโยธาช านาญงาน(1) 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานท่ัวไป (๑) 
 

 

 

  

 

นายช่างโยธาช านาญงาน(1) 
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานท่ัวไป (๑) 
 

 

 

  

 

นายช่างโยธาช านาญงาน(1) 
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานท่ัวไป (๑) 
 

 

 

  

 

นายช่างโยธาช านาญงาน(1) 
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานท่ัวไป (๑) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ครู  ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - 1 1 - 1 1 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษาระดับต้น) (๑) 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสรมิการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน 

-นักวิชาการศึกษา (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    (1) 

-นักวิชาการศึกษา (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    (1) 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก(ครู คศ.1) (1) 
- พนักงานจ้างท่ัวไป   
ผู้ดูแลเด็ก ( ว่าง )  
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๑๑.  บญัชีแสดงจัดคนลงสูต่ าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในสว่นราชการ

คุณวุฒิ
การศึกษา เลขท่ี เลขท่ี เงินประจ า ค่าตอบแทน/

ต าแหนง่ ต าแหนง่ ต าแหน่ง เงินเพิม่อื่นๆ

1 นายชูชาติ  ท่อนส าโรง ปริญญาตรี 20-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 20-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 638,760 84,000 84,000 806,760 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น) ( 23,230 X 12 ) ( 7,000 X 12 ) ( 7,000 X 12 )

ส านักปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล
2 จ่าเอกปกรณ์ ทองเปลว ปริญญาตรี 20-3-01-2101-001 หัวหนา้ส านกัปลัด ต้น 20-3-01-2101-001 หัวหนา้ส านกัปลัด ต้น 402,720 42,000 - 444,720 

(นกับริหารงานท่ัวไป) (นกับริหารงานท่ัวไป) (33,560 X 12 ) ( 3,500 X 12 ) -

3 นางสาวกญัญาวีร์ พงศ์ฐิติกร ปริญญาตรี 20-3-01-3101-001 นกัจัดการงานท่ัวไป ปก. 20-3-01-3101-001 นกัจัดการงานท่ัวไป ปก. 311,640 - - 311,640 

( 25,970 X 12 ) - -

4 นางสาวจีรนนัท์ เมอืงกลาง ปริญญาโท 20-3-01-3102-001 นกัทรัพยากรบุคคล ชก. 20-3-01-3102-001 นกัทรัพยากรบุคคล ชก. 336,360 - - 336,360 
( 28,030 X 12 ) - -

5 นางสาวอไุรพร  คานไธสงค์ ปริญญาตรี 20-3-01-3103-001 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 20-3-01-3103-001 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 330,960 - - 330,960 
( 27,580 X 12 ) - -

6 นางฐณัชญ์พร วีรภัทรพุฒิพร ปริญญาโท 20-3-01-3801-001 นกัพัฒนาชุมชน ชก. 20-3-01-3801-001 นกัพัฒนาชุมชน ชก. 349,320 - - 349,320 
( 29,110 X 12 ) - -

7 นางวิวรรธณี รักพงษ์ ปริญญาตรี 20-3-01-4101-001 เจ้าพนกังานธุรการ ปง. 20-3-01-4101-001 เจ้าพนกังานธุรการ ปง. 185,280 - - 185,280 
( 15,440 X 12 ) - -

8 20-3-01-4805-001 เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 20-3-01-4805-001 เจ้าพนกังานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ปง./ชง. 297,900 ว่างเดิม
ค่ากลางเงินเดือน 297,900 

พนักงานจ้างตามภารกิจ
9 นางสาวนติยา สร้อยส าโรง ปริญญาตรี - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเกษตร - 155,280 - - 155,280 

( 12,940 X 12 ) - -
10 นายคุณากร  ชมสระนอ้ย ปริญญาตรี - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเกษตร - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน - 149,640 - - 149,640 

( 12,470 X 12 ) - -
พนักงานจ้างทั่วไป

11 นายธวัชชัย  ลาจังหรีด ป.4 - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000 - - 108,000 
( 9,000 X 12 )

12 นางสาวปาริชาติ  ชายส าโรง ม.6 - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000 - - 108,000 
( 9,000 X 12 )

13 นายกฤษดา  ฉัตรฉิมพลี ม.6 - พนกังานขับรถยนต์ - - พนกังานขับรถยนต์ - 108,000 - - 108,000 

( 9,000 X 12 )

กองคลงั

14 นางดาหวัน บวรสิริธนา ปริญญาตรี 20-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 20-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 402,720 42,000 - 444,720 
(นกับริหารงานคลัง) (นกับริหารงานคลัง) ( 33,560 X 12 ) ( 3,500 X 12 ) -

15 นางสาวมนต์ณัฐ ใจมนต์ ปริญญาโท 20-3-04-3201-001 นกัวิชาการเงินและบัญชี ชก. 20-3-04-3201-001 นกัวิชาการเงินและบัญชี ชก. 362,640 - - 362640.00
( 30,220 X 12 )

16 นางนพวรรณ  สมบัติวงศ์ ปริญญาตรี 20-3-04-4203-001 เจ้าพนกังานพัสดุ ชง. 20-3-04-4203-001 เจ้าพนกังานพัสดุ ปง. 216,720 - - 216,720

( 18,060 X 12 )

กรอบอตัราก าลังใหม่ เงินประจ าต าแหนง่

ระดับ

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ
ต าแหนง่ต าแหนง่ ระดับ

กรอบอตัราก าลังเดิม
เงินเดือนท่ี ชื่อ-สกลุ

 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 51 
 

คุณวุฒิ

การศึกษา เลขท่ี เลขท่ี เงินเดือน เงินประจ า เงินเพิม่อื่นๆ/

ต าแหนง่ ต าแหนง่ ต าแหนง่ ค่าตอบแทน
ลกูจ้างประจ า

17 นางนภิาภรณ์ สดสระนอ้ย ปริญญาตรี - นกัวิชาการคลัง ลจ.ประจ า - นกัวิชาการคลัง ลจ.ประจ า 262,560 - - 262,560
( 21,880 X 12 )

พนักงานจ้างตามภารกิจ
18 นางสาวพิสมยั  พันธ์ุโพธ์ิ ปริญญาตรี - ผู้ช่วยนกัวิชาการจัดเกบ็รายได้ - - ผู้ช่วยนกัวิชาการจัดเกบ็รายได้ - 210,720 - - 210,720

( 17,560 X 12 )
19 นางสาววิชุดา  ชาญส าโรง ปริญญาตรี - ผู้ช่วยเจ้าหนา้ท่ีพัสดุ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ - 148,560 - - 148,560

( 12,380 X 12 )

20 นางสาวธิดารัตน ์ สดสระนอ้ย ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - 149,280 - - 149,280
( 12,440 X 12 )

กองชา่ง
21 นายภูมพิันธ์ กดุสระนอ้ย ปริญญาตรี 20-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 20-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 402,720 42,000 - 444,720 

(นกับริหารงานช่าง) (นกับริหารงานช่าง) ( 33,560 X 12 ) ( 3,500 X 12 ) -

22 นายปราโมทย์  พจนฉ์ิมพลี ปริญญาตรี 20-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 20-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 264,480 - - 264,480
( 22,040 X 12 )

พนักงานจ้างตามภารกิจ

23 นางสาวกญัญาณี  ชายส าโรง ปริญญาตรี - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - 149,280 - - 149,280
( 12,440 X 12 )

พนักงานจ้างทั่วไป
24 นายทนงค์  สดสระนอ้ย ม.6 - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000 - - 108,000

( 9,000 X 12 )
กองก ารศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

25 นางสาวกชกร  บุญเทพ ปริญญาโท 20-3-08-2107-001 หัวหนา้ส่วนการศึกษาฯ ต้น 20-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ต้น 356,160 42,000 - 398,160 
(นกับริหารการศึกษา) (นกับริหารการศึกษา ( 29,680 X 12 ) ( 3,500 X 12 )

26 นางสาวสุวรรณรัตน ์ศรีโภคา ปริญญาตรี 20-3-08-3803-001 นกัวิชาการศึกษา ปก. 20-3-08-3803-001 นกัวิชาการศึกษา ปก. 207,480 - - 207,480
( 17,290 X 12 )

27 นางสาววีวรรณ ญาติกิง่ ปริญญาตรี 203086600457 ครู (คศ.1) 203086600457 ครู (คศ.1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

28 นางสาวสุกญัญา  ผันครบุรี ปริญญาตรี - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ - 153,960 - - 153,960
( 12,830 X 12 )

พนักงานจ้างทั่วไป

29 - - - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็กอนบุาลและปฐมวัย -

หมายเหตุ
ช่องเงินเดือน

ท่ี ชื่อ-สกลุ
ต าแหนง่ ระดับ

ได้รับเงินอดุหนนุจากรมส่งเสริม

ได้รับเงินอดุหนนุจากรมส่งเสริม

ต าแหนง่

กรอบอตัราก าลังใหม่

ระดับ

กรอบอตัราก าลังเดิม
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนต าบลในสังกัด

ทุกระดับ  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการ
พัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว  และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลักกล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน   มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน
และกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกัน
และเปิดกว้างในการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบ
ดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชน
ใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  
ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์  ให้ความส าคัญในด้านการปฏิบัติงานสาธารณสุข ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์  
มีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณสุข โดดเด่น และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
และ สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากร 
เพ่ือสนับสนุนงานในด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี และทันสมัย 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะ
ยึดถือปฏิบัติการด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  
เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill 
Self-Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการพัฒนา
ทักษะของพนักงานในสังกัด  

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ตามแนวทางข้างต้น
นั้น ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 53 
 

ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

  

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เป็นส าคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนา
ตามล าดับที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้ 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไดม้ีการก าหนดเปูาหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง 
ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ  รองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน  แนวคิดให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการท างานร่วมกับภาค
ส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 
ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
 
และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการ
วางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่ง
ที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัตติามเปูาหมายขององค์กร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  
รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้  เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่การ
ผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเปูาหมายที่วางไว้โดยมีการให้
เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
บุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้อง
กับนโยบายผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
รายบุคคลผลักดันให้บรรลุเปูาหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริม
การบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของ
บุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณใน
การพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตัวบุคคล  
เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตรจังหวัด หรือ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

 
5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
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องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการ
พ้ืนฐานตามที่รัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น 
ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการปูองกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  
เนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์ จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน  
การส่งงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  ของ
องค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือ
ส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-
Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

2. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามพระราชบัญญัติด้านความ
ปลอดภั ย  อาชี ว อน ามั ย  แล ะสภ าพแวดล้ อม ในกา รท า ง าน  2554  เ พ่ื อ ให้ บุ ค ล าก ร ในสั ง กั ด 
มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการปอ้งกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลเกษมทรัพย ์

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในองค์กร เพ่ือปูองกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ในทุก
ระดับ โดยฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5.ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง   
มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความสะดวก
ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ยังก าหนด

ค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากับดูแลเพ่ือที่ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตาม
ประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 

1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 

3. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ

ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมี

พฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง

ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง

หรือพนักงานส่วนต าบลคนอ่ืน 
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3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพ 

3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ี
สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 

4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทน
ของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 

5.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวล

จริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมีหน้าที่

รายงานการฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ

บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การ
ด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 
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5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง
ละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่า 

ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจ
ตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด เพ่ือขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มี
เหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลัก
วิชา 

๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค 

หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ

กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
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๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่
ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี้ 
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิ

และเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทางดังนี้ 
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม

ก าลังความสามารถ 
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ

ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือย 
๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง

ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
๘.๕ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน

หรือของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน  
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้
ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 
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๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่
สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณา
สั่งการต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตาม
เปูาหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นแบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ 
เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วย
ความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อ
สงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย 
และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
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๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไป
ตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคี

ในหน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝุายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้าง
เป็นผลงานของตน 

๑๐.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคม

ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของ

ตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
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- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนา
ที่นับถือ สอนให้คนท าความดี 

๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดย
ยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 

- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและ
สังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นล าดับ 

- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อ
ตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปูาหมาย
มีการวางแผนและด าเนินการไปสู่เปูาหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรูและ
คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณร์่วมกันในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   11.1  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อ
พบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โดยต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ
สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 

   11.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะตระหนักถึงความส าคัญ
ในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่น  
    11.4  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
เรื่อง   การประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66  

……………………………….. 
 

     อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  และ  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่ 5  กรกฎาคม  
2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕63     
เมื่อวันที่ 23  กันยายน พ.ศ. ๒๕63  มีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม   
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
                ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63  
 
     

(ลงชื่อ) 
       (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ที่  152/๒๕63 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 
............................................................. 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  ประกอบกับมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม)   พ.ศ.๒๕๕๘ 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 
10  กรกฎาคม  2557     และหนังสือส านักงาน  ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว 70 ลงวันที่ 19  
มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบและข้อสั่ง
การ เพ่ือน าเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดังนี้ 

   

   ๑.   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   ประธานกรรมการ 
  ๒.   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            กรรมการ 
  ๓.   ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการ 
  ๔.   ผู้อ านวยการกองช่าง             กรรมการ 
            ๕.   ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           กรรมการ 
  6. หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 
 7.   นักทรัพยากรบุคคล      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง จัดท าแผนอัตราก าลังโดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงาน ปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้าน การ
บริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ให้เป็นไปด้วย ความ
เรียบร้อย  

 ทั้งนี้   ตั้งแต่   บัดนี ้    เป็นต้นไป    
                                    สั่ง ณ วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
                                                                           
                                                          (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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