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1. หลักการและเหตุผล  

การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี มีความส าคัญในการบริหารงานบุคคลอย่างยิ่ง โดยเป็นกรอบในการก าหนด 
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการ
ใช้ก าลังคน และเนื่องจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้น
เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.
2564-2566) โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง
และมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.
จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผน
อัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

๑.2  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติเห็นชอบ ประกาศ  
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒7 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์
ความต้องการก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.3 คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ 9 /2563  เมื่อวันที่  20 
สิงหาคม 2563 มีมติให้ประกาศใช้ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขึ้น  
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๒.วัตถุประสงค์ และ ประโยน์ที่จะได้รับ  
 2.1 วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  ๒.๑.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกมีโครงสร้างการการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.1.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒.1.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.1.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
  ๒.1.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
  2.1.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 2.2 ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  2.2.1 ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลทับพริก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบ
อัตราก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
  2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
  2.2.3 การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
  2.2.4 การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ 
  2.2.5 การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 
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๓.  กรอบแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตความส าคัญและกระบวนการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 

 กรอบแนวคิด เรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
  3.1 กรอบแนวคิด เรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
  การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมขององค์กร 
ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์การต้องการ
เพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 

 International Personnel Management Association (IPMA)  ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ  “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สหภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้” 
โดยการก าหนดกรอบอัตรก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุ
ภารกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (Mission-Based manpower planning) 

 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ  ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ
ในการก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลา องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไหร่ 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้  รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภานยในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ” 

 

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารก าลังคนในเอกสาร
เรื่องการวางแผนก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์
และพยากรเกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทนด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคน เหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่าการวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองานในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์
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เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงานเพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ 
อย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ามาท างานใน
องค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคน
คือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในองค์กรต่อไป 
 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.2 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Damand Analysis)  
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูล

ที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติข้อมูลในอดีต มิติ
ข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์น ามาจากเอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่องการบริหารก าลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบต าแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)) 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ         

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

 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 

 
          เมือ่น ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง(EffectiveManpower Planning Framework) 

มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของ
อัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับ
พริก บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็น
การพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

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

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง  ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking
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Objective
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Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวนภาระค่าใช่จ่าย 
ซึ่งประกอบด้วย  

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

โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก มาค านวณเป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้หลักวิธีการ
ค านวณดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครองต าแหน่งคูณ 
12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งในระดับแรกบรรจุกับ
อัตราเงินเดือนข้ันสูงเหนือข้ึนไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมินการค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้
อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 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 
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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 ใช้อัตราเงินเดือนของผู้
ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและขั้นสูงของ
ระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่มที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่ วนการประเมินการ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 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 

(1130+2150)/2 = 1640 

- - - 
ขั้นสูงสุด 68640 - - - 
ค่ากลาง 45670 - - - 

 12เดือน 548040 84000 84000 1640 x 12 = 19680 - - - 
รวมทั้งป ี 716040 19680 19680 19680 735720 755400 775080 

 

3. ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครองต าแหน่งคูณ 
12 เดือน ส่ วนต าแหน่ งว่ า ง  ใช้หลั กการค านวณโดยประมาณการเงิน เดือนขั้ นต่ าของ คศ .1 แล ะ 
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 โดยใช้หลักการ
เดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 
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  5 .   ต า แ ห น่ ง พนั ก ง า น จ้ า ง ต า ม ภา รกิ จ ใ ช้ ห ลั ก ก า ร คิ ด จ า ก วุ ฒิ ที่ ใ ช้ ใ น ก า รแ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ นหลั ก 
ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นใช้อัตราร้อยละ 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
จ้างท่ัวไป  

  

1เดือน 9000 - - - - - - - - 
 12เดือน 108000 - - - - - - - - 

รวมทั้งป ี 108000 - - - 108000 108000 108000 
 

กรณีพนักงานจ้ างตามภารกิจที่ ไ ด้ รั บ เ งินจั ดสรร  และองค์การบริหารส่ วนต าบล  
ทับพริก จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
โดยกรมส่ ง เสริ มการปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  จั ดสรรค่ าตอบแทนให้  9 ,400 ค่ าครองชีพ  2 ,000   
ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบล ทับพริก 
จะค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น นาง ก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,0300 
บาท (กรมจ่ายให้ 9,400 ค่าครองชีพ 2,000 ท้องถิ่นจ่าย 2,630 และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 
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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 ามาค านวน
เป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  แต่ระบุไว้ในแผนอัตราก าลัง เพ่ือให้ทราบ
จ านวนและยอดคนปัจจุบัน 

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

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

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ทับพริก 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย  

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
   การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี ้

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 
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 กระจกด้านที่  4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พระเพลิง (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก) มายึดโยงกับจ านวนกรอบ
ก าลังคนที่ต้องใช้  ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ ให้ ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติ งาน  
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทับพริก (การตรวจประเมิน LPA)    
 

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

ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานใน
แต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานใน
ส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก พิจารณาทบทวนว่าการ
ก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ 
ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้ งคนที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วนราชการ 
ล้วนเป็นเครื่องจักรส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อนให้ส่วนราชการ 
และหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ได้ 

 
 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้   การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซ่ึงประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก และหัวหน้าส่วน
ราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหาร

อบต.ทบัพริก

สว่น
ราชการ

บคุลากร
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ส่วนต าบลทับพริก  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนด
ทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 

 กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรเดี่ยว และองค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน
ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
 

 
 

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเบญจขร  และ องค์การบริหารส่วนต าบลไทรเดี่ยว  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   
ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนด
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการ
ก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองหน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือ
เพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

อบต.ทบัพริก อบต.เบญจขร อบต.ไทรเดยีว

ชุดข้อมูล 1 5 12 5

ชุดข้อมูล 2 0 0 1

ชุดข้อมูล 3 6 10 14
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 3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ

บริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนดอัตรา
ก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สามารถพยากรณ์สิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล ทับพริก
สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้
ปัญหาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานท้ังด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุก าลังคน 
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการวางแผน
ก าลังคนแต่การท่ีหน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สามารถท่ีจะจัดจ านวน ประเภท และระดับ
ทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ท้ังก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริก เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานท่ีเท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มต้ังแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การ
พัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอด
ต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

       3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
  3.4.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
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  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  
  3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เช่น กฎระเบียบ การ

แบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
  3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
  3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก และส่ง

คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
  3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  
  3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ างบประมาณ 

2564 – 2566   
  3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ และ

จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
 

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

กรกฎาคม 2563 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
อัตราก าลัง อปท. ข้างเคียง 

อบต.เบญจขร 
อบต.ไทรเดี่ยว 

กรกฎาคม 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.จังหวัดสระแก้ว 

กันยายน 2563 ก.อบต.จังหวัด แจ้งมติให้ อปท.ทราบ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง มีผล 1 ต.ค.63 

1 ตุลาคม 2563 แผนอัตราก าลัง 3 ปี มีผลบังคับใช้ อบต.ทับพริก ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปี 2564 -2566  
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4.สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๑.  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน    
1.1 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
1.2 ปัญหาโทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอ 
1.3 ไฟฟ้าสาธารณไม่เพียงพอ 
1.4 ไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน 
1.5 การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง 
1.6 ระบบประปาหมู่บ้าน ช ารุดใช้การไม่ได้ และไม่เพียงพอ 
1.7 ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน 

2.  ด้านเศรษฐกิจ  (การผลิต การตลาด รายได้และการมีงานท า) 
2.1  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 

- ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
- ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
- ปัญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
- ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 

2.2 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
  - ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
  - ขาดโอกาสการเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 

3.  ด้านสังคม 
 3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 3.2 ปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินและปัญหาการก่ออาชญากรรม 
4.  ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย 
 4.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัย 
 4.2 ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
 4.3 ปัญหาการะบายน้ าของชุมชนแต่ละหมู่บ้านเมื่อมีฝนตกชุกมากๆ 
 4.4 ปัญหาการให้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี,และคนพิการ ไม่ทั่วถึง 
 4.5 ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย การป้องกันไข้มาลาเรีย โรคพิษสุนัขบ้า 

     5.  ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
   5.1 การขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตรและปศุสัตว์ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
   5.2 แหล่งน้ าไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
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 6.  การขาดแคลนแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
  6.1 ปัญหาการขาดแหล่องข้อมูลข่าวสาร 
  6.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
  6.3 ขาดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทีทันสมัย 
 7.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
  7.1 ปัญหาน้ าใต้ดิน มีหินปูนค่อนข้างมาก 
  7.2 คลองตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
  7.3 ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในที่สาธารณะถูกท าลาย (ไฟป่า) 
 8.  ปัญหาการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  8.1 ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
  8.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 

ความต้องการของประชาชน 

 ๑.  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑  ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
  ๑.๒  ขุดลอกคลอง/สระกักเก็บน้ าสร้างสะพาน คสล. วางท่อระบายน้ า 
  ๑.๓  ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
  ๑.๔  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
  ๑.๕  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
  ๑.๖  ก่อสร้าง/ขยาย/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
  ๑.๗  ออกเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพของประชาชน 
   ๒.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ (การผลิตการตลาดรายได้และการมีงานท า) 
  ๒.๑  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๒  ฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน 
  ๒.๓  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
  ๒.๔  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  ๒.๕  พยุงราคาพืชผลทางการเกษตร (ข้าว,มัน) 
  ๒.๖  จัดตั้งกลุ่มอาชีพลานค้าชุมชนและสหกรณ์ชุมชนในหมู่บ้าน 
 ๓.  ความต้องการด้านสังคม 

๓.๑  ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓.๒  จัดตั้งเวรยามรักษาการทุกหมู่บ้านภายในต าบล 
๓.๓  ติดตั้งโคมไฟบริเวณแยกต่างๆที่ มืด/ลับภายในหมู่บ้านเพ่ือลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 

  ๔.  ความต้องการด้านสาธารณสุขและอนามัย 
  ๔.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 
  ๔.๒ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
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  ๔.๓  ให้มีการป้องกันและก าจัดพาหะน าโรคและรณรงค์โรคพิษสุนัข 
  ๔.๔  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ,เด็กสตรีและคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
  ๔.๕  การเก็บขนขยะไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 
  ๔.๖  ก่อสร้างรางระบายน้ าจากชุมชน 
 ๕.  ความต้องการด้านความรู้การศึกษาและวัฒนธรรม  (ด้านความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต) 
  ๕.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพมีศูนย์ข้อมูลห้องสมุดชุมชน/ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
  ๕.๒  ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาการศึกษานอกระบบ 
  ๕.๓  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
  ๕.๔  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๕.๕  ส่งเสริมการกีฬาภายในต าบล 
  ๕.๖  จัดทุนการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาสในการศึกษาต่อ 
 ๖.  ความต้องการด้านแหล่งน้ า 
  ๖.๑  ให้มีการขุดคลองขุดลอกคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตรและก าจัดวัชพืช 
  ๖.๒  ก่อสร้างสระอ่างกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ 
  ๗.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๗.๑  รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลอง 
  ๗.๒  ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องดินน้ าแก่เกษตรกร 
  ๗.๓  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗.๔  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
  ๗.๕  ปลูกต้นไม้ ป่าชุมชน ในแต่ละหมู่บ้านและท่ีสาธารณะของต าบล 
  ๘.  ความต้องการด้านการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๘.๑  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาอ่ืน ๆ  
   ๘.๒  จัดบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

๘.๓  จัดประชุมอบรมความรู้ในการบริหารการปกครอง การเลือกตั้งแก่ผู้บริหารและ     
ผู้ปกครองท้องถิ่น 

๕.  ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริก ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ในทุกด้านการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จะสมบูรณ์
ได้แก้ปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอาชีพนั้น
จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น  และจัดการเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย  ทั้งนี้
เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับ



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก   ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หนา้ 17 

 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา 
โดยสามารถก าหนดการแบ่งภารกิจได้เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้ 
 

 ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (๑)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทางน้ าและทางระบายน้ า(มาตรา๖๗(๑)) 
 (๒)  ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา  ๖๘ (๑)) 
 (๓)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒)) 
 (๔)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘(๓)) 
 (๕)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
 (๖)  การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) 

๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 
  (๒)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)) 
  (๓)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔)) 
  (๔)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส(มาตรา ๑๖(๑๐)) 
  (๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒)) 
  (๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖(๕)) 
  (๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) 

๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑)  การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 
  (๒)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘)) 
  (๓)  การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
  (๔)  จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๒๓)) 
  (๕)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)) 
  (๖)  การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) 
 ๕.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 
  (๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 
  (๓)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
  (๔)  ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
  (๕)  การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) 
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  (๖)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
  (๗)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
  (๘)  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน(มาตรา ๑๖(๗)) 
 ๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 (๑)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗)) 
 (๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
 (๓)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา ๑๗(๑๒)) 
 ๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (๑)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘)) 
 (๒)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนะธรรม (มาตรา  ๖๗(๕)) 
 (๓)  การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
 (๔)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนะธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘)) 
 ๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(๑)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕ (๓)) 
(๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร  (มาตรา  ๖๗ (๙)) 
(๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
(๔)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓)) 
(๕)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา ๑๗ (๑๖)) 
 ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จัดท าตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว 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 าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก มีหลักในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การ
ส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อ
เหตุการณ ์และต้องสอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ดังนี้ 
 

  # ยุทธศาสตร์ที่  1  มาตรฐานการคมนาคม # 
 

   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ
ปลอดภัย เช่น ป้ายบอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 
 

  # ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพ #  
 

   - การพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจาก 
ยาเสพติด ปลอดผู้มีอิทธิพล อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   - การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  และมีรายได้
ที่มั่นคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
   - การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค  การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ   
สถานทีท่่องเที่ยว อาคาร บ้านเรือน สนามกีฬา สวนสาธารณะ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีการบริการ
พ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
 

 # ยุทธศาสตร์ที่ 3  เกษตรกรรมยั่งยืน # 
 

- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน การพัฒนาบุคลากร
ทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มี
ตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร    

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ าชลประทานให้สามารถเก็บกักน้ า
ได้ตลอดปี ฟ้ืนฟแูละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ 

 

 # ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการโปร่งใส #   
 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ ควบคุมด้านงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการการแก้ปัญหา ประเมินผลและตรวจสอบได้ 
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๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ใช้การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้
เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนด
อยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้
วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่ เกิดขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
 

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 ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (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 
ไฟฟ้า 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 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (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 านักงานปลัด โดยในส่วนของ
ส านักงานปลัด อยู่ในงาน สวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน  
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3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

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

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

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการ
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้วย  ดังนั้น การก าหนด
ส่ วนราชการรองรับภารกิจ เป็ นการ
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และส านักงานปลัด 
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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 านักงานปลัด  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 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 านักปลัด งานสวัสดิการส านักงานปลัด 
โดยในส่วนของส านักงานปลัด อยู่ในงาน 
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ 
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ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  
                คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก
เป็นประเภทสามัญ โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการ ได้แก่  ส านักงานปลัด    
กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น 
16 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 11 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่ง
เกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 28 อัตรา 

โดยการบริหารองค์กร ทั้งด้านการด าเนินงานและบริหารบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก
ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength  - S) 
จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  เป็น
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กรจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ     

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

ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

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

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

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

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการก าหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
องค์ การบริหารส่ วนต าบลทับพริก 
(ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ) 
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ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ผู้บริหาร
รู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ นอกจากนี้
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่
ควรน ามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้ 
 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ระดับบุคคล 
 

S 
จุดแข็ง 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบ  
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

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

O 
โอกาส 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต. อุทิศตนได้
ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

T 
ข้อจ ากัด 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
3. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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การวิเคราะห์ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ระดับองค์กร 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weak) 
 

1. มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับพริกชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจและ
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ ได้รับ
เพ่ิมข้ึนหรือถ่ายโอน 
2. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีการบรูณาการจัดท าแผน 
การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอ่ืน 
3. มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการบริหารงาน
ตามล าดับชั้น 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย 
5. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในต าบล 
6. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออกข้อบัญญัติ
ได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย 
7. สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและ
ก าลังงบประมาณ 
8. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน 
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
9. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ท าให้
คล่องตัวในการบริหารงาน 
10. มีวัด และสถานธรรม ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้าง
ความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
เยาวชน และประชาชนในต าบล 
11. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ี ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน ถึง 
มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมี
ความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
12. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
และทันสมัย 
 

 

1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดแคลนไม่
เพียงพอต่อการบริหารงาน 
2. ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ
องค์การปริหารส่วนต าบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองได้
น้อย 
3. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้ท าให้
การปฏิบัติของบุคลากรต้องหมั่นศึกษาสม่ าเสมอ 
4. การจัดล าดับความส าคัญของนโยบายไม่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา 
5. งบประมาณส่วนใหญ่ต้องบอาศัยจากการจัดสรร
และจากส่วนกลางจัดเก็บและจัดสรรให้ 
6. พ้ืนที่ของต าบลทับพริกเป็นพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
ท าให้การออกกฎหมาย ไม่มีกฎหมายที่ให้อ านาจ เช่น 
การถมดิน ควบคุมอาคาร เป็นต้น 
7. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมีการโอน–ย้าย 
บ่อย และบรรจุใหม่ ท าให้เกิดการท างานไม่มีความ
ต่อเนื่อง และประสบการณ์ในการท างานน้อย 
8. การเลือกตั้งก่อให้เกิดการแบ่งแยกเป็นฝ่ายต่างๆ
กระบวนการท างานอาจไม่สอดคล้องและอาจจะเกิด
ปัญหาในการพัฒนาที่ต้องแบ่งในเรื่องของงบประมาณ 
9. ขาดผู้น าทางศาสนาในการอบรมปลูกฝังจิตใจด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนงบประมาณ 
10. งบประมาณที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด  ท าให้การ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่าง
ค่อนข้างช้า 
11. การจัดเก็บยังไม่ครอบคลุม ประกอบกับเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม ไม่มีเอกสารสิทธิ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ค่อนข้างจ ากัด 
12. ภาระค่าใช้เกี่ยวกับส านักงานค่อนข้างสูงต้องมี
มาตรการควบคุมที่ดี 
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13. มีพ้ืนที่ต าบลติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการ
เปิดตลาดการค้าตามแนวชายแดน 
14. มีพ้ืนที่ขนาดต าบลขนาดเล็กง่ายต่อการบริหารและ
ดูแลอย่างท่ัวถึง 
15. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
16. สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะ
กับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 
    17. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การท างานในระบบของเครือข่าย 

13. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลการ
พิจารณาค่อนข้างช้าเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของประเทศ 
14. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ 
15. แนวโน้มการพึงตนเองลดน้อยลง เพราะจะอาศัย
แต่ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการให้ 
16.  การน าเทคโนโลยี  ตลอดจนอุปกรณ์ในการ
ทดแทนแรงงานเข้ามาใช้ ก่อให้เกิดในเรื่องของต้นทุน
ที่สูงขึ้น 
17. การรวมกลุ่มเพ่ือการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ต้องอาศัยองค์กรจากภายนอก ไม่ว่าภาครัฐหรือ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่เป็นระบบ 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  (Opportunity) ข้อจ ากัด  (Threat) 
1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตาม
แผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
2. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามล าดับ
แผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
3. มีการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จากประเทศเพ่ือน
บ้าน 
5. มีการปลูกพืช หรือท าเกษตรหลากหลายชนิด ของ
ประชาชนในต าบล 
6. กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
8. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความ
ขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย 
9. การเปิดตลาดการค้าตามแนวชายแดน 
10. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่องรับส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 

1. อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บาง
ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
2. การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบล จาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ 
ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค  
3. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
4. การใช้แรงงานต่างด้าว น ามาซึ่งปัญหาของโรค
ระบาด เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้มาเลเรีย 
เนื่องจากเจ้าของธุรกิจไม่มีระบบควบคุมที่ดีพอ 
5. อุปกรณ์ในการท าการเกษตร ตลอดจน ปุ๋ย ยา
แนวโน้มมีราคาสูงส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 
6. ภารกิจกับงบประมาณที่จัดสรรไม่สอดคล้องหรือ
ถ่ายโอนภารกิจแต่งบประมาณไม่ได้จัดสรรให้ 
7. ประชาชนต้องใช้ระบบการผ่อนช าระหนี้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ทางภาคเกษตรกรรม  
8. ผู้น าจะเป็นผู้น าที่สวมหมวกหลายใบ ท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปค่อนข้างช้า 
9.  ระเบียบข้อกฎหมาย ปัจจุบันไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

             8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนด
ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับ
การด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตาม
ภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็น
ส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้  
   

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.4 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 
3.1 งานบริหารงานทั่วไปและก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
3.4 งานผังเมือง 

4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.3  งานส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรม 
        และสันทนาการ 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.4 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 
3.1 งานบริหารงานทั่วไปและก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
3.4 งานผังเมือง 

4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.3  งานส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรม 
        และสันทนาการ 

 

ไม่มี 5.หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในอนาคต 3 ปีซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานใน แต่ละส่วนราชการมีเท่าใด  เพ่ือน ามาวิเคราะห์
ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสม    กับภารกิจ และ
ปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้ การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูล
ลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

อบต.ทับพริก 
ปลัด อบต. 1 - - - 
รองปลัด อบต. 1 - - - 

ส านักงานปลัด 
 

หัวหน้าส านักปลัด  1 - - - 
งานบริหารงานทั่วไป 1 - 1 1 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - - 1 - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - - - 
งานการเจ้าหน้าที่ - - - - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน - - 1 - 

กองคลัง  
 

ผู้อ านวยการกองคลัง  1 - - - 
งานการเงินและบัญชี 2 - 1 - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - - - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - - - 

กองช่าง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง  1 - - - 
งานบริหารงานทั่วไปและก่อสร้าง 1 - - - 
งานสาธารณูปโภค - - - - 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ - - - - 
งานบริหารการศึกษา 2 - 4 - 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1 - 1 - 
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 ๘.๒   การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
  จากตารางข้างต้น พบว่า ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริกที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ดังนั้นในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จึงก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และส าฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนี้ 
 กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564-2566 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

กรอบ 
อัตราก าลังใหม ่

เพ่ิม/ลด 
หมายเหตุ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

ปลัด อบต. 
 (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)  

๑ ๑ ๑ ๑ - - - รายงาน กสถ. 

รองปลัด อบต. 
 (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - รายงาน กสถ. 

ส านักงานปลัด         

หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

(ว่างเดิม) 

นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - (ว่างเดิม) 

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  (ปง./ชง.) 

1 1 1 1 - - - (ว่างเดิม) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ - 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล - 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
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กองคลัง         

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - รายงาน กสถ. 

นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชง.) 1 1 1 1 - - - 
(ว่างเดิม) 
ขอใช้บัญช ี

กสถ. 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - 
(ว่างเดิม) 
ขอใช้บัญชี 

กสถ. 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ -  - - 
(ว่างเดิม) 
ขอใช้บัญชี 

กสถ. 

เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ -  - - 
(ว่างเดิม) 
ขอใช้บัญชี 

กสถ. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ๑ ๑ ๑ ๑ -  - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ - 1 1 1 - - - ว่าง 

กองช่าง         

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
(ว่างเดิม) 
ขอใช้บัญชี 

กสถ. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1  -  (ว่างเดิม) 

กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม         

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน้) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - รายงาน กสถ. 

นักวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - (ว่างเดิม) 
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ครู คศ.๒ (พนักงานครู) 1 1 1 1 - - -  

ครู คศ. 2  (พนักงานครู) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (คณุวุฒิ) 2 2 2 2 - - -  

ผู้ดูแลเด็ก (ผูม้ีทักษะ) 2 2 2 2 - - - (ว่างเดิม) 

หน่วยตรวจสอบภายใน         

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. - 1 1 1 +1   ก าหนดเพ่ิม 

                  รวม 29 34 34 34 +1 - -  
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การวิเคราะห์อัตราก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก   
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคน จากคู่มือ
วิเคราะห์อัตราก าลังของส่วนราชการ ของส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. น ามา
ประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ต าแหน่งของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกใช้หลักบันได 8 ขั้น 

การวเิคราะห์อัตราก าลังคนในองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  
แบบบันได 8 ขั้น 

 
 บันไดขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อพิจารณา
กรอบอัตราก าลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   
  องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  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 านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการ 
 5  ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
 6  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
 7  หัวหน้าส านักปลัด     คณะกรรมการ 
 8  นักทรัพยากรบุคคล    เลขานุการคณะกรรมการ 
 
 
 

ข้ันท่ี 1

วางแผน

ขั้นที่ 2

พิจารณานโยบาย
การบริหาร
ก าลังคนภาครัฐ

ขัน้ที่ 3

เก็บข้อมูล 
ยุทธศำสตร์ ภำรกิจ
ส่วนรำชกำร

ขั้นที่ 4

เก็บข้อมูล
กระบวนการ
ท างานจริง

ขั้นที่ 5

พิจารณาอุปสงค์
ก าลังคน

ชั้นที่ 6

พิจารณาอุปทาน
ก าลังคน

ชั้นที่ 7

ก าหนดจ านวน 
สายงาน 
ประเภท  

ขั้นที่ 8

การจัดท ากรอบ
อัตราก าลังของ
ส่วนราชการ
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 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ตาม

กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจให้แก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริก 

 2. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ ตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน 

 3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ให เหมาะสม กับ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ 

 ๔. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก โดยให้หัวหน้าส่วน 
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ อ านาจ
หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง 

 ๕. ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับพริก 

 ๖. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน ร้อยละสี่
สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 ๗. ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
อยา่งน้อยปลีะ ๑ ครั้ง 
 บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จัดท าตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลักการด าเนินการควบคู่กับหนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว 70 ลงวันท่ี  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 
2566 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก มีหลักในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้าน
อาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาใน
หมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  การ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ และต้องสอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ดังนี ้
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  # ยุทธศาสตร์ที่  1  มาตรฐานการคมนาคม # 
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็น
ระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพ #  
   - การพัฒนาด้านการศึกษาการสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจาก 
ยาเสพติด  ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   - การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  และมีรายได้
ที่มั่นคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
   - การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค   การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ   
สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมีการ
บริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 3  เกษตรกรรมยั่งยืน # 

- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน   
การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว 
ทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร    

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน   
ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  ฯลฯ 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการโปร่งใส #   

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ   
ควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได้ 
 

 บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก มียุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการในองค์กร
แล้ว จึงด าเนินการก าหนดเป้าประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่า ใน
ยุ ทธศาสตร์ แ ต่ ล ะยุ ท ธ ศ าสตร์  มี เ ป้ าปร ะส งค์ อย่ า ง ไ ร  และอ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว นต า บลทั บ พ ริ ก  
จะก าหนดต าแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  
มีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจ าเป็นเพ่ือที่
คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยต าแหน่งในกรณีต าแหน่งว่าง นั้น เพ่ือรองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ  5 ส่วนราชการ 
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การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงานและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสาย
งานท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พร้อมท้ังเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  
การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  ได้พิจารณา
ด้วยว่าอัตราก าลังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนด
อัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่ม
อาชีพท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้

1. ส านักงานปลัด  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการท่ัวไป ขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ราชการท่ีมิได้ก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าร่างข้อบัญญัติต าบล การ
จัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การให้ค าปรึกษาหน้าท่ีและความรับผิดชอบการปกครองบังคับ
บัญชาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการ
เกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออื่น รวมท้ังก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยมีโครงสร้างงานในส านักงานปลัด ดังน้ี 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
 1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการท่ัวไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 2. กองคลัง  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท 
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การน าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและน าส่งรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  การยืมเงินทดรองราชการ การ
จัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพัฒนา
รายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง 
ดังนี ้

   2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
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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  งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้าง 
และซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้ 

   3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนม ี

 

 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา  
การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาต าราเรียน  การวางแผน
การศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1  งานบริหารการศึกษา 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน

การบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี
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  การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
มาตรฐานคมนาคม   

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และ
จัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้าย
บอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ
และย่านชุมชน 

- ปลัด อบต. - รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- พนักงานจ้างเหมากองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ประชาชนมีคุณภาพ   

- ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ป้องกัน โรคติดต่อ ให้บริการด้าน
ทันตกรรม  การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยา
เสพติด  ทั้งชุมชน  โรงเรียน และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่  
  
 

- ปลัด อบต. –รองปลัด อบต. 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นักวิชาการศึกษาฯ 
- เจ้าพนักงานธุรการ ส านักปลัด 
- พนักงานจ้างเหมาส านักปลัด 

- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ และสิ่งเสริมการศึกษา นอก
สถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา  

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
- ผช.นักวิชาการศึกษา 
- ครู /ผช.ครู/ ผดด 

- การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริม
การประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัสดิการ  เด็ก เยาวชน สตรี  คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
- พนักงานจ้างเหมาส านักปลัด 
 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค 
การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  
อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวก
และเพียงพอ 
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง   
- นายช่างโยธา 
- ผช.นายช่างโยธา 
- พนักงานจ้างเหมาส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เกษตรกรรมย่ังยืน 

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน  การพัฒนาบุคลากรทาง
การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาด
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสิ้นค้าการเกษตรการ 
พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร    

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- ผช.นักพัฒนาชุมชน 
 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  
หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน  ให้สามารถเก็บกักน้ าได้
ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ 
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ ส านักปลัด 
- ผช.นายช่างโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
บริหารจัดการโปร่งใส 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ให้เงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
บรรจุแต่งตั้ง  สรรหา  พัฒนาบุคลากร   ในสังกัด   
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด  
- นักทรัพยากรบุคคล 
- พนักงานจ้างเหมาส านักปลัด 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และ
สถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้  
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองคลัง 
- นักวิชาการเงินฯ 
- จพง.พัสดุ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ 
- จพง.การเงิน 
- ผช.จพง.การเงินฯ 
- พนักงานจ้างเหมากองคลัง 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผล
และตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 
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 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
พิจารณาประกอบกับใบก าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง  เพื่อ
พิจารณาเก่ียวกับอัตราต าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลังของบุคลากรในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ปี   
 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตราก าลังที่ใช้คือ แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก มีภารกิจ  ด้านการศึกษา  ด้านการจัดท า
แผนที่ภาษี และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เพิ่มขึ้น เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาปรับเกลี่ยอัตราก าลังที่
ว่างเพื่อเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจและงานที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้ 

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

1 อบต.ทบัพริก ปลัด อบต. ระดับกลาง 1 ต าแหน่งรายงานกรมสง่เสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยบุเลิกไมได ้

2 อบต.ทบัพริก รองปลัด อบต.ระดบัต้น 1 ต าแหน่งรายงานกรมสง่เสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยบุเลิกไมได ้

3 ส านักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 1 ต าแหน่งรายงานกรมสง่เสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยบุเลิกไมได ้

4 ส านักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 1 เป็นต าแหน่งจัดสรรในสถานีอนามัยถ่ายโอน 
ได้รับเงินอุดหนนุ ยุบเลิกไมได้ 

5 ส านักปลัด ผช.วิเคราะห์นโยบายและแผน  1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่
ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

6 กองคลัง ผู้อ านวยการกองคลัง 
ระดับต้น 

1 ต าแหน่งรายงานกรมสง่เสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยบุเลิกไมได ้

5 กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 ต าแหน่งรายงานกรมสง่เสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยบุเลิกไมได ้

6 กองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 1 ต าแหน่งรายงานกรมสง่เสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยบุเลิกไมได ้

7 กองคลัง เจ้าพนักงานพัสด ุ 1 ต าแหน่งรายงานกรมสง่เสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยบุเลิกไมได ้

8 กองคลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 ต าแหน่งรายงานกรมสง่เสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยบุเลิกไมได ้
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อัตราก าลังที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
 

ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 
9 กองช่าง นายช่างโยธา 1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 
10 กองช่าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 

ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 
11 กองการศึกษาฯ ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา ระดับ ต้น 
1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 
 

อัตราก าลังที่ยังมีไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นในภารกิจงาน โดยผ่านการพิจารณาปรับเกลี่ยต าแหน่งจาก
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังแล้ว 

 
ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน ปีที่

ต้องการ 
เหตุผลและความจ าเป็น 

- ไม่มี 
 
 บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ไม่มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566  

องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก มีแนวทางในการรองรับกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ที่
เกษียณ 3 แนวทาง 

1. ก่อนการเกษียณ 60 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จะเตรียมการด าเนินการสรรหา
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่เกษียณใน 1 
ตุลาคม ของทุกปี ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก   ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หนา้ 40 

 

2. หากไม่สามารถด าเนินการได้ในข้อ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จะสรรหาคนมาด ารง
ต าแหน่ง (เสนอชื่อเข้า ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว) ภายหลังจากต าแหน่งว่างใน 60 วัน (รวมข้อ 1 และ ข้อ 2 ได้ 120 
วัน) 

3. หากองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ไม่สามารถด าเนินการได้ ท้ังข้อ 1 และ 2 แล้ว องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริก จะรายงานต าแหน่งผู้บริหารว่าง ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ซึ่งการด าเนินการเมื่อต าแหน่งว่างเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก มีรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 1 อัตรา ที่จะสามารถรักษาราชการแทนและปฏิบัติงานในระหว่างการสรรหาได้  

 

บันไดขั้นที่ 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ใช้การวางกรอบอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้ง
ยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้
อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลั กษณะงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ดังนี ้

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานท่ีมี
ความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าท่ีในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   ก าหนดต าแหน่ง 
แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังน้ี 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานท่ีบรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานท่ัวไป ได้แก่ สายงานท่ีบรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้างลูกจ้าง
ประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากที่มีอยู่
เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งท่ีมีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ  โดยก าหนด
เป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดท่ีแน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วยบริบท 
ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างท่ัวไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  
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 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดท าแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ใช้การวิเคราะห์
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจ
ได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดส่วน
ราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
9. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.7 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1))  
1.8 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.9 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.10 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.11 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.12 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบ ารุงรักษา 
ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ 
ดังนั้น การก าหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้าน นี้ คือ กองช่าง  
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แผนภูมิเปรียบเทียบอัตรำก ำลังบุคลำกรสังกัด อบต.
ทับพริก
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10. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.8  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(มาตรา 67(6)) 
2.9 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.10 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจ

และสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.11 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

อาศัย(มาตรา 16(2)) 
2.13 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.14 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 
 

ด้านส่ง เสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนั้น การก าหนดส่วน
ราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 ส่วนราชการ 
คือ ส านักงานปลัด โดยในส่วนของ
ส านักงานปลัด อยู่ในงาน สวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน  

11. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน (มาตรา 68(8) 
3.9 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.10 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.11 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
3.12 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการ
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้วย  ดังนั้น การก าหนด
ส่ วนราชการรองรับภารกิจ เป็ นการ
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และส านักงานปลัด 
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

12. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.9 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.10 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 

68(5)) 
4.11 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 

68(7)) 
4.12 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.13 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการก าหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ 
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4.14 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.15 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.16 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

กองคลัง และส านักงานปลัด  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

13. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

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

5.6 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้  คือ 
ส านักปลัด งานสวัสดิการส านักงานปลัด 
โดยในส่วนของส านักงานปลัด อยู่ในงาน 
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

14. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

6.6 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.7 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.8 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

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

15. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.6 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

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

7.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.9 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

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

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการก าหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
องค์ การบริหารส่ วนต าบลทับพริก 
(ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ) 
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ภารกิจทั้ ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

  
  
 

 
 
 
 
 
 

 
ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาฯ 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานทั่ว่ไป(อ านวยการต้น)  (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-01-2101-001 
จอ.ไชโย  อินอุ่นโชต ิ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก (ว่าง) (๑) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-01-3103-001 
- เจ้าพนกังานป้องกันฯ  ปง/ชง (วา่ง) (๑) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-01-4805-001 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (วา่ง) (๑) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-01-๒10๑-001 
- เจ้าพนกังานธุรการ ปง (๑) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-01-4101-001 
นายวินยั  ธรรมแสง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
-ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
น.ส. ล าดวน กุลทอง 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานคลัง  

นักบริหารงานคลัง (อ านวยการต้น)  (วา่ง) (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-04-2102-001 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก (วา่ง) (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-04-3201-001 
- จพง.การเงินและบัญชี ปง/ชก (วา่ง) (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-04-4201-001 
- เจ้าพนักงานพัสด ุปง/ชง (ว่าง)  (1)  
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-04-4203-001 
-  เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ ปง/ชง (วา่ง) (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-04-4204-001 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงินและบัญชี 
น.ส.โยษิตา  สินค า 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานช่าง 

นักบริหารงานช่าง (อ านวยการต้น) (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-05-2103-001 
นายวิชยั  มณีจันทร์ 
- นายช่างโยธา ปง/ชก (ว่าง) (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-05-4701-001 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (วา่ง) (๑)  
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานการศึกษา(อ านวยการต้น) (ว่าง) (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-08-5107-001 
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (ว่าง) (๑) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-0๕-๒๑03-001 

พนักงานครู 
- ครู (คศ.๒)  (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-08-6600-200 
นางสมจิตร  พันส ี
- ครู (คศ.๒)  (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-08-6600-201 
นางลาวรรณ์  กอนเกียน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
  น.ส.กาญจนา เท่ียงธรรม 
 

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (๒) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (ว่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-00-1101-001   

รองปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)(ว่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-00-1101-002   

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.(๑) 
เลขที่ต าแหน่ง 62-3-12-3205-001   
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-ผู้ช่วยนกัพัฒนาชุมชน  
น.ส.นันท์มนัส  ขันทอง 
-ผู้ช่วยนกัทรัพยากรบุคคล (ว่าง)(๑)  
-พนักงานขับรถยนต ์
นายชาตรี  ค าหอม 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
นายบุญม ี นางาม 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป 
นายจูรัญ  พิมพิสาร 

- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 
น.ส.คมคาย เอี่ยมพิศ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ (วา่ง) (๑) 
 
 
 

 น.ส.กิติยา  ยมศรีทัศน ์
 นางเภตา  สายมิ่ง 
- ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (ว่าง)(๑) 
นายศราวุฒิ  เพาะขาว 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ส านักปลัด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - 2 - ๕ 1 
 

 
 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

งานบริหารงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- คนงานทั่วไป (1) 

 

งานบริหารนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ปก/ชก (1) (ว่าง) 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห ์

นโยบายและแผน 
 
 
 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- จพง.ป้องกันฯ ปง/ชง  (1) 
(ว่าง) 

- พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (๑) 

 

 

 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
- นักทรัพยากรบุคคล 

 (ว่าง) ปก/ชก (1) 
-ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล
(ว่าง)(๑) 

 
 

 
 

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 

- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
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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 - 3 - ๓ - 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1) 

งานการเงินและบัญช ี
- นักวิชาการเงินและบญัชี ชก/ปก (1)  (ว่าง) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง (1) (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (1) 

 
 
 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ว่าง) (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ ปง/ชง  (1) (ว่าง) 
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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 - 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

งานบริหารงานทั่วไปและก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา ปง/ชง (ว่าง 1) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 

 
 
 
 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) (ว่าง) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ครู  ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 2 - 4 - 
 

   

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (1) 

งานบริหารการศึกษา 
- ครู (2) 
- ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (2) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (2) 

 
 
 
 
 

งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (ว่าง) (1) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   (1) 
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     โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ พนักงานจ้างทั่วไป  

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง  

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

 
จ านวน 

- - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

งานตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก (ว่าง) 
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. 
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  12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุก

ระดับ โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนา
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลักกล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  
ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิดกว้าง
ในการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็น
หลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือ
เปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  
อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ   
WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของ
หน่วยงานด้วย 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยมา 1 แห่ง จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีอนามัยจ านวน
ห นึ่ ง   ดั ง นั้ น ใ น ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข  ท า ใ ห้ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ทั บ พ ริ ก 
มีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณสุข โดดเด่น และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
งบประมาณในจ านวนหนึ่งที่อุดหนุนให้กับสถานีอนามัยถ่ายโอน  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สามารถ
จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณใน
การจ้างอัตราก าลังเพ่ิม เพ่ือสนับสนุนงานในด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี และทันสมัย 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จะยึดถือ
ปฏิบัติการด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  
เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-
Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการพัฒนาทักษะของ
พนักงานในสังกัด  



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก   ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หนา้ 59 

 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดี
ต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการหล่อ
หลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนต าบลทับ
พริก  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็น
ส าคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาตามล าดับที่
เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
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                 นโยบายการบรหิารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๖๑ โดยได้มีการก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้ภาครัฐ
ต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส  ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ และก าหนด
เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมี
ความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าท่ีและขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมี
ก าลังคนท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการใน
การปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปล่ียน แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมอง
ไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านมาตรฐานคมนาคม เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบการ
คมนาคมให้ครอบคลุม 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยให้
ประชาชนอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านเกษตรกรรมธรรมยั่งยืน ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริก โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
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1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน

ภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผน
อัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้อง
และเอ้ือต่อการปฏิบัตติามเป้าหมายขององคก์ร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือ

บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดย
ค านึงถึงการด าเนินการอยา่งโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  รวมทั้ง
น าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่การผลักดันให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริก มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่

เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้เงินเดือน  
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรทุก
ประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดัน
ให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ใน
กรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้น
เดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น

อย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา  การฝึกอบรม  
การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุก
ระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่
จัดการอบรม 
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5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐาน

ตามท่ีรัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงานส่วนต าบล
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย  (อนามัยถ่ายโอน)  ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ  

การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว  จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้องค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ทั บ พ ริ ก  ไ ด้ จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะม า ณ ใ น ก า ร ตั้ ง ไ ว้ ใ น ข้ อ บั ญ ญั ติ ป ร ะ จ า ปี ทุ ก  ๆ  ปี   
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากท า
ให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จึงไม่ปิดกั้น
บุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน  การส่งงาน  การ
รายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

2. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย        
อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร ท า ง า น  2 5 5 4  เ พ่ื อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด 
มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการปอ้งกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      ขององค์การบริหารสว่นต าบลทับพริก 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กร เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ในทุกระดับ 
โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และ
สังคม ตามล าดับ 
  5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลทับพริก 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 าบลทับพริก ยังก าหนดค่านิยม
ร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิงทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป
กับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริก ได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากับดูแลเพื่อที่ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
  1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ

สนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
  1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่า

ทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่
มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนต าบล
ต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

  2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวล
จริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

  2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

  2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

  2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

3. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
  3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จาก

การปฏิบัติงาน 
  3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
  3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม 

พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
  3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมีพฤติกรรมในทางมิ

ชอบ 
  3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
  3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มี

อยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
  3.7 ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือพนักงานส่วน

ต าบลคนอื่น 
  3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
  3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ

ทราบ 
  3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
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  3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการด้วย
วาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้ 

  4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

  4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

  4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

  4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก 

  4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่ งของตอบแทนของตนหรือของ
ญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 

  5.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
  4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืน

ได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
  5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
  5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืน

ดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
  5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆ
อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

  5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อ
นี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

  5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความ
ถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

  5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหา
ต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

  5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชนมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

  5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์
ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
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  ๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
  ๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ เสรีภาพของบุคคล ไม่

กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
  ๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ

ต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป 

  ๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อัน
กระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

  ๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

  ๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
  ๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
  ๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมี

อัธยาศัยไมตรี 
  ๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค าภาษา

กฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
  ๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคล

อ่ืน 
  ๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการและน าข้อมูล

ดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 
 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี้ 
  ๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือ

เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
 

  ๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคล
อ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
  ๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มา

ร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก   ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หนา้ 67 

 

  ๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

  ๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
 

๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทางดังนี้ 
  ๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
  ๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า ไม่

ฟุ่มเฟือย 
  ๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดย

เคร่งครัด 
  ๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มี

อยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
  ๘.๕ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของพนักงาน

ส่ ว น ต า บ ล อ่ื น  ไ ม่ ก้ า ว ก่ า ย ห รื อ แ ท ร ก แ ซ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล อ่ื น  
โดยมิชอบ 

  ๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมา
ปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

  ๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบโดยพลัน 

  ๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและ
ครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

  ๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจา
ในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

  ๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่
ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการ
ที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน 

  ๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม
ความสามารถ 

  ๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้ 
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  ๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ เอ้ืออ านวยต่อการท างาน
ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  ๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิ
ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
  ๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่

ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อ
ทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย
พนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อได้
ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

  ๙.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ๙ .๔  ไม่ ป ระพฤติ ตน อันอาจก่ อ ให้ เ กิ ด คว าม เสื่ อม เ สี ยต่ อ เ กี ย รติ ภู มิ ข อ งต า แหน่ ง หน้ า ที่  

รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย 
และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

  ๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
และประชาชน 

  ๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

  ๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
  ๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนต าบล/

พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนด
เท่านั้น 

  ๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
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  ๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้
ตามประเพณ ี

  ๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่
ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

๑๐.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

  ๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก
เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

  ๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ 

เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้ องมีความ

รับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของตนเอง เช่น กัน

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอนให้คน

ท าความด ี
  ๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความ

พอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให้

มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส 

เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมีการวางแผนและ

ด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรูและคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  ๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 
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11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  11.1  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้
ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 

  11.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จะตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ 
ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก หรือ
อาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
   11.4  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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