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คํานํา 

  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) กําหนดใหองคการบริหาร

สวนตําบลทาจําปา จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เปนรอบระยะเวลา 3 ป เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับนําไปใชในการ

สรรหา การใช การพัฒนา และการรักษาบุคลากร ซ่ึงการจัดทําแผนอัตรากําลังคน (Manpower Planning) เปน

กิจกรรมหรืองานในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ไวลวงหนาเพ่ือเปนแนวทางสําหรับ

ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีการดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะห โดยการ

วิเคราะหเก่ียวกับอุปสงคอุปทานกําลังงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดวิธีการท่ีจะใหไดกําลังคนท่ีมีความรู 

ความสามารถเหมาะสม   อยางเพียงพอ การคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีตองการเขามาทํางานใน

องคกรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร หรืออีกนัยหนึ่งการวางแผน

อัตรากําลัง 3 ป คือวิธีการท่ี         จะใหไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหลานั้นใหอยู

กับองคกรปกครองทองถ่ินตอไป  

  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖4–2566 ทําใหองคการบริหาร

สวนตําบลทาจําปาสามารถคาดคะเนไดวาในอนาคต ในชวงระยะเวลา ๓ ปขางหนาจะมีการใชอัตรากําลัง

ตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด และพัฒนาบุคลากรในเรื่องใด จึงจะเหมาะกับปริมาณงานและ

ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยัง

สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลเพ่ือไมใหเกินกวารอยละ 

40 ของงบประมาณรายจายประจําป ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวดวย 

  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จึงไดจัดทํา

แผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 25๖4–2566 ข้ึน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดนครพนมพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  
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๑. หลักการและเหตุผล   

การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนสิ่งท่ีสําคัญและตองดําเนินการตอเนื่อง 

เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน  คาจาง 

คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน  

ประกอบองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  จําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ  

2564 – 2566   ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากําลังฉบับเดิมเปนสําคัญ  เพ่ือใหการบริหารจัดการ

อัตรากําลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเนื่อง  ใชประกอบการบริหารจัดการอัตรากําลังของบุคลากร

ในสังกัด โดยหลักการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังอยูภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา

ตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล วาจะมีตําแหนงใด ระดับ

ใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความ

ยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีจะตองจายในดาน

บุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพ่ือใชในการ

กําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม ท้ังนี้ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนด

ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผน

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวน

ตําบล โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม  พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดให

องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและ

ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน 

จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามแผน

อัตรากําลัง 3 ป 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จึงไดจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566 ข้ึน 

๒. วัตถุประสงค และ ประโยชนที่จะไดรับ   

 ๒.๑ วัตถุประสงค จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

2.1.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี

เหมาะสม ไมซํ้าซอน 
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    ๒.1.๒ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง 

โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ตามกฎหมายจัดต้ังองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

    ๒.1.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม สามารถตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา วาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

    ๒.1.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

    ๒.1.๕ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ

แตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เกิดประโยชนตอ

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

    ๒.1.๖ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหาร         

งานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๒.๒ ประโยชน จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

2.2.๑ ผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสวนเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กําลังคน ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ 

2.2.2 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
บริหาร สรางขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน 

2.2.๓ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหสามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และ
สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได 

2.2.๔ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดาน จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส 
และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใช
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ 

2.2.๕ การจัดทําแผนอัตรากําลัง เปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได 

 
 
 
 
 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 5 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

3. กรอบแนวคิด ทฤษฎ ีขอบเขตความสําคัญและกระบวนการในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

 กรอบแนวคิด เรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ
องคกร ซ่ึงนักวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี้ 

 

• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการท่ีเปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษย เพ่ือมาทํางานใหบรรลุ
เปาหมายองคกร และดําเนินการพัฒนากลยุทธตางๆ เพ่ือใหบรรลุความตองการดังกลาว” ดังนั้นในการกําหนด
กรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุนมนุษยท่ีองคกร
ตองการเพ่ือใหสามารถทํางานไดตามเปาหมายขององคกร 

• International Personnel Management Association (IPMA) ใหความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “การวางกลยุทธดานกําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจขององคกร โดยการ
วิเคราะหสภาพกําลังคนขององคกรท่ีมีอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับความตองการกําลังคนในอนาคตวามีสวน
ตางของความตองการอยางไร เพ่ือท่ีจะพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมาย และ
วัตถุประสงคท่ีวางไว” โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจเปนการหาความตองการกําลังใน
อนาคตท่ีจะทําใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (Mission-based manpower 
planning) 

• ศุภชัย ยาวะประภาษ ใหความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวา “เปนกระบวนการใน
การกําหนดความตองการบุคลากรลวงหนาในแตละชวงเวลาวา องคกรตองการบุคลากรประเภทใด จํานวนเทาไร 
และรวมถึงวิธีการในการไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีกําหนดไวลวงหนานี้ดวย การไดมาซ่ึงบุคลากรนี้ รวมตั้งแตการสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองคกร ภายในองคกร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในใหมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามท่ีตองการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไวซ่ึงบุคลากร ตลอดจนการใชประโยชนจากบุคลากรให
เกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ”  

• สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กําลังคนเชิงกลยุทธในสวนราชการ วาหมายถึง “การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณ
เก่ียวกับอุปสงค และอุปทานดานกําลังคน เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลวิธีท่ีจะใหไดกําลังคนในจํานวนและ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลานั้นอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือธํารงรักษากําลังคนท่ีเหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง” 

• กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคูมือ
การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป วา การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษยเปนกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไวลวงหนาเพ่ือเปน
แนวทางสําหรับดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการดําเนินการอยางเปนระบบในการ

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 6 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

วิเคราะห และวิเคราะหเก่ียวกับอุปสงค และอุปทานกําลังงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดวิธีการท่ีจะใหไดกําลังคนท่ี
มีความรู ความสามารถอยางเพียงพอ หรือกลาวโดยท่ัวไป การมีจํานวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลา
ตองการ  เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีตองการเขามาทํางานในองคกรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกําลังคนคือ วิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคล
เหลานั้นใหอยูกับองคกรตอไป 

จากคําจํากัดความของนักวิชาการตางๆ จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้น
เปนการระบุวาองคกรตองการจํานวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดท้ังในปจจุบัน
และอนาคตเพ่ือใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  

 3.2 แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกําลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน จําเปนตองสรางกระบวนการ
รวบรวมขอมูลท่ีสะทอนภาระงานจริงของหนวยงาน แบบ  360 องศา โดยแบงออกเปน  3  มิติเชิงเวลาคือ  
มิติขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคต  ดังตาราง (ตารางการวิเคราะหนํามาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารกําลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบตําแหนงและ
คาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน ระยะท่ี 2 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ก.ถ.)) 

 

จากไดอะแกรมท่ีแสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไมอาจข้ึนอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวได ตองอาศัย

การผสมผสานและความสอดคลองสมํ่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติท่ียืนยันตรงกัน เชนเดียวกันกับ 

History ForecastToday

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

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

พิจารณาขอ้มูลการปฏิบัติงานจริง

ของพนกังานในหน่วยงาน

พิจารณาภารกิจ/บทบาท/วิสัยทัศนที์�องคก์ร

มุ่งหวงัและส่งผลถึงต่อภาระงานของ

หน่วยงาน

พิจารณา

อตัรากาํลงั

ปัจจุบัน

• เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดง

ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะแลว้

นาํขอ้มูลเหล่านี� มาประกอบการ

วิเคราะห์

• เก็บประเด็น (Issues)ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัอตัรากาํลงัจากผูป้ฏิบัติงาน 

และผูเ้กี�ยวขอ้ง (360 องศา)

• รบัขอ้มูลการดาํเนินงานจริง

ของหน่วยงานในอดีต

• แนวทางการปฏิบัติงานที�ไดร้บั

การพิสูจนแ์ลว้

• ขอ้มูลเชิงปริมาณที�วดั

อตัรากาํลงัที�ตอ้งการ (FTE)

• เปิดรบัประเด็นที�เกี�ยวกบั

วิสัยทัศน ์ภารกิจเร่งด่วน 

ภารกิจหลกัซึ�งส่งผลต่อความ

ตอ้งการอตัรากําลงั

• วิเคราะห์แนวโนม้ของภาระ

งานจากผลผลิตที�ตอ้งการจาก

หน่วยงาน (Drivers)
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American Academy of Political and Social Science ท่ีไดใหความเห็นวา “การจัดสรรอัตรากําลังนั้นควร
คํานึงถึงปจจัยและกระบวนการตางๆ มากกวาหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

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

 

  เม่ือนํากรอบแนวความคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ดาน สะทอนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากําลัง ในองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ท่ีมีอยูดังนี้ 

กระจกดานท่ี 1 Strategic objective: เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล
ทาจําปา บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดย
จะเปนการพิจารณาวางานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร หากงานท่ี
ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต  

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

กระจกดานท่ี 2 Supply pressure: เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาท่ีเขามารวมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในสวนนี้จะคํานึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะ

FTE DRIVER

ISSUE

องคป์ระกอบที�นาํมาใช้

Supply Pressure

Strategic objective

การพิจารณาอตัรากาํลงัดว้ยการใชเ้พยีงวิธีการเดียว อาจเกิดความคลาดเคลื�อนขึ� นได ้

จึงควรพจิารณาผ่านวิธีการที�หลากหลายและยึดโยงกันเพื�อใหผ้ลลัพธมี์ความน่าเชื�อถือยิ�งขึ� น

Effective Manpower Planning Framework

มุมมองไปสู่อนาคต มุมมองปัจจุบัน มุมมองอดีต 

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science 
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งานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ดังนั้นใน
การกําหนดอัตรากําลังจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนง เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ไดกําหนดอัตรากําลังใน
แตละสวนราชการประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการ  1 อัตรา  ตําแหนงระดับผูอํานวยการกอง  มีหนาท่ีบังคับ
บัญชาบุคลากรในสวนราชการนั้น ๆ ทุกตําแหนง  ตําแหนงรองลงมา จะเปน ตําแหนงแตละงาน ซ่ึง กําหนดเปน
สายงานวิชาการ ผู มี คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตําแหนงสายงานท่ัวไป  ผู มี คุณวุฒิต่ํ ากวาปริญญาตรี 
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป  ตามลําดับ  การกําหนดในลําดับชั้นเพ่ือสะดวก
ในการบังคับบัญชาและมีผูรับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เปนผูมีความรูประสบการณ ท่ีแตละตําแหนงควรมีเปน
สําคัญ  

องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา นําผลวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลัง มาคํานวนภาระ

คาใชจาย ซ่ึงประกอบดวย  

9.1 เงินเดือน 

9.2 เงินประจําตําแหนง 

9.3 เงินคาตอบแทนท่ีจายนอกเหนือจากเงินเดือน 

9.4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือน เชน 

 - เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 

 - เงินประจําตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 

 - เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน ดานการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 

 - เงินวิทยฐานะ 

โดยนําเงินเหลานี้ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มาคํานวณเปน

ภาระคาใชจายท้ังตําแหนงท่ีมีคนครองและตําแหนงวาง ตลอดระยะเวลา 3 ป ของแผนอัตรากําลัง โดยใชหลัก

วิธีการคํานวณดังนี้ 

1. ตําแหนงประเภทท่ัวไปและวิชาการ มีผูครองตําแหนง ใชอัตราเงินเดือนของผูครอง

ตําแหนงคูณ 12 เดือน สวนตําแหนงวาง ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันต่ําของตําแหนงใน

ระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนข้ันสูงเหนือข้ึนไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน สวนการประเมิน

การคาใชจายเพ่ิมข้ึนใหใชอัตราเงินเดือนท่ีเพ่ิม 1 ข้ัน 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปละ 1 ขั้น) คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 

มีคนครอง 

1เดือน 30220 - - 1120 1110 1110 - - - 

 12เดือน 362640 - - 13440 13320 13320 - - - 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 9 
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รวมท้ังป 362640 13440 13320 13320 376080 389400 402720 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลตาง) 

(1 ขั้นตํ่าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 

(วาง) 

ข้ันต่ําสุด 9740 

- - 

10250-9740=510 

49480-47990=1490 

(510+1490)/2 = 1000 

- - - 

ข้ันสูงสุด 49480 - - - 

คากลาง 29610 - - - 

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

รวมท้ังป 355320 12000 12000 12000 367320 379320 391320 

2. ตําแหนงประเภทอํานวยการและบริหารทองถ่ิน มีผูครองตําแหนง ใชอัตราเงินเดือน

ของผูครองตําแหนงคูณ 12 เดือน สวนตําแหนงวาง ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันต่ําและข้ัน

สูงของระดับตําแหนงนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน สําหรับตําแหนงอํานวยการและบริหารทองถ่ินเปนกลุม

ท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินอ่ืน จะคํานวณเปนคาใชจายดวย โดยนําเงินดังกลาวคูณ 12 เดือน สวนการ

ประเมินการคาใชจายเพ่ิมข้ึนใหใชอัตราเงินเดือนท่ีเพ่ิม 1 ข้ัน 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปละ 1 ขั้น) คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 

(มีเงิน

ตําแหนง) 

ตอเดือน 43300 7000 7000 1630 1630 1640 - - - 

 12เดือน 519600 84000 84000 19560 19560 19680 - - - 

รวมท้ังป 687600 19560 19560 19680 707160 726720 746400 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลตาง) 

(1 ขั้นตํ่าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 

(วาง) 

ข้ันต่ําสุด 22700 

7000 7000 

23830-22700=1130 

68640-66490=2150 

(1130+2150)/2 = 1640 

- - - 

ข้ันสูงสุด 68640 - - - 

คากลาง 45670 - - - 

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

รวมท้ังป 716040 19680 19680 19680 735720 755400 775080 

3. ตําแหนงขาราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาคํานวณเฉพาะกลุมท่ี 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง ใชอัตราเงินเดือนของผูครอง

ตําแหนงคูณ 12 เดือน สวนตําแหนงวาง ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันต่ําของ คศ.1 และ 

ข้ันสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผูบริหารสถานศึกษา ใช ข้ันต่ํา คศ.2 และ ข้ันสูง คศ.3 รวมกัน

หารสองคูณ 12)  สวนประมาณการคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน ใชอัตรารอยละ 6 ของเงินเดือน 
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4. ตําแหนงลูกจางประจํา ใชอัตราคาจางในแตละกลุมในการคํานวณ  กลุม 1 – 3 โดย

ใชหลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายท่ัวไป 

5. ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจใชหลักการคิดจากวุฒิท่ีใชในการแตงตั้งเปนหลัก 

ในการคํานวณ สวนประมาณการคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนใชอัตรารอยละ 4 ของคาตอบแทน   

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมข้ึน  

(คูณ 4 % ปดฐาน 10) 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 

 

 

 

 

  

1เดือน 15000 - - 600 630 650 - - - 

 12เดือน 180000 - - 7200 7560 7800 - - - 

รวมท้ังป 180000 7200 7560 7800 187200 197760 202560 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมข้ึน  

(คูณ 4 % ปดฐาน 10) 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 

(ปวส.) 

  

1เดือน 11500 - - 460 480 500 - - - 

 12เดือน 138000 - - 5520 5760 6000 - - - 

รวมท้ังป 138000 5520 5760 6000 143520 149280 155280 

กรณีพนักงานจางท่ัวไป(ไมมีรายการเงินเพ่ิมรายป) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมข้ึน  

 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน

จางท่ัวไป  

  

1เดือน 9000 - - - - - - - - 

 12เดือน 108000 - - - - - - - - 

รวมท้ังป 108000 - - - 108000 108000 108000 

 

กรณีพนักงานจางตามภารกิจ ท่ีไดรับเ งินจัดสรร และองคการบริหารสวนตําบล 

ทาจําปา จายสวนท่ีเกินจากเงินจัดสรร เชน พนักงานจางตามภารกิจประเภท ผูมีทักษะ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก

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

ซ่ึงสวนเกินจากกรมจัดสรรให เกิดจากการเลื่อนคาตอบแทนประจําป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  

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

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

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 11 
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รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.

จาย 

เงินเพ่ิมข้ึน  

(คูณ 4 % ปดฐาน 10) 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 

ผูดูแลเด็ก

(ทักษะ) 

  

1เดือน 14850 9400 5450 600 620 650 - - - 

 12เดือน - - 65400 7200 7440 7800 - - - 

รวมท้ังป 65400 7200 7440 7800 72600 80040 87840 

6. กรณีบุคลากรถายโอนไดรับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ไดรับการเงินจัดสรรไมนํามา

คํานวนเปนภาระคาใชจายดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  แตระบุไวในแผนอัตรากําลัง 

เพ่ือใหทราบจํานวนและยอดคนปจจุบัน 

กระจกดานท่ี 3 Full Time Equivalent (FTE): เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็ดี
กอนจะคํานวณ FTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสายงานวา 
 สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม 
 มีภาระงานท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม 
 การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม 

o พิจารณาปรับเปล่ียนสายงานเม่ือพบวา 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตําบล 

ทาจําปา 
 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดวย 

สายงานอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาได 
 การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 

 การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะหการกําหนดอัตรา  และคํานวน

ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    

ดังนี้ 

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

 

หมายเหตุ 

1. 230   คือ จํานวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ชั่วโมง / 1 ป ทํางาน 1,380  ชั่วโมง 
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4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที 
 กระจกดานท่ี 4 Driver: เปนการนําผลลัพธท่ีพึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบล 
ทาจําปา (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา) มายึดโยงกับจํานวน
กรอบกําลังคนท่ีตองใช สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนท่ีการปฏิบัติงาน  
การบริหารราชการ สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
ทาจําปา  (การตรวจประเมิน LPA)    

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

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและ
การแบงงานในแตละสวนราชการนั้น จะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หากกําหนด
โครงสรางสวนราชการ หรือ กําหนดฝาย มากจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนา
สวนราชการ งานในสวนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
พิจารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดยปจจุบัน 
มี 5 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  กองสวัสดิการสัมคม และกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  

 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ตระหนักเสมอวา การบรรจุแตงตั้งคนท่ีมีความรู
ความสามารถเฉพาะดาน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในแตละสวน
ราชการ ลวนเปนเครื่องจักรสําคัญ ท่ีสามารถผลักดันให การทํางานสําเร็จในระดับตัวบุคคล เปนตัวขับเคลื่อนให
สวนราชการ และหนวยงานบรรลุเปาหมาย ได 

 

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
เปนองคกรท่ีมีขาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ี
จะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู  การปรับตําแหนงอัตรากําลัง
ท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพ่ือใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง และ
สามารถคาดการณ วางแผนกําหนดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกําลังคนได   

 
 

อบต.ท่าจําปา 

สว่น

ราชการ 

บคุลากร 
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 มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปนขอมูลท่ีไดมาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการ  ซ่ึงประกอบดวย  นายกองคการบริหาร
สวนตําบลทาจําปา  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา และ
หัวหนาสวนราชการ ท้ัง 5 สวนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  เปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพ่ือ
ปรับปรุงและกําหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

กระจกดานท่ี 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับองคการบริหารสวน
ตําบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนท่ีใกลเคียงกัน  ซ่ึงไดแก  องคการบริหารสวนตําบลรามราช และองคการบริหารสวน
ตําบลไชยบุรี  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลท้ังสองแหง  เปนหนวยงานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน จํานวนหมูบาน
ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา องคการบริหาร

สวนตําบลรามราช  และ องคการบริหารสวนตําบลไชยบุรี  ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี ประชากร   

ขนาดใกลเคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน และเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน  จะพบวา การกําหนด

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลท้ังสองแหง มีอัตรากําลังไมแตกตางกันเทาไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการ

กําหนดตําแหนงเม่ือเปรียบเทียบกับท้ังสอง หนวยงานแลว  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  

2564 – 2566  ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  มีการลดตําแหนง  และเพ่ิมเพ่ิมตําแหนงแตตําแหนง

อบต.ท่าจําปา อบต.ไชยบรีุ อบต.รามราช 

พนกังานสว่นตําบล 31 25 31

พนกังานจ้าง 34 35 26

ลกูจ้างประจํา 1 1 0

31 

25 

31 
34 35 

26 

1 1 0 

จํา
นว

น 

แผนภมิูเปรียบเทียบอตัรากําลงั 

กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง 
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ท่ีเพ่ิมข้ึนก็เพ่ือรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน และเม่ือรวมกับตําแหนงท่ีมีอยูปจจุบันก็ไมไดเพ่ิมข้ึนมาก เม่ือเทียบกับองคื

การบริหารสวนตําบลสองแหง   

  
3.3  ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน 

 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ องคการบริหารสวนตําบล การ
กําหนดอัตรากําลังคนอยางเปนระบบและตอเนื่องจะชวยทําใหองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา สามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงทีทําใหการจัดหา การใชและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญ
และเปนประโยชนโดยสรุปได ดังนี้ 

3.3.1 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา สามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปาสามารถวางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา (Early Warning) 
ซ่ึงจะชวยทําใหปญหาท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความ
รุนแรงลงได 

3.3.2 ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและในอนาคต องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  จึงสามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ใหสอดคลองกันทําใหการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายท่ีตองการ 

3.3.4 ชวยลดปญหาดานตางๆ เก่ียวกับการบริหารกําลังคน เชน ปญหาโครงสรางอายุ
กําลังคน ปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหม เปนตน ซ่ึงปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมดสิ้นไปได
ดวยการวางแผนกําลังคนแตการท่ีหนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความรุนแรงของ
ปญหานั้นลงได 

3.3.5 ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา สามารถท่ีจะจัดจํานวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกําลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทําใหกําลังคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหท้ังกําลังคนและองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอันจะ
สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา โดยรวม 

3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานไมตรงกับความตองการ 

3.3.7 ชวยทําให เ กิดการจ างงาน ท่ี เท า เ ทียมกันอยา ง มีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตกิจกรรมการสรรหา การ
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คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความกาวหนาใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหนง การจายคาตอบแทน เปนตน 

 3.4 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  

   3.4.๑ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตําบลทาจําปา  
3.4.2.๒ ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เชน 

กฎระเบียบ การแบงสวนราชการภายใน และกรอบอัตรากําลังในแตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน 
    3.4.2.๓ วิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดทํารางแผนอัตรากําลัง ๓ ปขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา และ

สงคณะทํางานเพ่ือปรับแตงรางแผนอัตรากําลัง  
   3.4.๔ องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม  
   3.4.๕ องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจํา

งบประมาณ 2564 – 2566   
   3.4.๖ องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จัดสงแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใชแลว ให 

อําเภอ และจังหวัด และสวนราชการในสังกัด  
 
ตารางกระบวนการ ข้ันตอนการทําแผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

วัน เดือน ป รายการท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

กรกฎาคม 2563 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล

อัตรากําลัง อปท. ขางเคียง 

อบต.รามราช 

อบต.ไชยบุรี 

กรกฎาคม – สิงหาคม 

2563 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 

ประชุมคณะกรรมการ 

ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ  ยุทธศาสตร ภาร

งาน  อัตรากําลังท่ีมีอยู และพิจารณาปริมาณ

งานท่ีเกิดข้ึน เหตุผลความสําคัญของการ

กําหนดตําแหนงเพ่ิม 

สิงหาคม 2563 สงรางแผนอัตรากําลัง ขอความเห็นชอบ  

ก.อบต.จังหวัดและ ก.อบต.ประชุมพิจารณา 

เสนอ ก.อบต.จังหวัดนครพนม 

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

1 ตุลาคม 2563 แผนอัตรากําลัง 3 ป มีผลบังคับใช อบต.ทาจําปา ใชแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ประจําป 2564 -2566  
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4. สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

 จากการ สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

พบปญหาและความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป  ประจําป 2564 – 2566  

แบงออกเปนดานตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เชน   
4.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    

-  การกอสรางและปรบัปรุงถนน  ทอน้ําหรือรางระบายน้ํายังไมท่ัวถึง  
-  การขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค - บริโภค  
-  การขยายเขตและการติดตั้งระบบไฟฟายังไมท่ัวถึง 

4.2  ดานเศรษฐกิจ  
-  ประชาชนวางงาน  และมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย  
-  การขาดเงินทุน และอุปกรณในการประกอบอาชีพ  
-  ประชาชนขาดความรูเพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ิมเติม  

4.3 ดานสังคม  
-  การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
-  การสงเสริมใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
-  การจัดหาสถานท่ี  รวมถึงวัสดุอุปกรณในการออกกําลังกายในชุมชนมีไมเพียงพอ  
-  การดูแล  และการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนชรา ผูพิการ ผูปวยเอดส 
-  การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน  และสงเสริมการมีสวนรวม 

ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน  
-  ปญหายาเสพติด  
-  การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไมท่ัวถึง  
-  การติดตั้งปายบอกทาง  ปายชื่อชุมชน  ปายชื่อซอย 

4.4  ดานการเมืองการบริหาร  
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
-  การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ  
-  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ตองปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน  ใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
-  การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

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

สิ่งแวดลอม 
4.6  ดานสาธารณสุข 

-  ดานสุขภาพอนามัย  
-  การแพรระบาดของโรคติดตอ 

4.7  ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  การสงเสริมดานการศึกษา  
-  การจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชน  
-  การใหความชวยเหลือเด็กท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา  
- การสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน 
-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาชาวบาน 
 

5. ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  การวิเคราะหอัตรากําลังคนขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   

 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปายึดหลักวิธีวิเคราะหความตองการอัตรากําลังคน จากคูมือ

วิเคราะหอัตรากําลังของสวนราชการ ของสํานักงานพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน สํานักงาน ก.พ. 

นํามาประยุกตใชกับการวิเคราะหตําแหนงของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ใชหลักบันได  

8 ข้ัน 
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การวิเคราะหอัตรากําลังคนในองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  

แบบบันได 8 ข้ัน 

 
 บันไดข้ันท่ี 1 การวางแผนงาน 

 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปาแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือ

พิจารณากรอบอัตรากําลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบดวย   

 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจําป 
งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซ่ึงประกอบดวย 
   1  นายกองคการบริหารสวนตําบล         ประธานคณะกรรมการ 

   2 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    คณะกรรมการ  

 3  ผูอํานวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 

 4  ผูอํานวยการกองชาง     คณะกรรมการ 

 5  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะกรรมการ 

 6  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 

 7  หัวหนาสํานักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 

 8  นักทรัพยากรบุคคล     ผูชวยเลขานุการ 

ขัน้ที่ 1 

วางแผน 

ขัน้ที่ 2 

พิจารณานโยบายการ

บริหารกําลงัคนภาครัฐ 

ขัน้ที่ 3 

เก็บข้อมลู ยทุธศาสตร์ 

ภารกิจสว่นราชการ 

ขัน้ที่ 4 

เก็บข้อมลูกระบวนการ

ทํางานจริง 

ขัน้ที่ 5 

พิจารณาอปุสงค์

กําลงัคน 

ชัน้ที่ 6 

พิจารณาอปุทาน

กําลงัคน 

ชัน้ที่ 7 

กําหนดจํานวน สายงาน 

ประเภท   

ขัน้ที่ 8 

การจดัทํากรอบ

อตัรากําลงัของสว่น

ราชการ 
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  คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งมีหนาท่ี  ดังตอไปนี ้
 1. วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผูบริหารและ 
สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

 2. กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3. กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม กับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตางๆ 

 ๔. กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา โดยใหหัวหนา
สวน ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ
และ อํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจําในองคการบริหารสวนตาํบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

 ๕. กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ 
หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปา 

 ๖. จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 ๗. ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจาํและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 

 บันไดข้ันท่ี 2 การพิจารณานโยบายการบริหารกําลังคนภาครัฐ 

 ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จัดทําตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน และการจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ใชหลักการดําเนินการควบคูกับหนังสือสํานักงาน ก.จ.  

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีหลักในการจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป และบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผูบริหาร มุงเนนใหมีการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี  มีระบบการปองกัน

และควบคุมโรคติดตอ  การสงเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยดานอาหารและน้ํา  ตลอดจนการสรางความ

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 20 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

เขมแข็งใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ   การรวมคิด  รวมแกไขปญหาในหมูบาน  การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน ใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  การจัดลําดับความสําคัญของ

ปญหาเพ่ือแกไขปญหาใหไดทันตอเหตุการณ และตองสอดคลองกับ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลทาจําปา ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
   1.1 กลยุทธการสงเสริมสุขภาพของประชาชน 
   1.2 กลยุทธการสงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
   2.3 กลยุทธการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานบานเมืองนาอยู   
   2.1 กลยุทธการกอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา สะพานและรางระบายน้ํา 
   2.2 กลยุทธการพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ 
   2.3 กลยุทธการขยาย/ปรบัปรุง/ซอมแซมไฟฟา 
   2.4 กลยุทธการกอสราง/ขยาย/ปรับปรุง/ซอมแซมประปาหมูบาน/จัดหาน้ําดื่ม 
   2.5 กลยุทธนําบริการไปสูชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

3.1 กลยุทธการสงเสริมการศึกษา 

3.2 กลยุทธการสงเสริมคุณภาพนักเรียน 

3.3 กลยุทธสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว    

4.1 กลยุทธการสรางจิตสํานึกและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.2 กลยุทธการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

4.3 กลยุทธการสงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียว 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  5.1 กลยุทธการสรางจิตสํานึกและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  5.2 กลยุทธการพัฒนาระบบผังเมืองใหทันสมัย 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเมืองและการบริหาร 

 6.1 กลยุทธการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 6.2 กลยุทธการพัฒนาบุคลากร 

 

 บันไดข้ันท่ี 3 การเก็บขอมูลยุทธศาตรและภารกิจของหนวยงาน 

 เม่ือองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มียุทธศาสตรในการกําหนดทิศทางในการบริหารจัดการใน

องคกรแลว จึงดําเนินการกําหนดเปาประสงคและภารกิจของหนวยงานเพ่ือท่ีจะใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณา

วา ในยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตร  มี เปาประสงคอย างไร และองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 21 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

จะกําหนดตําแหนงใด เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาประสงคนั้น และปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  

มีอัตรากําลังในการปฏิบัติงานภายใตยุทธศาสตรนั้นเพียงพอหรือไม และยุทธศาสตรใดท่ีมีคนเกินความจําเปนเพ่ือท่ี

คณะกรรมการจะไดปรับเกลี่ยตําแหนงในกรณีตําแหนงวาง นั้น เพ่ือรองรับการทํางานอยางมีประสิทธิภาพภายใน

ระยะเวลา 3 ป  ตั้งแตปงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใตภารกิจของแตละสวนราชการ  5 สวนราชการ 

การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการกําหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลมากยิ่งข้ึน โดยจุดเนนคือ 
กําหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พรอมท้ังเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ไดแก   การโอน  การยาย  การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ท้ังนี้องคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปา  ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณเปน
อยางไรเพ่ือใหสามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้

1. สํานักงานปลัด  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการท่ัวไป ขององคการบริหารสวนตําบล 
และราชการท่ีมิไดกําหนดหนาท่ีของสวนราชการใดองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัด
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล งานดานธุรการ งานสารบรรณ  การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
รางขอบัญญัติตําบล การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล การใหคําปรึกษาหนาท่ีและความ
รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง การบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล  ดําเนินการเก่ียวกับอนุญาตตาง ๆ และปฏิบัติงานท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของสวน
ราชการท่ีเรียกชื่ออ่ืน รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมีโครงสรางงานในสํานักงานปลัด 
ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานการเจาหนาท่ี 
 1.4 งานธุรการ และสารบรรณ 
 1.5 งานกฎหมายและคดี 
 1.6 งานกิจการสภา 
 1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 1.8 งานสงเสริมการทองเท่ียวและการกีฬา 
 1.9 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - สํานักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให

พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อํานวยการท่ัวไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใช

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 22 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานได
เต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 
 2. กองคลัง  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ – จายเงิน ทุกประเภท 
เก่ียวกับการเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนําสง การฝากเงิน การตรวจเงินขององคการบริหารสวน
ตําบล รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ การเบิกตัดป  การขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ การหักภาษีและ
นําสงรายงานเงินคงเหลือประจําวัน การรับและจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล  การยืมเงินทด
รองราชการ การจัดสรรผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน  การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
โดยมีโครงสรางงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงินและบัญชี 
   2.2 งานบัญชี 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให

พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนท่ีเรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได  ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 

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

   3.1 งานกอสราง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
- กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให

พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องสายงาน
ชาง  การกอสราง  การออกแบบ  การประมาณการราคา งานไฟฟา ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ
แตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

4. กองสวัสดิการสังคม  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับปฏิบัติงานการสังคมสงเคราะห  การ
สงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจดัระเบียบชุมชนหนาแนน  และชุมชนแออัด  การจัด
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ใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมประเพณีทองถ่ิน  และงานสาธารณะ การใหคําปรึกษา
แนะนํา  หรือตรวจสอบเก่ียวกับสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยมีโครงสรางงานในกอง
สวัสดิการสังคม ดังนี้ 

4.1  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
4.2  งานสังคมสงเคราะห 
4.3  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และ

แตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองสวัสดิการสังคม สวนใหญจะ
เนนท่ีเรื่องการสังคมสงเคราะห  การสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบ
ชุมชนหนาแนน  และชุมชนแออัด  การจดัใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมประเพณี
ทองถ่ิน  และงานสาธารณะ ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับปฏิบัติงานดาน
การศึกษา  การวิเคราะห  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาตํารา
เรียน  การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการสงเสริมการศึกษา  การจัดการและ
สงเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน การจัดการและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
เกียวของ โดยมีโครงสรางงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

5.1  งานการศึกษาทองถ่ิน 
5.2  งานแผนและวิชาการ 
5.3  งานนันทนาการ 
5.4  งานการศาสนา ประเพณี ศิลปะ   และวัฒนธรรม 
5.5  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ี
ใชในการบรรจุ และแตงต้ังใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ิน  ภูมิปญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใช
คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานได
เต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 
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การจัดอัตรากําลังเพ่ือใหสอดคลองกับเปาประสงคของยุทธศาสตร 

องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตําแหนงท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม   

- พัฒนาองคกรรวมท่ียึดการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคสวน เพ่ือมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวย
ความเสมอภาค เป นธรรม และมีภู มิ คุ ม กันต อการ
เปลี่ยนแปลง” 
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

- นักพัฒนาชุมชน 

- เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

- ผช.เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

บานเมืองนาอยู   

- เ ร ง จั ด ห า แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า ด า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการตางๆ อยางท่ัวถึง 
- ปรับปรุงซอมแซม กอสรางถนนและทอระบายน้ําใน
หมูบานเขตตําบลทาจําปา 
- การบํารุงรักษาและสรางรางระบายน้ํา 
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- ผอ.กองชาง   

- นายชางโยธา 

- จพง.ธุรการ กองชาง 

- ผช.นายชางโยธา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การพัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

- พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- ผูอํานวยการกองการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา 

- คร ู

- ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 

- ผช.เจาพนักงานธุรการ 

- ผช.นักวิชาการศึกษา 

- สงเสริมดานวิชาการใหแกนักเรียน โรงเรียนในเขตตําบลทา

จําปา 

 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- ผูอํานวยการกองการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา 

- คร ู

- ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 

- ผช.เจาพนักงานธุรการ 

- ผช.นักวิชาการศึกษา 

- เรงรัดดําเนินการ ดานการบริหารจัดการเงินงบประมาณถาย

โอน จากหนวยงานราชการสูการปฏิบัติโดยเร็ว ทันเวลา ใหมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- ผอ.กองคลัง 

- หัวหนาฝายการเงิน 

- นักวิชาการเงินและบัญช ี
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- เจาพนักงานการเงินและบัญช ี

- เจาพนักงานพัสดุ 

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

- พนักงานจางกองคลัง 

- สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ

ทองถ่ิน 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- ผูอํานวยการกองการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา 

- ผช.นักวิชาการศึกษา 

- ผช.เจาพนักงานธุรการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอมและการ

ทองเท่ียว 

- จัดใหมีระบบจัดเก็บขยะและกําจัดขยะในทุกหมูบาน 

- คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานักปลัด  

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

- ผช.นักวิเคราะหฯ 

- เจาพนักงานธุรการ สป. 

- ผช.เจาพนักงานธุรการ สป. 

- คนงานประจํารถขยะ 

- พนักงานขับรถขยะ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

- พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

- นักพัฒนาชุมชน 

- เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

- ผช.เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6  

กา ร เ มื อ งและกา ร

บริหาร 

 

- สนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร 

 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- นิติกร 

 

- พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาใหเปนองคกร

แหงความทันสมัย พรอมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม มุงสู

องคกรท่ีเปนเลิศ 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานักปลัด 

- นักทรัพยากรบุคคล 

- นิติกร 
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 บันไดข้ันท่ี 4 การเก็บขอมูลกระบวนการทํางานจริง 

 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดพิจารณาภาระคางานท่ีหัวหนาสวนราชการ ไดเก็บ

รวบรวมขอมูล พิจารณาประกอบกับใบกําหนดหนาท่ีงาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ของแตละตําแหนง เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับอัตราตําแหนงท่ีควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตรากําลังของบุคลากร

ในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ป   

 

 บันไดข้ันท่ี 5 การพิจารณาอุปสงคกําลังคน  

 หลังรวบรวมขอมูลดังกลาวแลว ตลอดระยะเวลาท่ีแลวมาแผนอัตรากําลังท่ีใชคือ แผน

อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 พบวา องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีภารกิจ  

ดานการศึกษา  ดานงานกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร และดานงานบริหารงานท่ัวไป (การสูบน้ํา) ท่ี

เพ่ิมข้ึน เบื้องตนคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากําลังท่ีวางเพ่ือเปนการควบคุมภาระคาใชจาย

แลว แตก็ยังไมสามารถตอบสนองภารกิจและงานท่ีเพ่ิมข้ึนได เนื่องดวยเหตุผลดังนี้ 

อัตรากําลังท่ีวาง ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

ลําดับ สวนราชการ ตําแหนง จํานวน วิธีดําเนินการในตําแหนงวาง 

1 กองคลัง ผูอํานวยการกอง

คลัง 

1 ตําแหนงรายงานกรมสงเสริมการปกครอง 

สวนทองถ่ิน ยุบเลิกไมได 

2 กองคลัง เจาพนักงาน

การเงินและบัญชี 

1 ตําแหนงรายงานกรมสงเสริมการปกครอง 

สวนทองถ่ิน แตไมไดผูมาดํารงตําแหนง และใน

ภารกิจดานการเงินและบัญชี มีตําแหนงท่ีมี คือ 

นักวิชาการเงินและบัญชี และตําแหนง ผูชวยเจา

พนักงานการเงินและบัญชี สามารถปฏิบัติงานดาน

การเงินและบัญชีได จึงพิจารณาขอยุบเลิก

อัตรากําลังตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

3 กองการศึกษา ผูอํานวยการกอง

การศึกษา 

1 ตําแหนงรายงานกรมสงเสริมการปกครอง 

สวนทองถ่ิน ยุบเลิกไมได 

4 กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา 1 คงตําแหนงไวคงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู 

ไมสามารถปรับเกลี่ยตําแหนงได 
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อัตรากําลังท่ียังมีไมเพียงพอและมีความจําเปนในภารกิจงาน โดยผานการพิจารณาปรับเกล่ียตําแหนงจาก

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังแลว 

ลําดับ สวนราชการ ตําแหนง จํานวน ปท่ี

ตองการ 

เหตุผลและความจําเปน 

1 สํานักงานปลัด พนักงาน

สูบน้ํา 

(ท่ัวไป) 

1 2564 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาไดรับ

การถายโอนภารกิจสถานสีูบน้ํา 4  แหง จาก

กรมชลประทาน และลูกจางประจํา ตําแหนง 

พนักงานสูบน้ํา 1 อัตรา เกษียณอายุราชการ ทํา

ใหไมมีผูอยูประจําสถานีสูบน้ํา โดยปจจุบันได

บริหารกําลังคน โดยใหคนงาน ไปดูแลคลองสูบ

น้ําแทน  จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมตําแหนง

พนักงานสูบน้ําเพ่ือทดแทนอัตรากําลังท่ีสูญเสีย

ไปเพ่ือรองรับภารกิจงาน 

2 สํานักงานปลัด พนักงาน

ขับรถขยะ 

(ท่ัวไป) 

1 2564 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีภารกิจดาน

การจัดเก็บขยะมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึน จึงจัดหา

รถบรรทุกขยะเพ่ิม 1 คัน จึงมีความจําเปนตอง

กําหนดตําแหนงพนักงานขับรถขยะ  

3 สํานักงานปลัด คนงาน

ประจาํรถ

ขยะ 

(ท่ัวไป) 

1 2564 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีภารกิจดาน

การจัดเก็บขยะมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึน จึงจัดหา

รถบรรทุกขยะเพ่ิม 1 คัน จึงมีความจําเปนตอง

กําหนดตําแหนงคนงานประจํารถขยะเพ่ือรองรับ

ภารกิจ 

4 กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ผูชวย

นักวิชาการ

ศึกษา 

(ภารกิจ) 

1 2564 ปจจุบันกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี

ภารกิจเก่ียวกับงานการศึกษาทองถ่ิน งานแผน

และวิชาการ งานนัทนาการ งานการศาสนา 

ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 8 ศูนย ดังนั้น

แลว องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จึงตอง

กําหนดพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวย

นักวิชาการศึกษา เพ่ือตอบสนองภารกิจดังกลาว 
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 บันไดข้ันท่ี 6 การพิจารณาอุปทานกําลังคน 

 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  มีบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตรากําลัง 

3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 
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แผนภูมิแสดงปีเกษียณอายุราชการของบุคลากรตามแผน

อัตรากาํลัง 3 ปี 

2564-2566 2567-2569 2570-2572 หลงั 2573 

เกษียณปี 2564-2566 

4% 

เกษียณปี 2567-2569 

4% 

เกษียณปี2570-2572 

0% 

เกษียณปี 2573 เป็นต้นไป 

92% 

เกษียณปี 2564-2566 เกษียณปี 2567-2569 เกษียณปี2570-2572 เกษียณปี 2573 เป็นต้นไป 
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จากแผนภูมิ พบวาการเกษียณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอัตรากําลัง 2564 – 2566 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4 แตคนท่ีเกษียณอายุราชการ เปนประเภทบริหารทองถ่ิน (ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลทาจําปา) ซ่ึงเปนเครื่องจักรสําคัญในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล ดังนั้นองคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปา มีแนวทางในการรองรับกรณีปลัดองคการบริหารสวนตําบล ท่ีเกษียณ 3 แนวทาง 

1. กอนการเกษียณ 60 วัน องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จะเตรียมการดําเนินการสรรหา
บุคคลท่ีมีความรูความสามารถ เพ่ือมาดํารงตําแหนงดังกลาว เพ่ือใหไดคนใหมมาสานงานตอคนท่ีเกษียณใน 1 
ตุลาคม 2566 ใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑกําหนด  

2. หากไมสามารถดําเนินการไดในขอ 1 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จะสรรหาคนมา
ดํารงตําแหนง (เสนอชื่อเขา ก.อบต.จังหวัดนครพนม) ภายหลังจากตําแหนงวาง ใน 60 วัน  (รวมขอ 1 และ ขอ 
2 ได 120 วัน) 

3. หากองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไมสามารถดําเนินการได ท้ังขอ 1 และ 2 แลว 
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จะรายงานตําแหนงผูบริหารวาง ขอใชบัญชีจากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน  

ซ่ึงการดําเนินการเม่ือตําแหนงวางเกิดข้ึนแลว องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีรองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา ท่ีจะสามารถรักษาราชการแทนและปฏิบัติงานในระหวางการสรรหาได  

 
บันไดข้ันท่ี 7 การกําหนดจํานวน/สายงานและประเภทตําแหนง 

 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ใชการวางกรอบ
อัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนว
ทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว 
และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนด
ประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยางเหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบให
สอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ดังนี้ 

• พนักงานสวนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเนนการใช
ความรูความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานท่ีมีความตอเนื่องในการทํางาน  มีอํานาจหนาท่ีในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น   กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตําบลไว  ดังนี้ 

- สายงานบริหารทองถ่ิน  ไดแก ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอํานวยการทองถ่ิน  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานท่ัวไป ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 

• ลูกจางประจํา : ปฏิบัติงานท่ีตองใชทักษะและประสบการณ  จึงมีการจาง
ลูกจางประจําตอเนื่องจนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมมีการกําหนดอัตราข้ึนมาใหม  หรือกําหนดตําแหนง
เพ่ิมจากท่ีมีอยู เดิมและใหยุบเลิกตําแหนง หากตําแหนงท่ีมีอยู เดิมเปนตําแหนงวาง มีคนลาออก  หรือ
เกษียณอายุราชการ  โดยกําหนดเปน ๓ กลุม  ดังนี้  
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- กลุมงานบริการพ้ืนฐาน  
- กลุมงานสนับสนุน 
- กลุมงานชาง 

•  พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมี
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑการ
กําหนดพนักงานจางจะมี 3 ประเภทแต องคการบริหารสวนตําบลทาจําปาเปนองคการบริหารสวนตําบล 
ขนาดกลางดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจางท่ัวไป 
- พนักงานจางตามภารกิจ  

 

 

 

 บันไดข้ันท่ี 8 คือการจัดทําแผนอัตรากําลังของสวนราชการ 

 การจัดทําแผนอัตรากําลังแตละสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ใชการ

วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ

หนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยสามารถ

กําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดวิเคราะหภารกิจท่ีมีอยู เพ่ือ

นํามาใชในการกําหนดสวนราชการรองรับ และใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเกิดข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประชาชนเปนหลัก ดังนี้ 
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ภารกิจ กําหนดสวนราชการรองรับภารกิจ 

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

ดานโครงสรางพ้ืนฐานมีภารกิจท่ีเก่ียวของ

การการซอม การสราง การบํารุงรักษา 

ไฟฟา ประปา สาธารณูปโภค สวนใหญ 

ดังนั้น การกําหนดสวนราชการรองรับ

ภารกิจในดาน นี้ คือ กองชาง  

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
2.1  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

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

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

คนชรา และผูดอยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู

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

ประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 

ดานสง เสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจ ท่ี

เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

ท้ังดวยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ดังนั้น การกําหนดสวน

ราชการรองรับภารกิจในดาน เปนการ

ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 สวนราชการ 

คือ สํานักงานปลัด และ กองสวัสดิการ

สังคม  

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของ

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

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

 

ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ

รักษาความสงบเรียบรอย ดานนี้เปนการ

ใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนรวมท้ังความปลอดภัยทางดาน

โครงสรางพ้ืนฐานดวย  ดังนั้น การกําหนด

ส วนราชการรองรับภาร กิจ เปนการ

ประสานงานการปฏิบัติระหวาง 2 สวน

ราชการ คือ กองชาง และสํานักงานปลัด 

ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ภารกิจใน

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 32 
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4.1 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 

68(5)) 
4.3 บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ใหมีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การทองเท่ียว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเก่ียวกับการพาณิชย (มาตรา 68(11)) 
4.7 การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

ดานนี้เก่ียวของกับการมีสวนรวม ของ

ประชาชนในการสงเสริมอาชีพและความ

เปนอยูของประชาชน ดังนั้นการกําหนด

สวนราชการรองรับดานนี้ มีการประสาน

การปฏิบัติงานระหวาง 3 สวนราชการคือ 

กองคลัง กองสวัสดิการสังคมและ

สํานักงานปลัด  

 

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

5.1 คุมครอง ดูแล และบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12)) 

ดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม ภารกิจในดานนี้เก่ียวของ

กับบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและการ

สงเสริมสภาพแวดลอมในชุมชน ดังนั้นการ

กําหนดสวนราชการรองรับดานนี้  คือ 

สํานักงานปลัด 

6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

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

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

ของทองถ่ิน (มาตรา 17(18)) 

ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ภารกิจใน

ดานนี้เก่ียวของกับภูมิปญญา ศาสนาและ

วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการ

กําหนดสวนราชการรองรับดานนี้ คือ กอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี ้

7.1 สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการ
พัฒนาทองถ่ิน (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของ

ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุน

การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภารกิจใน

ดานนี้ เ ก่ียวของกับบริหารจัดการ ท่ี มี

ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ดังนั้นการกําหนดสวนราชการ

รองรับดานนี้ คือ สวนราชการทุกกองใน

องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

(สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง กอง

สวัสดิการสังคม และกองการศึกษา 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 33 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (มาตรา 17(3)) 
7.5 การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ภารกิจท้ัง  7  ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถ 
จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปาไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 
6. ภารกิจหลกัและภารกจิรองที่ องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จะดําเนินการ มีดังนี ้

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การกําหนดสวนราชการรองรับกับภารกิจ 

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

รักษาความสงบเรียบรอย 
4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ดานการสงเสริมการศึกษา 
7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1. กองชาง 
2.  กองสวัสดิการสังคม และ สํานักงานปลัด 
3. สํานักงานปลัด และกองชาง 

 
4. สํานักงานปลัด 

 
5. ทุกสวนราชการ 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. สํานักงานปลัด  

ภารกิจรอง 
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุม

อาชีพ 

3. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

4. ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน 

 

1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. กองสวัสดิการสังคม 

 
3. สํานักงานปลัด 

 
4. กองคลัง 

 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลงั   

 วิเคราะหอัตรากําลังท่ีมี ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม   (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ สําหรับองคกร  ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางาน

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 34 
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ขององคกร การวิเคราะห SWOT Analysis  เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพ่ือให ผูบริหารรูจุดแข็ง  
จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง  
นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางาน
ในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซ่ึงการวิเคราะหสภาวะแวดลอม   SWOT 
Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา  2  สวน  ดังนี้    
 

1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็ง ดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือ

ขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซ่ึงองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น     
2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือ

ประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

 
2.2 T มาจาก Threats  

หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซ่ึงการ
บริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง  

  
วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 

1. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี อบต. และพ้ืนท่ีใกล อบต. 

2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ป เปนวัยทํางาน 

3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียด 

   รอบครอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต 

4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

5. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  โดยใช 

จุดออน   W 

1. บางสวนมีความรูไมสอดคลองกับภารกิจของ อบต. 

2. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดสวนตัวมากกวา

หลักการและเหตุผลท่ีถูกตองของทางราชการ 

3. มีภาระหนี้สิน 
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    ความสัมพันธสวนตัวได 

โอกาส   O 

1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ

รวมมือในการทํางานงายข้ึน 

2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ

ทํางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ขอจํากัด   T 

1. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ 

2. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยาก

ของงาน 

3. พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 

4. มีความกาวหนาในวงแคบ 

 
วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา (ระดับองคกร) 

จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย 

2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ 

    ทํางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 

4. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร 

5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา

ของบุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน 

6. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ท่ีได

จากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 

 

จุดออน   W 

1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ 

2. พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี

บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี 

3. อาคารสํานักงานคับแคบ  

 

โอกาส   O 

1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา อบต.ด ี

2. มีความคุนเคยกันทุกคน 

3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขต อบต. ทําใหรู 

สภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดด ี

4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี /ปริญญา

โทเพ่ิมข้ึน 

5. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท

ในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค 

 

ขอจํากัด  T 

1 .  มี ร ะ บบ อุ ป ถั ม ภ แ ล ะก ลุ มพ ร รค พว ก จ า ก 

ค ว า ม สั ม พั น ธ แ บ บ เ ค รื อ ญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  

ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบญาติพ่ี

นอง 

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน

ความรู ท่ี มี จํ า กั ด ทํ า ใ ห ต อ ง เ พ่ิ ม พูนคว าม รู ใ ห

หลากหลายจึงจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจ ของ 

อบต. 

3. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี จํานวน 

    ประชากร และภารกิจ 
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

 8.1 การกําหนดโครงสรางสวนราชการ 

  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะ

ดําเนินการดังกลาว โดยกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการกําหนด

โครงสรางสวนราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในรูปของงาน และ

ในระยะตอไป เม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมี

ปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป โดยเริ่มแรกกําหนดโครงสรางไว ดังนี้    

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักงานปลัด 
   1.1 งานบริหารท่ัวไป 
   1.2 งานนโนยายและแผน 
   1.3 งานการเจาหนาท่ี 
   1.4 งานธรุการและสารบรรณ 
   1.5 งานกฎหมายและคดี 
   1.6 งานกิจการสภา 
   1.7 งานสาธารสุขและสิ่งแวดลอม 
   1.8 งานสงเสริมการทองเท่ียวและการกีฬา 
   1.9 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. กองคลัง 
   2.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
   2.2 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
    ฝายการเงิน 
   1. งานการเงิน 

2. งานบัญชี 

3. กองชาง 
   3.1 งานกอสราง 
   3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

4.กองสวัสดิการสังคม 
   4.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   4.2 งานสังคมสงเคราะห 
   4.3 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5.1  งานการศึกษาทองถ่ิน 

1. สํานักงานปลัด 
   1.1 งานบริหารท่ัวไป 
   1.2 งานนโนยายและแผน 
   1.3 งานการเจาหนาท่ี 
   1.4 งานธรุการและสารบรรณ 
   1.5 งานกฎหมายและคดี 
   1.6 งานกิจการสภา 
   1.7 งานสาธารสุขและสิ่งแวดลอม 
   1.8 งานสงเสริมการทองเท่ียวและการกีฬา 
   1.9 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. กองคลัง 
   2.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
   2.2 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
    ฝายการเงิน 
   1. งานการเงิน 

2. งานบัญชี 

3. กองชาง 
   3.1 งานกอสราง 
   3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

4.กองสวัสดิการสังคม 
   4.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   4.2 งานสังคมสงเคราะห 
   4.3 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5.1  งานการศึกษาทองถ่ิน 
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   5.2 งานแผนและวิชาการ 
   5.3 งานนันทนาการ 
   5.4 งานการศาสนา ประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
   5.5 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   5.2 งานแผนและวิชาการ 
   5.3 งานนันทนาการ 
   5.4 งานการศาสนา ประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

  5.5 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

        องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนง จากภารกิจท่ีจะ

ดําเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต 3 ป ซ่ึงเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการ 

มีเทาใด เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา  

จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป  

สวนราชการ งาน 
จํานวนพนักงาน(อัตราท่ีมี) 

พนักงาน ลจ.ประจํา พ.ภารกิจ พ.ท่ัวไป 

อบต.ทาจําปา 
ปลัด อบต. 1 - - - 
รองปลัด อบต. 1 - - - 

สํานักงานปลัด 

 

หัวหนาสํานักปลัด  1 - - - 

งานบริหารงานท่ัวไป - 1 4 4 

งานนโยบายและแผน 1 - 1 - 

งานการเจาหนาท่ี 1 - - - 

งานธุรการและสารบรรณ 1 - 1 - 

งานกฎหมายและคดี 1 - - - 

งานกิจการสภา - - - - 

งานสาธารสุขและสิ่งแวดลอม - - - - 

งานสงเสริมการทองเท่ียวและการกีฬา - - - 3 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - 2 - 

กองคลัง  

 

ผูอํานวยการกองคลัง  1 - - - 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 1 - 1 - 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 1 - 2 - 

หัวหนาฝายการเงิน 1 - - - 

งานการเงิน 1 - 1 - 
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งานบัญชี 1 - - - 

กองชาง 

 

ผูอํานวยการกองชาง  1 - - - 

งานกอสราง 1 - 2 - 

งานกอสรางออกแบบ และควบคุมอาคาร - - - - 

งานประสานสาธารณูปโภค - - 1 1 

กองสวัสดิการ

สังคม 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 1 - - - 

งานสวัสดิการสังคม 1 - - - 

งานสังคมสงเคราะห 1 - - - 

งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี - - 1 - 

กองการศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 1 - - - 

งานการศึกษาทองถิ่น 1 - - - 

งานแผนและวิชาการ - - 1 - 

งานนันทนาการ - - - - 

งานการศาสนา ประเพณี ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

- - - - 

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10 - 8 - 

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
จากตารางขางตน จะเห็นวา  ตําแหนงท่ีใชในการกําหนดและจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการ

บริหารสวนตําบลทาจําปา ท่ีมีในปจจุบัน ใชภารกิจงานท่ีมีเปนตัวกําหนดเปนเกณฑ ดังนั้นในระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแตปงบประมาณ  2564 – 2566 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปาจึงกําหนดกรอบอัตรากําลัง เพ่ือใชใน

การปฏิบัติงาน ในภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีวางไว  ดังนี ้

 

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวางป 2564 – 2566 

สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

กําลัง

เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 

เพ่ิม / ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัด อบต.  

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

1 1 1 1 -   - -  

รองปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) 

1 1 1 1 - - -  
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สํานักงานปลัด         

หน.สํานักปลัด  

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

 1 1 1 1   - - -  

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก. 1  1  1  1 -   - -  

นักทรัพยากรบุคคล ชก.  1 1  1 1  -   - -  

นิติกร ปก 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานธุรการ ชง. 1 1   1  1 -   - -  
จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ชง.  1 1 1  1  -   - -  

ลูกจางประจํา (ถายโอน)         

 พนักงานสูบน้ํา  1  1  1  1 -   - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 1 1 1 -   - -  

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 -   - -  

ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 1 1 1 1 -   - -  

ผช.จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

1 1 1 1 -   - -  

พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (ทักษะ) 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานสูบน้ํา (ทักษะ) 2 2 2 2 -   - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงาน 1 1 1 1 -   - -  

นักการภารโรง 1 1 1 1 -   - -  

คนสวน 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานขับรถขยะ 1 1 1 1 -   - -  

คนงานประจํารถขยะ 2 2 2 2 -   - -  

พนักงานสูบน้ํา - 1 1 1 +1 - - กําหนดเพิ่ม 

พนักงานขับรถขยะ - 1 1 1 +1 - - กําหนดเพิ่ม 

คนงานประจํารถขยะ - 1 1 1 +1 - - กําหนดเพิ่ม 

กองคลัง         

ผูอํานวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานคลัง ระดับตน) 

1  1  1  1 -   - -  

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 40 
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หัวหนาฝายการเงิน 1  1  1  1 -   - -  

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)         

นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.  1 1  1 1 -   - -  

เจาพนักงานพัสด ุปง.   1 1  1 1 -   - -  

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง.    1  1  1  1 -   - -  

เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง 1  -  - - -1   - - ยุบเลิก 

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  1  1  1  1 -   - -  

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  1  1  1  1 -   - -  

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  1  1  1  1 -   - -  

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1  1  1  1 -   - -  

กองชาง         

ผูอํานวยการกองชาง  

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

 1  1  1  1 -   - -  

นายชางโยธา ปง. 1 1 1 1 -   - - - 

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยนายชางไฟฟา 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงาน 1 1 1 1     

กองสวัสดิการสังคม         

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) 

1 1 1 1 -   - -  

นักพัฒนาชุมชน ชก. 1 1 1 1 -   - -  

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ปง. 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 -   - -  

กองการศึกษา ฯ         

ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  

(นักบริหารงานศึกษา ระดับตน) 

1  1   1 1 -  - -  

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 41 
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นักวิชาการศึกษา ปก.  1  1 1  1 -  - -  

คร ู 10 10 10 10 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ       .  

ผูชวยนักวิชาการศึกษา  -  1 1  1 +1  - - กําหนดเพิ่ม 

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 8 8 8 8 -   - -  

รวม 65 68 68 68 +4 - 1 - -  
 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 42 
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9. ขอ 9  ตารางเอก็เซล   แทรกหนา  46  ตารางเอ็กเซล ขอ 9 
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แทรกหนา  47 ตารางเอ็กเซล ขอ 9 
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10.  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

พนักงานสวนตําบล 

- นักบริหารงานทั่วไป(อาํนวยการตน) (1) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-01-2101-001 

นายรักพงษ  รติคุณูปกร 

- นักทรัพยากรบุคคล ชก (1) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-01-3102-001 

นางสาวกรรณิการ  รัตนะวัน 

- นิติกร ปก. (1) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-01-3105-001 

นางสาวศุภาวิณี ชัยจันทร 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก(1) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-01-3103-001 

นางสาวศิริพร  พันธุโคตร 

- จพง.ปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ชง.(1) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-01-4805-001 

พ.จ.ต. ตฤณภัท สมปญญา 

-  จพง.ธุรการ ชง. (1) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-01-4101-001 

พนักงานสวนตําบล 

- นักบริหารงานคลัง (อํานวยการตน) (2) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-04-2102-001 

(วาง) (ผูอํานวยการกองคลัง) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-04-2102-002 

นางสุพัตรา แทนทอง(หวัหนาฝายการเงิน) 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก(1) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-04-3201-001 

นางอรจิตรา ไชยพรม 

- เจาพนักงานพัสดุ ปง. (1) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-04-4203-001 

นางเจนจิรา  นามเพ็ง 

-  เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง.(1) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-04-4204-001 

นางสาววภิาพร ผุยคําสิงห 

-เจาพนักงานการเงินและบัญช ี ปง./ชง. 

เลขที่ตําแหนง 19-3-04-4201-001 

(วาง) 

พนักงานสวนตําบล 

- นักบริหารงานชาง(อาํนวยการตน)(1) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-05-2103-001 

นายมิตร วรรณไชย 

- นายชางโยธา ปง. (1) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-05-4701-001 

นายนิรุตต์ิ  อินธิโส 

 

พนักงานสวนตําบล 

- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อํานวยการตน) (1) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-11-2105-001 

นางพัชรินทร  ชาดีกรณ 

- นักพัฒนาชุมชน ชก. (1) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-11-3801-001 

นายศราวธุ ชาดีกรณ 

- เจาพนกังานพัฒนาชุมชน 

เลขที่ตําแหนง 19-3-11-4801-001 

นางสาวจิราพร ศิริแสน 

 

พนักงานสวนตําบล 

- นักบริหารงานการศึกษา(อํานวยการตน) (1) (วาง) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-08-2107-001 

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1) (วาง) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-08-3803-001 

พนักงานครู 

- ครู  (10) 

เลขที่ตําแหนง 19-3-08-6600-013 

นางรัตนา  สมปญญา 

เลขที่ตําแหนง 19-3-08-6600-014 

นางสาวเนตรชนก  ธรรมรัตน 

เลขที่ตําแหนง 19-3-08-6600-015 

นางวารี  แสงเขียว 

เลขที่ตําแหนง 19-3-08-6600-016 

นางวาสนา สุนาคราช 

เลขที่ตําแหนง 19-3-08-6600-017 

นางฉันทนา แสงชาติ 

เลขที่ตําแหนง 19-3-08-6600-018 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา (บริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

เลขท่ีตําแหนง 19-3-00-1101-001  นายอนุวัชร อวิโรธน 

รองปลัด องคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) 

เลขท่ีตําแหนง 19-3-00-1101-002  นายพิเชษฐ ศรีวะรมย 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 49 
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นางรุงฤดี วรรณไชย - ยุบเลิก ตําแหนง เจาพนักงานการเงนิ

และบัญชี ปง./ชง.  

เลขที่ตําแหนง 19-3-04-4201-001 

จํานวน  1 อัตรา 

 

 

 

นางมณเฑียร ตักโพธิ ์

เลขที่ตําแหนง 19-3-08-6600-019 

นางสุภาพร  คําลือ 

เลขที่ตําแหนง 19-3-08-6600-020 

นางผองศรี  เบาลี 

เลขที่ตําแหนง 19-3-08-6600-021 

นางศรีสุพรรณ ศรีหะมงคล 

เลขที่ตําแหนง 19-3-08-6600-022 

นางลลิตา ตักโพธิ ์

ลูกจางประจํา 

-พนักงานสูบน้ํา เลขที่ตําแหนง 1814 

นายคนอง อุทัยแสน 

พนักงานจางตามภารกิจ 

- ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน (1) 

วาที่รอยตรีหญิงรัชดาพร ทิวาพัฒน 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 

นางจิรัชยา รามศิริ 

- ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล (1) 

นางสาวทิพวัลย สอนสา 

- ผช.จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(1) 

นายดุสิต บุตรโสม 

- พนักงานขับรถยนต (1) 

นายสันติ อรทัย 

- พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา(1) 

นายยอดชาย สมปญญา 

- พนักงานสูบน้ํา (2) 

1.นายสัมพันธ สุริจันทร 

2.นายศิริศักด์ิ สุวรรณมาโจ 

 

พนักงานจางตามภารกิจ 

- ผูชวย จพง.การเงินฯ (1) 

นางสาวมัลลิกา ลอมพรม 

-  ผูชวย จพง.พัสดุ (1) 

นางสาวสิริรัตน โยธาตรี 

- ผูชวย จพง.จัดเก็บรายได (1) 

นางแจมจันทร พลหาราช 

-  ผูชวย จพง.ธุรการ (1) 

นางสาวรัชนีกร พวงทอง 

 

 

พนักงานจางตามภารกิจ 

- ผูชวย นายชางโยธา (1) 

นางสาวสุรีพร อุทาํกา 

- ผูชวยนายชางไฟฟา (1) 

นายบุญสงค กระวงศ 

- ผูชวยเจาพนกังานธุรการ (1) 

นางสาวสุภารัตน บุญนิธภิัทร 

พนักงานจางทั่วไป 

- คนงาน (1) 

นายนัฐพงษ  สมปญญา 

 

พนักงานจางตามภารกิจ 

- ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 

นางสุกัญญา แพงแสน 

 

 

พนักงานจางตามภารกิจ  

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 

นางสาวสาวะรี  สมปญญา 

- ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) (8) 

1.นางฉวีวรรณ ยะวงษศรี 

2.นางดรุณี ทะลา 

3.นางสาวรัตนา สาเส็ง 

4.นางวงเดือน ลวกไธสง 

5.นางถิรวรารัตน ดีโคตร 

6.นางสาวพัชราภรณ ไหดงยาง 

7.นางสาวณัฏฐณิชา ศรีวรสาร 

8.นางสาวอลิษา ชวยสุมาน 

- กําหนดตําแหนงเพ่ิม พนักงานจางตามภารกิจ 

ผูชวยนักวิชาการศึกษา  1 อัตรา 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 50 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

พนักงานจางทั่วไป 

- พนักงานขับรถยนต (1)  

นายสมัชญ สุวรรณมาโจ 

- นักการภารโรง (1) น.ส.ศิริลักษณ กระวงศ 

- คนสวน (1) นายจันที ล้ือพอก 

- คนงาน (1)  นายบัญชร ตักโพธิ์ 

- กําหนดตําแหนงเพ่ิมพนักงานจางทั่วไป 

ตําแหนง พนักงานสูบนํ้า 1 อัตรา  

พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา  

คนงานประจํารถขยะ 1 อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 51 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

โครงสรางกรอบอัตรากําลัง สํานักงานปลัด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  
 

 

 

ระดับ อํานวยการตน ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

จํานวน 1 1 2 2 - 1 4 4 

 

 

 

หัวหนาสํานักปลัด 

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน (1) 

งานบริหารงานท่ัวไป 
- ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล (1) 

(ภารกิจ) 

- พนักงานสูบน้ํา (ถายโอน) (1) 

(ลูกจางประจาํ) 

- พนักงานขับรถยนต (1) (ภารกจิ) 

- พนักงานขับรถยนต (1) (ทั่วไป) 

- นักการภารโรง (1) (ทั่วไป) 

- พนักงานสูบน้ํา (2) (ภารกิจ) 

 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก 

(1) 
- ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและ

แผน (1) (ภารกิจ) 

 

งานการเจาหนาท่ี 

- นักทรัพยากรบุคคล ชก (1) 
 

งานกฎหมาย

และคดี 

-นิติกร ปก (1) 
 

งานธุรการและสารบรรณ 
-  เจาพนักงานธุรการ (ชง.) (1) 

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

(๑) (ภารกิจ) 

 

งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
-  จพง.ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย (ชง.)  (1) 

-  ผช.จพง.ปองกันและบรรเทา

สาธารณภยั (1) (ภารกิจ) 

-   พนักงานขบัรถบรรทุกน้ํา 

(1) (ภารกิจ) 

 
งานกิจการสภา 

 

งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
- พนักงานขับรถขยะ (1) (ทั่วไป) 

- คนงานประจํารถขยะ (2) 

(ทั่วไป) 

 

งานสงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา 
 

 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 52 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

โครงสรางกรอบอัตรากําลัง กองคลัง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  
 

 

ระดับ อํานวยการตน ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

จํานวน 2 1 - - 2 - 4 - 

 

 

 

 

หัวหนาฝายการเงิน 

นักบริหารงานคลัง ระดับตน (1) 

งานการเงิน 
-  นวก.การเงินและบัญชี  (ชก.) (1) 

-  ผช.จพง. การเงินและบัญชี (๑) (ภารกิจ)    

 

งานบัญชี 
- เจาพนกังานการเงินและบัญชี  (ปง./ชง.) 

(1) (วาง)  ยุบเลิก 

 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
- เจาพนกังานพัสดุ(ปง.)  (1) 

- ผช. จพง.พัสดุ (1) (ภารกิจ) 

- ผูชวยเจาพนกังานธุรการ (1) (ภารกิจ) 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 

นักบริหารงานคลัง ระดับตน (1) (วาง) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- เจาพนกังานจัดเก็บรายได (ปง.) (1) 

-  ผช.จพง.จัดเก็บรายได (1) (ภารกิจ) 

 

ฝายการเงิน 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 53 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

โครงสรางกรอบอัตรากําลัง กองชาง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  
 

ระดับ อํานวยการตน ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

จํานวน 1 - - - 1 - 3 1 
 

 

 

ผูอํานวยการกองชาง 

นักบริหารงานชาง ระดับตน (1) 

งานกอสราง 

- นายชางโยธา ปง (1) 
-  ผูชวยนายชางโยธา (1) (ภารกิจ) 

-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) (ภารกิจ) 

 
 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

 

งานประสานสาธารณูปโภค 
- ผูชวยนายชางไฟฟา (1) (ภารกิจ) 

- คนงาน (ท่ัวไป) 

 

 

 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 54 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

โครงสรางกรอบอัตรากําลัง กองสวัสดิการสังคม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  

ระดับ อํานวยการตน ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน  ปฏิบัติงาน 
พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

จํานวน 1 1 - 1 1 1 - 

 

 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน (1) 

งานสวัสดิการสังคม 

-  นกัพัฒนาชุมชน (ชก.)  (1) 
 
 
 
 
 

งานสังคมสงเคราะห 

-  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง.) (1) 

 

 

 

งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี

-  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1) (ภารกิจ) 
 

 

 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 55 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

โครงสรางกรอบอัตรากําลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ระดับ อํานวยการตน ชํานาญการ ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

จํานวน 1 - 1 - - - 10 - 

 

 

 

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- ครู (๑๐) 

- ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) (8) (ภารกิจ) 

 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (1) (วาง) 

งานการศึกษาทองถิ่น 

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

(1) (วาง) 

- กําหนดเพ่ิม  

ผูชวยนักวิชาการศึกษา 

(1) (ภารกจิ)  

 
 

งานแผนและวิชาการ 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (๑) 

(ภารกิจ) 

 

งานนันทนาการ 

 
 
 
 

งานการศาสนา 

ประเพณี ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 56 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

 

แทรก ตารางเอกเซล ขอ 11 หนา 59  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 57 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แทรก ตารางเอกเซล ขอ 11 หนา 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 58 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แทรก ตารางเอกเซล ขอ 11 หนา 61  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 59 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แทรก ตารางเอกเซล ขอ 11 หนา 62  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 60 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แทรก ตารางเอกเซล ขอ 11 หนา 63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 61 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

12. แนวทางพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา กําหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานสวนตําบลในสังกัด

ทุกระดับ  โดยมุงเนนไปท่ีพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจาก

การพัฒนาความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดาน

คุณสมบัติสวนตัว  และดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนแลว องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ตระหนักเปนอยางยิ่ง โดย

มุงเนนท่ีจะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแหงรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 4.0  เพ่ือ

ประโยชนของประชาชนเปนหลักกลาวคือ 

1. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย 

โปรงใส  ในการทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ หนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซ่ึง

กันและกัน ระหวางหนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานระหวาง

กันและเปดกวางในการมีสวนรวม การสรางเครือขาย 

2. องคการบริหารสวนตําบลยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานท่ีตองเขาใจ

ประชาชนเปนหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนน

แกไข  ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวก

เชื่อมโยงทุกสวนราชการ เพ่ือเปดโอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

มุงเนนใหประชาชนใชระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูล

สารสนเทศ  โดยเปดใหประชาชนใชบริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ี

หนวยงาน  ใหขอมูลผานไลน  เว็บไซด  ของหนวยงานดวย 

3. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องคการบริหารสวนตําบลทา

จําปา  ใหความสําคัญกับการพัมนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงและทันสมัย จึงเปดโอกาสใหบุคลากรขององคื

การบริหารสวนตําบลทุกระดับไดเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของตนเองใหทันสมัย และทันตอสถาน

การการเปลี่ยนแปลงในปุจจุบัน โดยสนับสนุนงบประมาณดานการฝกอบรมใหเพียงพอ 

4. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จะ

ยึดถือปฏิบัติการดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง  เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal Government 

Skill Self-Assessment) โดยไดรวบรวมเปนนโยบายการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรในการ

พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด  

 ท้ังนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ตามแนวทางขางตน
นั้น กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซ่ึง
วิธีการพัฒนา  อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน  การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพ่ือใหงานเปนไปอยางมี

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 62 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนา
พ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน   

 การบริหารโครงการ  
 การใหบริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดตอสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน 

 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปาเล็งเห็นวา มี

ความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง ในสังกัดนั้น  มีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกัน

ตางสถานท่ี  ตางภาค  ตางภาษาถ่ิน  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและ

จําเปนอยางยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนท่ีพึงมี   

เปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ

บริหารสวนตําบลทาจําปา  ประกอบดวย 

 การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 

 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด

เปนสําคัญ เพราะเขาใจดีวาหากคนในองคกรไดรับการพัฒนาแลว ยอมจะสะทอนใหองคกรไดรับการพัฒนา

ตามลําดับท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงไดกําหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ดังนี้ 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไดมีการกําหนดเปาหมาย การพัฒนาประเทศใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร ท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กําหนดใหภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความโปรงใส ปลอด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และกําหนดเก่ียวกับบุคลากรภาครัฐ ขอ 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและคนเกง 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง มุงม่ันและเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาท่ีและ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถ
จูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 63 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน 
แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณา
การการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 4 

ยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานมาตรฐานคมนาคม เสริมสรางการพัฒนามาตรฐานโครงสรางระบบ
การคมนาคมใหครอบคลุม 

2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานประชาชนมีคุณภาพ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย
ใหประชาชนอยางยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานเกษตรกรรมธรรมยั่งยืน ปรับปรงุปจจัยและกระบวนการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยใหไดมาตรฐานสากล 

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการบริหารจัดการโปรงใส พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปรงใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

และกําหนดคานิยมหลักขององคกร ท่ีสอดคลองกับยุทธศาตรท่ี 4 ประกอบดวย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
4.การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จึงมีการกําหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหสอดคลองดังกลาวขางตนในดานทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อน
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะหอัตรากําลัง  
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีความมุงม่ันในการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยไดมี
การวางแผนอัตรากําลัง โดยกําหนดอัตรากําลังคน ไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใหมีคนสอดคลองกับภารกิจ
ในความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด กองคลัง  กองชาง  กองสวัสดิการสังคม และ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร ภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบแตละ
ตําแหนงท่ีสอดคลองและเอ้ือตอการปฏิบัติตามเปาหมายขององคกร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน หรือการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางท่ัวไปเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ  โดยคํานึงถึงการดําเนินการอยางโปรงใส มีการดําเนินการตาม หลักเกณฑ และวิธีการท่ีระเบียบ
กฎหมายกําหนด  รวมท้ังนําเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช เพ่ือชวยให
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีสอดคลองกับตําแหนง
งาน เพ่ือนําไปสูการผลักดันให องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีการบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติราชการ  

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 64 
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องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดันใหภารกิจของหนวยงานสามารถ บรรลุเปาหมายท่ีวางไวโดยมีการ
ใหเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทนในการดําเนินการดังกลาวอยางเหมาะสมและเปนธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดมีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของบุคลากรทุกประเภทอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ท่ีมีความ
สอดคลองกับนโยบายผูบริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันจะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันใหบรรลุเปาหมายในระดับองคกร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีท่ีบุคลากรท่ีไมผานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป  เชน 
สงไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนข้ันเดือน คาจาง คาตอบแทน การไมตอสัญญาจางสําหรับพนักงานจาง 
การไมจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนตน 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ไดใหความสําคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเปนอยางมาก เพราะการพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือวาเปนปจจัยหลักท่ีจะชวย
สงเสริมการบริหารและพัฒนาเปนใหบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  บุคลากรมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสําหรับภารกิจงานในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จึงวางแผนใหมีการบริหารและพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือสราง
คุณภาพของบุคลากรใหสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ โดยการดําเนินการจัดสรรและ
ตั้งงบประมาณในการพัฒนา  การฝกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาดานทักษะและสมรรถนะตาง 
ๆ ประจําตัวบุคคล เพ่ือใหความรูแกบุคลากร ทุกระดับ ท้ังหลักสูตรท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีจัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและคาตอบแทน  
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา คํานึงถึงการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากสวัสดิการ

พ้ืนฐานตามท่ีรัฐเปนผูกําหนดใหกับบุคลากรภายในองคกร โดยกําหนดใหมีคาตอบแทนลวงเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบลท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท่ีมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในหนาท่ีราชการ  

6. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมและการสรางความผูกพันในองคกร  
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสรางความผูกพันในองคกร เปนอีกหนึ่งนโยบายท่ีสําคัญ เพราะหากพนักงานสวนตําบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทํางานรวมกัน สามัคคีผูกพันกันแลว จะเปนปจจัยท่ีชวยในการรักษา บุคลากรใหอยูคง 
กับหนวยงานได  รวมท้ังสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชนและมีประสิทธิภาพใหกับองคกร นโยบายในดานนี้
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดจัดสรรงบประมาณในการตั้งไวในขอบัญญัติประจําปทุก ๆ ป  
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมรวมกัน เชนการฝกอบรมหลักสูตรการทํางานรวมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเก่ียวกับการการปองกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายดานการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เล็งเห็นความสําคัญในการเติบโตของดิจิทัล และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เปนองคประกอบในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในสถานการณ
ปจจุบัน  เนื่องจากทําใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันตอเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ตอองคกร ดังนั้นองคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปา จึงไมปดก้ันบุคลากรในการเรียนรูเทคโนโลยีในการทํางาน  รวมท้ังสงเสริมการมีนโยบายในการ
นําเสนองาน  การสงงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ผานระบบ  Line  
Facebook  ขององคกร เพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึงงานของบุคคลอ่ืนอยูตลอดเวลา และสนับสนุนใหพนักงาน

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 65 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

พัฒนาทักษะดานดิจิทัลดวยตัวเอง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง  เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal 
Government Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเปนฐานขอมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในดาน
ดังกลาว 

2. นโยบายดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน  ท่ี มท 0810.6/ว 548  ลงวันท่ี  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การกําหนดมาตรฐานในการบริหาร

และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ตามพระราชบัญญัติดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 2554 เพ่ือใหบุคลากรในสังกัด 

มีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังสงเสริมการปฏิบัติงานมิให

พนักงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ไดรับอันตรายตอชีวิต  รางกาย จิตใจ และสุขภาพ

อนามัย โดยแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว  

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

 องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในองคกร เพ่ือปองกันไมใหบุคลากรในสังกัดกระทําผิดจริยธรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ท่ีสราง

ความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

  2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล

และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ 

  3.ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความเชื่อม่ันแก

ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  4.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาในทุก

ระดับ โดยฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอองคกร ผูบังคับบัญชา 

ประชาชน และสังคม ตามลําดับ 

  5.ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 

รวมท้ังสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

   

 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลทาจําปา เพ่ือใหพนักงานและลูกจาง   

มีหนาท่ีดําเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  และไมหวังประโยชนสวนตน  อํานวยความ

สะดวกใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามคานิยมหลักของ

จริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชนของประเทศมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 66 
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4. ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
6. ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
8. ยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 

นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแลว องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ยังกําหนด

คานิยมรวมสําหรับองคกรและพนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎบังคับขออ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว โดยองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดกําหนดแนวนโยบายการกํากับดูแลเพ่ือท่ีใหบุคลากรใน

สังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 

 

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

1. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีแนวทางดังนี้ 

1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศ

ไทย 

1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 

และพระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 

   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทําการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัด

ประมวลจริยธรรม พนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทําดังกลาว 

2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีขอขัดแยง

ระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครอง

ผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว 

2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตอง

สนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย มีผลงานดีเดน 

2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ

หรือราชการโดยรวม 

3. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยและรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 67 
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3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวังและแสวงหา

ผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 

3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณของ

กฎหมาย 

3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผล

และถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมใหกระทําการ

หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 

3.5 ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 

3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

กําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 

3.7 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ีของ

ตนเองหรือพนักงานสวนตําบลคนอ่ืน 

3.8 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถเยี่ยงท่ี

ปฏิบัติในวิชาชีพ 

3.9 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีตองรีบแกไขใหถูกตองและแจง

ใหหัวหนาสวนราชการทราบ 

3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบกฎหมายหรือ

ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ใน

กรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือให

ผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 

4.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน 

ทับซอน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีเคยมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรค

พวกเพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลนั้น 

4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก

ของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

4.3 ไมกระทําการ หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซ่ึง

กอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี  

4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืนตองยึดถือ

ประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซ่ึงของตอบ

แทนของตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีแลวก็

ตาม 
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5.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 

4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซ่ึง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ 

5.2 เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตําบลตองมี

หนาท่ีรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ 

5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน

นิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน ตอหัวหนาสวนราชการในกรณี

ท่ีการดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ี 

5.4 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะ

ตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองคัดคานการกระทําดังกลาว 

5.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติ

หนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 

ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน 

5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชายึดม่ันความถูกตอง เท่ียง

ธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ 

๖. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ มีแนวทาง

ดังนี้ 

๖.๑ ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจเกินกวา 

ท่ีมีอยูตามกฎหมาย 

๖.๒ ปฏิบัติหนาท่ี หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนกอภาระหรือหนาท่ีใหบุคคลโดยไมมี

อํานาจตามกฎหมาย 

๖.๓ ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจาก

อคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ

พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 

อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกําหนด 

เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเปนการ

เลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป 
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๖.๔ ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ

วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม

หลักวิชา 

๖.๕ ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผูมีบุญคุณ

และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

๖.๖ ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงท่ีมา 

๖.๗ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ 

๖.๘ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 

๖.๙ ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใช

ศัพทเทคนิค หรือถอยคําภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไมเขาใจ 

๖.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือ

กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 

๖.๑๑ เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดเสียในสถานท่ี

ใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการประชาชน 

๗. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี้ 

๗.๑ ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไมใชการปฏิบัติหนาท่ี

โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบตอ

สิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเม่ือบุคคลรองขอตามกฎหมาย

เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ท้ังนี้ จะตองดําเนินการภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

๗.๓ เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงให

ขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปนประโยชนถูกตอง ดวยความ

ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 

๘.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได มีแนวทาง

ดังนี ้

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีท่ีสุดจนเต็ม

กําลังความสามารถ 

๘.๒ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดให ดวยความ

ประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย 
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๘.๓ ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี ตามคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 

๘.๔ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

กําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 

๘.๕ ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ีของ

ตนหรือของพนักงานสวนตําบลอ่ืน ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลอ่ืน 

โดยมิชอบ 

๘.๖ ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถ ท่ีปฏิบัติ

ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี 

๘.๗ เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจง

ใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือ

ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ

โดยใชขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณี

ท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่ง

พิจารณาสั่งการตอไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงม่ันและปฏิบัติหนาท่ีเสร็จ

สมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตาม

เปาหมาย คุมคาดวยวิธีการท่ีถูกตองท่ีกําหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุด

ตอประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และหนวยงาน 

โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มท่ีดวยความถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน

สวนรวมอยางเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ ในการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และเปนแบบอยางได 

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมท้ังสถานท่ีใหเปนระบบระเบียบ 

เอ้ืออํานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเหมาะสม 

ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง 

๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร มีแนวทางดังนี้ 

๙.๑ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
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๙.๒ เปนแบบยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมายในกรณี

มีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี

ชอบดวยกฎหมายพนักงานสวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 

และจะดําเนินการตอไดตอเม่ือไดขอยุติจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว 

๙.๓ เปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยาง

เครงครัด 

๙.๔ ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดี อยูในระเบียบวินัย 

กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรมท่ีดี 

๙.๕ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา 

ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุง

เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 

๙.๘ รักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดย

พนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือ

เปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับใหความ

ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือนรวมงาน 

- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยงอยางมี

เหตุผล 

- ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจทําใหเกิดการแตกความ

สามัคคีในหนวยงาน 

-ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของดวยการรักษาสัมพันธภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

๙.๑๑ ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือ

ผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากผู

รองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการให

โดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย

สัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบ

อางเปนผลงานของตน 
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๑๐.การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝงจิตใจใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สราง

คุณธรรมจรยิธรรม รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวมชวยลดปญหาท่ี

เกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรค

ใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม 

๑๐.๒ สรางจิตสาธารณะเพ่ือประโยชนตอตนเองและสังคม 

- สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม 

- ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของ

สังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนเรื่องของสวนรวมท้ังตอประเทศชาติ และโลกใบนี้ 

- ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหา 

ของตนเอง เชน กันหลีกเลี่ยงไมได ตองชวยกันแกไข 

- ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุก

ศาสนาท่ีนับถือ สอนใหคนทําความดี 

๑๐.๓ การดํารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง 

โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเง่ือนไขความรูและคุณธรรม 

- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง

และสังคม พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร ประหยัด และดีข้ึนเปนลําดับ 

- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีระบบ มี

เหตุผล ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอสวนรวม

และตอตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดี ดวยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี

เปาหมายมีการวางแผนและดําเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐาน

ความรูและคุณธรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

- ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวย

กฎหมาย 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณรวมกันในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

   11.1  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จะไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่อง
ทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
   11.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือ

พบเห็นการกระทําท่ีเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา โดยตองแจง

ใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอ
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สงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดใหทําหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตาม

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแตละประเภทตามท่ีกําหนดไว 

   11.3  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จะตระหนักถึงความสําคัญ

ในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวน

ตําบลทาจําปา หรืออาจเกิดผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ในเรื่องท่ีตองปฏิบัติมิใหเกิดการ

ทุจริตคอรรัปชั่น  

    11.4  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จะมุงม่ันท่ีจะสรางและ

รักษาวัฒนธรรมองคกรท่ียึดม่ันวาการทุจริตคอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบนเปนการกระทําท่ียอมรับไมได 

ไมวาจะเปนการกระทํากับบุคคลใดก็ตาม หรือการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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