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สารบัญ 

      หนา 

1. หลักการและเหตุผล  ๑ 
2 วัตถุประสงค ๔ 

 2.1 วัตถุประสงคของการทํางานแผนอัตรากําลัง 3 ป  

 2.2 ประโยชนจากการทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ๕  

 3.1 กรอบแนวคิดเร่ืองการวางแผนอัตรากําลัง  

 3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  

 3.3 ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน  

 3.4 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  

4. สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๗ 

5. ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและยุทธศาสตรการพัฒนา ๓๐ 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ๓๓ 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล ๓๔ 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ ๓๗ 

9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน ๔๔ 

10.แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ๔๘ 

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ ๕๔ 

12. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น     ๕๗ 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น       ๖๒  
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๑. หลักการและเหตุผล   

การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ  เปนสิ่งท่ีสําคัญและตองดําเนินการตอเนื่อง 

เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน  คาจาง 

คาตอบแทน  ประโยชนตอบแทนอ่ืน  และสวัสดิการอ่ืน ๆ  อีกมากมาย  ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องสอดคลอง

กัน  ประกอบองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  

2564 – 2566   ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากําลังฉบับเดิมเปนสําคัญ  เพ่ือใหการบริหารจัดการ

อัตรากําลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเนื่อง  ใชประกอบการบริหารจัดการอัตรากําลังของบุคลากร

ในสังกัด  โดยหลักการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังอยูภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

    ๑.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

อัตราตําแหนง   กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาจะมีตําแหนงใด  

ระดับใด  อยูในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด  ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีตอง

ปฏิบัติ  ความยาก  ปริมาณและคุณภาพของงาน  ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล  ท่ี

จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล  

เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  ท้ังนี้ ให

เปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  กําหนด 

      ๑.2  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  ( ก.อบต.)  ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนด

ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล  จัดทําแผน

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวน

ตําบล  โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  พิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยกําหนดให

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและ

ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล  วิเคราะหความตองการกําลังคน  วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน 

จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข  ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ตามแผน

อัตรากําลัง  3  ป 

    1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จึงไดจัดทําแผน

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

 ๒.๑  วัตถุประสงค  จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

2.1.1  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี

เหมาะสม ไมซํ้าซอน 

    ๒.1.๒  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง 

โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแตละประเภท  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 

    ๒.1.๓  เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  สามารถตรวจสอบการ

กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  วาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

    ๒.1.๔  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

    ๒.1.๕  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  สามารถวางแผนอัตรากําลัง  ในการบรรจุ

แตงต้ังพนักงานสวนตําบล  เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  เกิดประโยชนตอ

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ  สามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

    ๒.1.๖  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหาร         

งานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๒.๒  ประโยชน จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

2.2.๑  ผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสวนเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กําลังคน  ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ 

2.2.2  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  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 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 4 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   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
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แนวทางสําหรับดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการดําเนินการอยางเปนระบบในการ
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) 

เพ่ือ กําหนดกรอบอัตรากําลั งใหสอดคลองกับภาระงาน   จําเปนตองสราง
กระบวนการรวบรวมขอมูลท่ีสะทอนภาระงานจริงของหนวยงาน  แบบ  360  องศา  โดยแบงออกเปน  3  มิติ
เชิงเวลาคือ  มิติขอมูลในอดีต  มิติขอมูลในปจจุบัน  และมิติขอมูลในอนาคต  ดังตาราง  (ตารางการวิเคราะห
นํามาจากเอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารกําลังคนภาครัฐ  โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบ
ตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน  ระยะท่ี  2  สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)) 

 

จากไดอะแกรมท่ีแสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไมอาจข้ึนอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวได  ตอง

History ForecastToday

„¡ å•«√ø’®”√≥”flø÷¬‡•åfl©ø”—£çŒ¡ ⁄≈‚∫Œ¥÷µ(Can't measure workload by just looking at history)
„¡ å•«√ø’®”√≥”flø÷¬‡•åfl©ø”—  ”√—”∫Ωå”∫  ”ø‚∫Œ∫”•µ(Can't measure workload by just looking at forecast)
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อาศัยการผสมผสานและความสอดคลองสมํ่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติท่ียืนยันตรงกัน  เชนเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science  ท่ีไดใหความเห็นวา  “การจัดสรรอัตรากําลังนั้นควร
คํานึงถึงปจจัยและกระบวนการตางๆ  มากกวาหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

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

 

  เม่ือนํากรอบแนวความคิดการวิเคราะห อัตรากําลัง  (Effective Manpower Planning 
Framework)  มาพิจารณาอัตรากําลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก  6  ดาน  สะทอนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากําลัง  ในองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ท่ีมีอยูดังนี้ 

กระจกดานท่ี 1 Strategic objective:  เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล
หวยบง  บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว  จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง  ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ 
โดยจะเปนการพิจารณาวางานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร  หาก
งานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต  ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว  อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของ
บางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ท้ังนี้  เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณ
ในอนาคต  

การวางแผนอัตรากําลังคนในดานนี้  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ  และประสบการณ  ในการบรรจุบุคลากรเปนสําคัญ  เชน  ผูมีความรูความสามารถดานการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา  ดานการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  
จะบรรจุใหดํารงตําแหนง  ในสวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เพ่ือแกไขปญหา  และบริการสาธารณสุข
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึง  เปนตน 

FTE DRIVER

ISSUE

Œ•êº√—¢Œª∑÷Á∫Ï”¡ ”‚™ç
Supply Pressure

Strategic objective

¢”√ø’®”√≥”Œ“µ√”¢Ï”≈“¥ç«¬¢”√‚™çflø÷¬«’∏÷¢”√fl¥÷¬« Œ”®fl¢’¥•«”¡ •≈”¥fl•≈ÿÁŒ∫£◊Ë∫„¥ç 
®◊•«√ø’®”√≥”Ωå”∫«’∏÷¢”√∑÷ÁÃ≈”¢Ã≈”¬‡≈—¬◊¥·¬¢“∫fløÿÁŒ‚ÃçΩ≈≈“ø∏ê¡÷•«”¡ ∫å”fl™ÿÁŒ∂ÿŒ¬’Á£◊Ë∫

Effective Manpower Planning Framework

¡Ÿ¡ ¡ Œ„ºÀ⁄åŒ∫”•µ ¡Ÿ¡ ¡ Œº“®®Ÿª“∫ ¡Ÿ¡ ¡ ŒŒ¥÷µ 

 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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กระจกดานท่ี 2 Supply pressure:  เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาท่ีเขามารวมใน
การพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในสวนนี้จะคํานึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ดังนั้นใน
การกําหนดอัตรากําลังจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม  หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนง  เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดกําหนดอัตรากําลังใน
แตละสวนราชการประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการ  1  อัตรา  ตําแหนงระดับผูอํานวยการกอง  มีหนาท่ี
บังคับบัญชาบุคลากรในสวนราชการนั้น ๆ  ทุกตําแหนง  ตําแหนงรองลงมา จะเปน ตําแหนงแตละงาน ซ่ึง 
กําหนดเปนสายงานวิชาการ  ผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตําแหนงสายงานท่ัวไป  ผูมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 
ลูกจางประจํา  พนักงานจางตามภารกิจ   และพนักงานจางท่ัวไป  ตามลําดับ  การกําหนดในลําดับชั้นเพ่ือ
สะดวกในการบังคับบัญชาและมีผูรับผิดชอบสายงานนั้น ๆ  เปนผูมีความรูประสบการณ ท่ีแตละตําแหนงควรมี
เปนสําคัญ  

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  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  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  มาคํานวณเปน

ภาระคาใชจายท้ังตําแหนงท่ีมีคนครองและตําแหนงวาง  ตลอดระยะเวลา  3  ป  ของแผนอัตรากําลัง โดยใช

หลักวิธีการคํานวณดังนี้ 

1. ตําแหนงประเภทท่ัวไปและวิชาการ  มีผูครองตําแหนง ใชอัตราเงินเดือนของผูครอง

ตําแหนงคูณ  12  เดือน  สวนตําแหนงวาง ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันต่ําของตําแหนงใน

ระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนข้ันสูงเหนือข้ึนไปหนึ่งระดับ  รวมกันหารสองคูณ  12  เดือน  สวนการ

ประเมินการคาใชจายเพ่ิมข้ึนใหใชอัตราเงินเดือนท่ีเพ่ิม  1  ข้ัน 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

รายการ รวม 
เงินเดอืน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงิน

ตอบ

แทน

อ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปละ 1 ขั้น) คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 

มีคน

ครอง 

1 เดือน 30,220 - - 1,120 1,110 1,110 - - - 

 12 เดือน 362,640 - - 13,440 13,320 13,320 - - - 

รวมท้ังป 362,640 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 

รายการ รวม 
เงินเดอืน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงิน

ตอบ

แทน

อ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลตาง) 

(1 ขั้นตํ่าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 

(วาง) 

ข้ันต่ําสุด 9,740 

- - 

10,250-9,740=510 

49,480-47,990=1,490 

(510+1,490)/2 = 1,000 

- - - 

ข้ันสูงสุด 49,480 - - - 

คากลาง 29,610 - - - 

 12 เดือน 355,320 - - 1,000 x 12 = 12,000 - - - 

รวมท้ังป 355,320 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 
 

๒. ตําแหนงประเภทอํานวยการและบริหารทองถ่ิน มีผูครองตําแหนง ใชอัตราเงินเดือน

ของผูครองตําแหนงคูณ  12  เดือน  สวนตําแหนงวาง  ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันต่ําและ

ข้ันสูงของระดับตําแหนงนั้น  รวมกันหารสองคูณ  12  เดือน  สําหรับตําแหนงอํานวยการและบริหารทองถ่ิน

เปนกลุมท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินอ่ืน  จะคํานวณเปนคาใชจายดวย  โดยนําเงินดังกลาวคูณ  12  

เดือน  สวนการประเมินการคาใชจายเพ่ิมข้ึนใหใชอัตราเงินเดือนท่ีเพ่ิม  1  ข้ัน 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

ายการ รวม 
เงินเดอืน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปละ 1 ขั้น) คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัด

กลาง 

(มีเงิน

ตําแหนง) 

ตอ

เดือน 
43,300 7,000 7,000 1,630 1,630 1,640 - - - 

 12

เดือน 
519,600 84,000 84,000 19,560 19,560 19,680 - - - 

รวมท้ัง

ป 
687,600 19,560 19,560 19,680 707,160 726,720 746,400 

รายการ รวม 
เงินเดอืน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลตาง) 

(1 ขั้นตํ่าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัด

กลาง 

(วาง) 

ข้ัน

ต่ําสุด 
22,700 

7,000 7,000 

23,830-22,700=1,130 

681,640-66,490=2,150 

(1,130+2,150)/2 = 1,640 

- - - 

ข้ัน

สูงสุด 
68,640 - - - 

คา

กลาง 
45,670 - - - 

 12

เดือน 
548,040 84,000 84,000 1,640 x 12 = 1,9680 - - - 

รวมท้ัง

ป 
716,040 19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 

2. ตําแหนงขาราชการครู  พนักงานครู  หรือบุคลากรทางการศึกษาคํานวณเฉพาะกลุมท่ี 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง  ใชอัตราเงินเดือนของผูครอง

ตําแหนงคูณ  12  เดือน  สวนตําแหนงวาง ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันต่ําของ  คศ.1 และ 

ข้ันสูงของ คศ.2  รวมกันหารสองคูณ  12  เดือน  (ผูบริหารสถานศึกษา  ใชข้ันต่ํา  คศ.2  และ ข้ันสูง  คศ.3 

รวมกันหารสองคูณ 12)  สวนประมาณการคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน  ใชอัตรารอยละ  6  ของเงินเดือน 

3. ตําแหนงลูกจางประจาํ  ใชอัตราคาจางในแตละกลุมในการคํานวณ  กลุม 1 – 3 โดย

ใชหลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายท่ัวไป 

4. ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจใชหลักการคิดจากวุฒิท่ีใชในการแตงต้ังเปนหลัก 

ในการคํานวณ สวนประมาณการคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนใชอัตรารอยละ  4  ของคาตอบแทน  
 

 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 10 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมข้ึน  

(คูณ 4 % ปดฐาน 10) 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 

 

 

 

 

  

1 เดือน 15,000 - - 600 630 650 - - - 

 12 เดือน 180,000 - - 7,200 7,560 7,800 - - - 

รวมท้ังป 180,000 7,200 7,560 7,800 187,200 197,760 202,560 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมข้ึน  

(คูณ 4 % ปดฐาน 10) 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 

(ปวส.) 

  

1 เดือน 11,500 - - 460 480 500 - - - 

 12 เดือน 138,000 - - 5,520 5,760 6,000 - - - 

รวมท้ังป 138000 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 

กรณีพนักงานจางท่ัวไป(ไมมีรายการเงินเพ่ิมรายป) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมข้ึน  

 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน

จางท่ัวไป  

  

1 เดือน 9,000 - - - - - - - - 

 12 เดือน 108,000 - - - - - - - - 

รวมท้ังป 108,000 - - - 108,000 108,000 108,000 

 

กรณีพนักงานจางตามภารกิจ ท่ี ไดรับ เงินจัดสรร และองคการบริหารสวนตํ าบล 

หวยบบง  จายสวนท่ีเกินจากเงินจัดสรร  เชน  พนักงานจางตามภารกิจประเภท  ผูมีทักษะ  ตําแหนง  ผูดูแล

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

ซ่ึงสวนเกินจากกรมจัดสรรให  เกิดจากการเลื่อนคาตอบแทนประจําป  องคการบริหารสวนตําบหวยบง  

จะคํานวณเปนภาระคาใชจายประจําป  เชน  นาง  ก  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) ไดรับเงินคาตอบแทน 

14,850 บาท (กรมจายให 9,400 ทองถ่ินจาย 5,450 และสวนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป) 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.

จาย 

เงินเพ่ิมข้ึน  

(คูณ 4 % ปดฐาน 10) 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 

ผูดูแลเด็ก

(ทักษะ) 

  

1 เดือน 14,850 9,400 5,450 600 620 650 - - - 

 12 เดือน - - 65,400 7,200 7,440 7,800 - - - 

รวมท้ังป 65,400 7,200 7,440 7,800 72,600 80,040 87,840 

5. กรณีบุคลากรถายโอนไดรับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ไดรับการเงินจัดสรรไมนํามา

คํานวนเปนภาระคาใชจายดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  แตระบุไวในแผนอัตรากําลัง 

เพ่ือใหทราบจํานวนและยอดคนปจจุบัน 

กระจกด าน ท่ี  3  Full Time Equivalent (FTE): เปนการนํ าขอ มูล เวลาท่ี ใช ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work process)  ในอดีต  เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง  อยางไรก็ดี
กอนจะคํานวณ  FTE  ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสายงานวา 
 สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม 
 มีภาระงานท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม 
 การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม 

 
o พิจารณาปรับเปล่ียนสายงานเม่ือพบวา 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตําบล 

หวยบง 
 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดวย 

สายงานอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาได 
 การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 

 การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะหการกําหนดอัตรา  และคํานวน

ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    

ดังนี้ 

จํานวนวันปฏิบัติราชการ  1  ป   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนคา        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

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 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที 

 กระจกดานท่ี 4 Driver: เปนการนําผลลัพธท่ีพึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบล 
หวยบง  (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง)  มายึดโยงกับจํานวน
กรอบกําลังคนท่ีตองใช  สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย  โดยเนนท่ีการปฏิบัติงาน  
การบริหารราชการ  สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
หวยบง  (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   ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหวยบง
พิจารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว  โดยปจจุบัน 
มี  5  สวนราชการ  ไดแก  สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ตระหนักเสมอวา การบรรจุแตงตั้งคนท่ีมีความรู
ความสามารถเฉพาะดาน  เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ในแตละสวน
ราชการ  ลวนเปนเครื่องจักรสําคัญ  ท่ีสามารถผลักดันให การทํางานสําเร็จในระดับตัวบุคคล  เปนตัวขับเคลื่อน
ใหสวนราชการ  และหนวยงานบรรลุเปาหมาย ได 

 

อบต.หว้ยบง

สว่น
ราชการ

บุคลากร
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 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
เปนองคกรท่ีมีขาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดังนัน้จึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ี
จะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู  การปรับตําแหนงอัตรากําลัง
ท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพ่ือใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง และ
สามารถคาดการณ วางแผนกําหนดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกําลังคนได   

 
 มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา  โดยเปนขอมูลท่ีไดมา

จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ผูบริหาร  หรือ  หัวหนาสวนราชการ  ซ่ึงประกอบดวย  นายกองคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง
และหัวหนาสวนราชการ  ท้ัง  5  สวนราชการ  การสอบถาม  หรือการสัมภาษณ  ผูบริหารหรือหัวหนาสวน
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  เปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน  เพ่ือปรับปรุงและกําหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

กระจกดานท่ี 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับองคการบริหารสวน
ตําบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนท่ีใกลเคียงกัน  ซ่ึงไดแก  องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  และองคการบริหารสวน
ตําบลตะเคียน  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลท้ังสองแหง  เปนหนวยงานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน จํานวน
หมูบานประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 

อบต.หว้ยบง อบต.หนิดาด อบต.ตะเคยีน
พนักงานสว่นตาํบล 32 30 31

พนักงานจา้ง 23 47 29

ลกูจา้งประจาํ 1 0 0

32
30 31

23

47

29

1 0 0

จาํ
นว

น

แผนภมูเิปรยีบเทยีบอตัรากาํลงั
กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใกลเ้คยีง
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  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  องคการบริหาร

สวนตําบลหินดาด  และ องคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี ประชากร   

ขนาดใกลเคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน และเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน  จะพบวา การกําหนด

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลท้ังสองแหง  มีอัตรากําลังไมแตกตางกันเทาไรนัก  ดังนั้นในเรื่องของ

การกําหนดตําแหนงเม่ือเปรียบเทียบกับท้ังสอง  หนวยงานแลว  การจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําป

งบประมาณ  2564 – 2566  ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จึงยังไมมีความจําเปนตองปรับเกลี่ย

ตําแหนง  ลดตําแหนง  หรือเพ่ิมตําแหนงแตอยางใด  และ จํานวน ปริมาณคนท่ีมีอยูขณะปจจุบัน  สามารถท่ีจะ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพได  สวนตําแหนงท่ียังวางไมมีคนครอง  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ได

ขอใชบัญชีจากการสอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  และคาดการณวา  ในปงบประมาณ  2564 – 

2566  ตามกรอบอัตรากําลัง  3  ป จะไดพนักงานสวนตําบลจากการสอบ  และทําใหพนักงานสวนตําบล 

เพ่ิมข้ึน  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

  
3.3  ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน 

 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ  องคการบริหารสวนตําบล 
การกําหนดอัตรากําลังคนอยางเปนระบบและตอเนื่องจะชวยทําใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  สามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงทีทําใหการจัดหา  การใชและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญ
และเปนประโยชนโดยสรุปได ดังนี้ 

3.3.1 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  สามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต  จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  กฎหมาย  และเทคโนโลยีทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลหวยบงสามารถวางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา (Early Warning) 
ซ่ึงจะชวยทําใหปญหาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความ
รุนแรงลงได 

3.3.2 ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและในอนาคต องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จึงสามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ใหสอดคลองกันทําใหการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายท่ีตองการ 

3.3.4 ชวยลดปญหาดานตางๆ เก่ียวกับการบริหารกําลังคน เชน ปญหาโครงสรางอายุ
กําลังคน ปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหม เปนตน ซ่ึงปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมดสิ้นไปได
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ดวยการวางแผนกําลังคนแตการท่ีหนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความรุนแรงของ
ปญหานั้นลงได 

3.3.5 ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  สามารถท่ีจะจัดจํานวน  ประเภท  และ
ระดับทักษะของกําลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ทําใหกําลังคนสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  สงผลใหท้ังกําลังคนและองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอันจะ
สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  โดยรวม 

3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  เกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานไมตรงกับความตองการ 

3.3.7 ช วย ทํ าให เกิดการจ างงาน ท่ี เท า เทียม กันอย างมีป ระสิท ธิภ าพ  (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหการจัดการทรพัยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ  โดยเริ่มตั้งแตกิจกรรมการสรรหา  การ
คัดเลือก  การบรรจุแตงตั้ง  การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความกาวหนา
ในสายอาชีพ  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

ตําบลหวยบง  
3.4.2.๒ ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  เชน 

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

สงคณะทํางานเพ่ือปรับแตงรางแผนอัตรากําลัง  
   3.4.๔ องคการบริหารสวนตําบลหวยบง   ขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง  ๓ ป 

ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
   3.4.๕ องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจํา

งบประมาณ 2564 – 2566   
   3.4.๖ องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จัดสงแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใชแลว ให 

อําเภอ และจังหวัด และสวนราชการในสังกัด  
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ตารางกระบวนการ ข้ันตอนการทําแผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
วัน เดือน ป รายการท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

กรกฏาคม 2563 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล

อัตรากําลัง อปท. ขางเคียง 

อบต.หินดาด 

อบต.ตะเคียน 

กรกฎาคม 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.จังหวัดนครราชสีมา 

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

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

ประจําป 2564 -2566  

สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 

 จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  

พบปญหาและความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 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 
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-  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  
-  การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย  
-  การบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา  
-  การตรวจวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม  
-  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
4.6  ดานสาธารณสุข 

-  ดานสุขภาพอนามัย  
-  การแพรระบาดของโรคติดตอ 

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

 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ยึดหลักวิธีวิเคราะหความตองการอัตรากําลังคน  จากคูมือ

วิเคราะหอัตรากําลังของสวนราชการ  ของสํานักงานพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน  สํานักงาน  ก.พ. 

นํามาประยุกตใชกับการวิเคราะหตําแหนงของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ใชหลักบันได  

8  ข้ัน 

การวิเคราะหอัตรากําลังคนในองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

แบบบันได 8 ข้ัน 

 
 บันไดข้ันท่ี 1 การวางแผนงาน 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือพิจารณา

กรอบอัตรากําลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบดวย   

  
 
 

ขัน้ที ่1

วางแผน

ขัน้ที ่2

พจิารณานโยบายการ
บรหิารกาํลงัคน
ภาครฐั

ข ัน้ที ่3

เก็บขอ้มูล 
ยุทธศาสตร ์ภารกจิ
ส่วนราชการ

ขัน้ที ่4

เก็บขอ้มูล
กระบวนการทาํงาน
จรงิ

ข ัน้ที ่5

พจิารณาอปุสงค ์
กาํลงัคน

ช ัน้ที ่6

พจิารณาอปุทาน
กาํลงัคน

ช ัน้ที ่7

กาํหนดจาํนวน สาย
งาน ประเภท  

ข ัน้ที ่8

การจดัทํากรอบ
อตัรากาํลงัของส่วน
ราชการ
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องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจําป 
งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซ่ึงประกอบดวย 

   
   1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล         ประธานกรรมการ 

   2.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ  

 3.  ผูอํานวยการกองคลัง              กรรมการ 

 4.  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

 5.  ผูอํานวยการกองชาง     กรรมการ 

 ๖.  หัวหนาสํานักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.  นักทรัพยากรบุคคล     ผูชวยเลขานุการ 

  คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งมีหนาท่ี  ดังตอไปนี ้
 1. วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  

ตามกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบายผูบริหารและ 
สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 2. กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล  ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง  ความตองการของประชาชน 

 3. กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ  จํานวนตําแหนง  และระดับตําแหนง  ใหเหมาะสม  กับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุมงานตางๆ 

 ๔. กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  โดยใหหัวหนา
สวนราชการเขามามีสวนรวม  เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ
และ  อํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง  และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ  และพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจําในองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

 ๕. กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง  จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ  อํานาจ 
หนาท่ี  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง 

 ๖. จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลตองไมเกิน 
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 ๗. ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจาํและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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 บันไดข้ันท่ี 2 การพิจารณานโยบายการบริหารกําลังคนภาครัฐ 

 ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จัดทําตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2545  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  และการจัดทํา

แผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566  ใชหลักการดําเนินการควบคูกับหนังสือสํานักงาน 

ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต. ท่ี  มท  0809.2/ว 70  ลงวันท่ี  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดทําแผน

อัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 – 2566  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  มีหลัก

ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  และบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบนโยบายการพัฒนาของผูบริหาร 

มุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี  มี

ระบบการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  การสงเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยดานอาหารและน้ํา  

ตลอดจนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ   การรวมคิด  รวมแกไขปญหาในหมูบาน  

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  การ

จัดลําดับความสําคัญของปญหาเพ่ือแกไขปญหาใหไดทันตอเหตุการณ  และตองสอดคลองกับ  4  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ดังนี้ 

  # ยุทธศาสตรท่ี  1  มาตรฐานการคมนาคม # 
   - การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงเปนระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
โดยการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  และจัดระบบการคมนาคมใหเปน
ระเบียบปลอดภัย  เชน  ปายบอกเสนทาง  ไหลทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกตางๆและยานชุมชน 
  # ยุทธศาสตรท่ี 2  ประชาชนมีคุณภาพ #  
   - การพัฒนาดานการศึกษาการสาธารณสุข การจัดใหมีความม่ันคงปลอดภัยปลอดจาก 
ยาเสพติด  ปลอดผูมีอิทธิพล  อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สงเสริมภูมิปญญา
ทองถ่ิน สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
   - การเพ่ิมรายได  ลดรายจาย  พัฒนาทักษะฝมือ  สงเสริมการประกอบอาชีพท่ียั่งยืน  และมี
รายไดท่ีม่ันคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 
   - การพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภค   การปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีราชการ   
สถานท่ีทองเท่ียว  อาคาร  บานเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมี

การบริการพ้ืนฐานท่ีสะดวกและเพียงพอ 

 # ยุทธศาสตรท่ี 3  เกษตรกรรมย่ังยืน # 

- การสงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน   

การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว 

ทฤษฏีใหมสงเสริมใหมีตลาดเพ่ือเปนศูนยกลางในการจําหนายสินคาการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร    
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- พัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหลงน้ําชลประทาน   

ใหสามารถเก็บกักน้ําไดตลอดป ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน ปาไม  แหลงน้ํา

ธรรมชาติ  ฯลฯ 

 # ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการโปรงใส #   

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช  และสถานท่ีปฏิบัติราชการ   

ควบคุมดานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

- รณรงคใหเยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสําคัญของการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย  มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  ความตองการการแกปญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได 

 

 บันไดข้ันท่ี 3 การเก็บขอมูลยุทธศาตรและภารกิจของหนวยงาน 

 เม่ือองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  มียุทธศาสตรในการกําหนดทิศทางในการบริหารจัดการใน

องคกรแลว  จึงดําเนินการกําหนดเปาประสงคและภารกิจของหนวยงานเพ่ือท่ีจะใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณา

วาในยุทธศาสตรแต ละยุทธศาสตร   มี เป าประสงคอย างไร  และองคการบริหารส วนตํ าบลห วยบง  

จะกําหนดตําแหนงใด  เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาประสงคนั้น  และปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  

มีอัตรากําลังในการปฏิบัติงานภายใตยุทธศาสตรนั้นเพียงพอหรือไม  และยุทธศาสตรใดท่ีมีคนเกินความจําเปน

เพ่ือท่ีคณะกรรมการจะไดปรับเกลี่ยตําแหนงในกรณีตําแหนงวาง  นั้น  เพ่ือรองรับการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

ภายในระยะเวลา  3  ป  ตั้งแตปงบประมาณ  2564 – 2566  ภายใตภารกิจของแตละสวนราชการ  ๖  สวน

ราชการ 

การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน  ตลอดจนการกําหนดสาย
งานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท  ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลมากยิ่งข้ึน  โดย
จุดเนนคือ  กําหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด  พรอมท้ังเอ้ือตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  อันไดแก  การโอน  การยาย  การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  เปนตน  ท้ังนี้
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน  มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพ
และปริมาณเปนอยางไรเพ่ือใหสามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยใหพิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ  ความรู  ทักษะ  วุฒิการศึกษา  กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ดังนี ้

1.  สํานักงานปลัด  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการท่ัวไป ขององคการบริหารสวน
ตําบล และราชการท่ีมิไดกําหนดหนาท่ีของสวนราชการใดองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ  รวมท้ังกํากับ
และเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล  งานดานธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดทําแผนพัฒนา  
การจัดทํารางขอบัญญัติตําบล  การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  การใหคําปรึกษาหนาท่ี
และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และพนักงานจาง การ
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บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ดําเนินการเก่ียวกับอนุญาตตาง ๆ และปฏิบัติงานท่ีไมอยูใน
ความรับผิดชอบของสวนราชการท่ีเรียกชื่ออ่ืน รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวน
ตําบล ใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมีโครงสรางงาน
ในสํานักงานปลัด ดังนี ้

 1.1  งานบริหารงานท่ัวไป 
 1.2  งานนโยบายและแผน 
 1.3  งานกฎหมายและคดี 
 1.4  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.๕  งานกิจการสภา 
 - สํานักงานปลัด  คุณสมบัติ  ความรู  ทักษะ  วุฒิการศึกษา  ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้ง

ใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด สวนใหญจะเนนท่ีเรื่อง
การวางแผน  นโยบาย  อํานวยการท่ัวไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ
แตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 
 2.  กองคลัง  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ – จายเงิน  ทุก
ประเภท เก่ียวกับการเงิน  การเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําสง การฝากเงิน การตรวจเงินขององคการ
บริหารสวนตําบล  รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ  การเบิกตัดป  การขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ การ
หักภาษีและนําสงรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  การรับและจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล  
การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดสรรผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน   การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ  และปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวของ  โดยมีโครงสรางงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1  งานการเงินและบัญชี 
2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
2.3  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู  ทักษะ  วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให

พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ดํารงตําแหนงในกองคลัง  จะเนนท่ีเรื่องการเงิน  การ
บัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได  ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 

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

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

พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องสายงาน
ชาง  การกอสราง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใช
คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานได
เต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนม 

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

4.1  งานบริหารการศึกษา 
  4.2  งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ี

ใชในการบรรจุ  และแตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ดํารงตําแหนงในกอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  ภูมิปญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้ง
จะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน   เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 

5.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินงานใหเปนไปตาม เจตนารมณ
ของกฎหมายท่ีวาดวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  พรอมท้ังกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ  พัฒนา 
และปรับปรุงงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  การอาชีวอนามัยการสงเสริมสุขภาพ  การควบคุมปองกัน
โรคติดตอและโรคไมติดตอ  การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย  การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  จัดใหบริการ
เผยแพรความรูทางดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  การควบคุมสิ่งแวดลอม  การคุมครองผูบริโภค 
จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย  และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมี
โครงสรางงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
5.2 งานบริการสาธารณสุข 

 - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม คุณสมบัติ  ความรู  ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชใน
การบรรจุ และแตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ดํารงตําแหนงในกองสาธารณสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 24 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

และสิ่งแวดลอม  สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล  ใหการบริการสาธารณสุข อนามัย
สิ่งแวดลอม การบริการสาธารณะ ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงต้ังจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

๖.  กองสงเสริมการเกษตร  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานสงเสริมการเกษตร  เก่ียวกับดาน
การสงเสริมและการพัฒนาการเกษตร  งานวิชาการและเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพืช  งานปองกัน
รักษาโรคและศัตรูพืช  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม  และงานดานปศุสัตวเปนการสงเสริมและพัฒนาปศุสัตว  
งานวิชาการเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุและขยายพันธุสัตว  งานสงเสริมดานเพาะพันธุและอนุบาลสัตวและ       
งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมีโครงสรางงานในกองสงเสริมการเษตร
ดังนี้ 

๖.1  งานสงเสริมการเกษตร 
๖.2  งานปศุสัตว 

 - กองสงเสริมการเกษตร  คุณสมบัติ  ความรู  ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ 
และแตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ดํารงตําแหนงในกองสงเสริมการเกษตร  
สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องงานสงเสริมและการพัฒนาการเกษตร  งานวิชาการและเทคโนโลยีปรับปรุงพันธและขยาย
พันธพืช  งานปองกันรักษาโรคและศัตรูพืช  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม  ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา  ท่ีใชใน
การบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนง
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

การจัดอัตรากําลังเพ่ือใหสอดคลองกับเปาประสงคของยุทธศาสตร 

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตําแหนงท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  

มาตรฐานคมนาคม   

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

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองชาง  

- นักวิเคราะหฯ 

- นายชางโยธา/ผช.นายชางฯ 

- จพง.ธุรการ กองชาง 

ยุทธศาสตรท่ี  2  

ประชาชนมีคุณภาพ   

- ใหบริการดานสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย ปองกัน โรคติดตอ  การจัดใหมี
ความม่ันคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  ท้ังชุมชน  
โรงเรียน และหนวยงานรัฐในพ้ืนท่ี  
  
 

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองสาธารณสุข 

- นักวิชาการสาธารณสุข  

- คนงานประจํารถขยะ  
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- ใหการศึกษากับเด็กกอนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี  อนุรักษประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริม
ดานการกีฬาและนันทนาการ และสงเสริมการศึกษา นอก
สถานศึกษา ใหกับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา  

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา 

- เจาพนักงานธุรการ การศึกษาฯ 

- คร ู/ผช.ครู/ ผดด 

- การเพ่ิมรายได  ลดรายจาย พัฒนาทักษะฝมือ สงเสริม
การประกอบ อาชีพท่ียั่งยืน และมีรายไดท่ีม่ันคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัส ดิการ เด็ก  เยาวชน สตรี  คนชรา
ผูดอยโอกาส 

- ปลัด อบต.  

- นักพัฒนาชุมชน 

 

- การพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
การปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีราชการ  สถานท่ีทองเท่ียว  
อาคาร  บานเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพ้ืนฐานท่ีสะดวก
และเพียงพอ 
 

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองชาง   

- นายชางโยธา 

- จพง.ธุรการ กองชาง 

- ผช.นายชางโยธา 

- จพง.ปองกันฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

เกษตรกรรมย่ังยืน 

- สงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  สงเสริมการปลูกพืช

สมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน  การพัฒนาบุคลากรทาง

การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหมสงเสริมใหมีตลาด

เพ่ือเปนศูนยกลางในการจําหนายสิ้นคาการเกษตรการ 

พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร    

- ปลัด อบต.  

- หน.สํานักปลัด 

- นักพัฒนาชุมชน 

 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ  คู  คลอง  

หนอง  บึง แหลงน้ําชลประทาน  ใหสามารถเก็บกักน้ําได

ตลอดป ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  เชน ปาไม  แหลงน้ําธรรมชาติ  ฯลฯ 

 

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองชาง  

- นักวิเคราะหฯ 

- นายชางโยธา 

- จพง.ธุรการ กองชาง 

- ผช.นายชางโยธา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  

บริหารจัดการโปรงใส 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ใหเงินเดือนคาจาง  คาตอบแทน 

บรรจุแตงตั้ง  สรรหา  พัฒนาบุคลากร   ในสังกัด   

 

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด  

- นักทรัพยากรบุคคล 

 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช  และ

สถานท่ีปฏิบัติราชการ  ควบคุมดานงบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได  

 

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองคลัง 

- จพง.จัดเก็บรายได 

- ผช.จพง.พัสดุ 

 

- รณรงคใหเยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสําคัญของ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีสวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศน  ความตองการการแกปญหา  ประเมินผล

และตรวจสอบได และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานสวนตําบลทุกระดับ 

 

 บันไดข้ันท่ี 4 การเก็บขอมูลกระบวนการทํางานจริง 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดพิจารณาภาระคางานท่ีหัวหนาสวนราชการ ไดเก็บ

รวบรวมขอมูล  พิจารณาประกอบกับใบกําหนดหนาท่ีงาน  (JOB DESCRIPTION)  และมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงของแตละตําแหนง  เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับอัตราตําแหนงท่ีควรมี  หรือทิศทางการควบคุมอัตรากําลังของ

บุคลากรในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ป   

 

 บันไดข้ันท่ี 5 การพิจารณาอุปสงคกําลังคน  

 หลังรวบรวมขอมูลดังกลาวแลว ตลอดระยะเวลาท่ีแลวมาแผนอัตรากําลังท่ีใชคือ  แผน

อัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563  พบวา องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  มีภารกิจ  

ดานการศึกษา  ดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  และดานสงเสริมการเกษตรและงานปศุสัตว  ท่ีเพ่ิมข้ึน  

เบื้องตนคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากําลังท่ีวางเพ่ือเปนการควบคุมภาระคาใชจายแลว  แต

ก็ยังไมสามารถตอบสนองภารกิจและงานท่ีเพ่ิมข้ึนได  เนื่องดวยเหตุผลดังนี้ 
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อัตรากําลังท่ีวาง  ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ลําดับ สวนราชการ ตําแหนง จํานวน วิธีดําเนินการในตําแหนงวาง 

1 กองสงเสริม

การเกษตร 

ผูอํานวยการกอง

การเกษตร 

1 ตําแหนงรายงานกรมสงเสริมการปกครอง 

สวนทองถ่ิน ยุบเลิกไมได 

2 กองการศึกษา  

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ผูอํานวยการกอง

การศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 

๑ ตําแหนงรายงานกรมสงเสริมการปกครอง 

สวนทองถ่ิน ยุบเลิกไมได 

3 กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 1 ตําแหนงรายงานกรมสงเสริมการปกครอง 

สวนทองถ่ิน ยุบเลิกไมได 

๔ กองสงเสริม

การเกษตร 

นักวิชาการเกษตร 1 ตําแหนงรายงานกรมสงเสริมการปกครอง 

สวนทองถ่ิน ยุบเลิกไมได 

 

 บันไดข้ันท่ี 6 การพิจารณาอุปทานกําลังคน 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ยังไมมีบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการตามกรอบ

อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566  แตองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  มีแนวทางใน

การรองรับกรณีท่ีมีบุคคลากรท่ีเกษียณ  มีท้ังหมด  3  แนวทาง  ไดแก 

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

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

3. หากองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไมสามารถดําเนินการได ท้ังขอ 1 และ 2 แลว 
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จะรายงานตําแหนงผูบริหารวาง ขอใชบัญชีจากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน  

 
บันไดข้ันท่ี 7 การกําหนดจํานวน/สายงานและประเภทตําแหนง 

 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ใชการวางกรอบ
อัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน  โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนว
ทางการบริหารภาครัฐแนวใหม  เนนความยืดหยุน แกไขงาย  กระจายอํานาจการบริหารจัดการ  มีความ
คลองตัว  และมีเจาภาพท่ีชัดเจน  อีกท้ังยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวย ใน
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การกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ  ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยางเหมาะสมกับภารกิจ  โดยให
พิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ดังนี้ 

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

- สายงานบริหารทองถ่ิน  ไดแก ปลัด   
- 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  

- กลุมงานบริการพ้ืนฐาน  
- กลุมงานสนับสนุน 
- กลุมงานชาง 

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

- พนักงานจางท่ัวไป 
- พนักงานจางตามภารกิจ  
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 บันไดข้ันท่ี 8 คือการจัดทําแผนอัตรากําลังของสวนราชการ 

 การจัดทําแผนอัตรากําลังแตละสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ใชการ

วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล 

มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร 

โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน  7  ดาน  ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542  อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดวิเคราะหภารกิจ

ท่ีมีอยู  เพ่ือนํามาใชในการกําหนดสวนราชการรองรับ และใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของประชาชนเปนหลัก ดังนี้ 
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ภารกิจ กําหนดสวนราชการรองรับภารกิจ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี ้
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 ดังนี ้
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)) 

ดานสงเสริม คุณภาพชีวิต มีภารกิจ ท่ี

เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

ท้ังดวยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ดั งนั้ น  การกําหนดสวน

ราชการรองรับภารกิจในดาน เปนการ

ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 สวนราชการ 

คือ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

และสํานักงานปลัด โดยในสวนของงาน

สวัสดิการและสังคม  

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 วน ราชการรองรับภ ารกิจ เป นการ

ประสานงานการปฏิบัติระหวาง 2 สวน

ราชการ คือ กองชาง และสํานักงานปลัด 

ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ภารกิจ กําหนดสวนราชการรองรับภารกิจ 

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

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

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

ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ภารกิจใน

ดานนี้เก่ียวของกับการมีสวนรวม ของ

ประชาชนในการสงเสริมอาชีพและความ

เปนอยูของประชาชน ดังนั้นการกําหนด

สวนราชการรองรับดานนี้ มีการประสาน

การปฏิบัติงานระหวาง 2 สวนราชการคือ 

กองคลัง และสํานักงานปลัด  

งานสวัสดิการและสังคม 

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอมมีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

5.1 คุ มครอง ดู แล และบํ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
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 กอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

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 
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ภารกิจ กําหนดสวนราชการรองรับภารกิจ 

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
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุน

การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภารกิจใน

ดานนี้ เก่ียวของกับบริหารจัดการท่ี มี

ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ดังนั้นการกําหนดสวนราชการ

รองรับดานนี้ คือ สวนราชการทุกกองใน

องค ก ารบริห ารส วนตํ าบลห วยบ ง 

(สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง กอง

การศึ กษ า  ศ าสน าและ วัฒ น ธรรม      

กองส ง เส ริมก าร เกษ ตร  และกอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 33 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จะดําเนนิการ 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. กองสาธารณสุขฯ และ สํานักงานปลัด 
3. สํานักงานปลัด และกองชาง 

 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 
5. ทุกสวนราชการ 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. สํานักงานปลัด  

ภารกิจรอง 
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุม

อาชีพ 

3. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

4. ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน 

 

1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. สํานักงานปลัด 
3. สํานักงานปลัด 

 
4. กองคลัง 

 

  สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง   

 วิเคราะหอัตรากําลังท่ีมี ขององคการบริหารสวนตําบลพหวยบง 
  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม   (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ  สําหรับองคกร  ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ตอการทํางาน
ขององคกร  การวิเคราะห SWOT Analysis  เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพ่ือให ผูบริหารรู    
จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคขององคกร  ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศทางและไม
หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ 
ทํางานในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซ่ึงการวิเคราะหสภาวะแวดลอม   
SWOT Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา  2  สวน  ดังนี้    
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1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
1.1 S มาจาก Strengths  

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

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปนปญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง  โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือ

ประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร  โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น  เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก  แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะแสวงหา
โอกาสอยูเสมอ  และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซ่ึงการ

บริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง  
 วิเคราะหปจจยัภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง   S 

1. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี อบต. และพ้ืนท่ีใกล อบต. 

2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ป เปนวัยทํางาน 

3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียด 

   รอบครอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต 

4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

5. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  โดยใช 

    ความสัมพันธสวนตัวได 

จุดออน   W 

1. บางสวนมีความรูไมสอดคลองกับภารกิจของ อบต. 

2. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดสวนตัวมากกวาหลักการ

และเหตุผลท่ีถูกตองของทางราชการ 

3. มีภาระหนี้สิน 

  

โอกาส   O 

1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ

รวมมือในการทํางานงายข้ึน 

2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ

ทํางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ขอจํากัด   T 

1. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ 

2. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยากของ

งาน 

3. พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 

4. มีความกาวหนาในวงแคบ 
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วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหวบบง  (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 ะบ บ อุป ถั ม ภ แ ล ะกลุ ม พ รรค พ วก จ าก 

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

ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบญาติพ่ี

นอง 

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน

ความ รู ท่ี มี จํ า กั ด ทํ า ให ต อ ง เ พ่ิ ม พู น คว าม รู ให

หลากหลายจึงจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจ ของ 

อบต. 

3. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี จํานวน 

    ประชากร และภารกิจ 
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

 8.1 การกําหนดโครงสรางสวนราชการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการ

ดังกลาวโดยกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการกําหนดโครงสราง

สวนราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในรูปของงาน และในระยะ

ตอไป เม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น  และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา  ภารกิจนั้นมีปริมาณ

งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป โดยเริ่มแรกกําหนดโครงสรางไว ดังนี้ 
    

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 
ประเภทสามัญ 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 
ประเภทสามัญ 

๑. สํานักปลัด อบต. 
๑.๑ งานบริหารงานท่ัวไป 

  - งานสารบรรณ 
  - งานเลือกตั้ง 
  - งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  - งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
  - งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
  - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
  - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  - งานสงเคราะหเด็ก สตรีคนชรา  และคนพิการ  และ 
    ผูดอยโอกาส 
  - งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  และผูประสบ 
    ปญหาความยากจน 
  - งานปญหาแรงงานในพ้ืนท่ี 
 
 
 

๑.๒ งานนโยบายและแผน 
   - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   - งานวิชาการ 
   - งานงบประมาณ 

 
 
 

๑. สํานักปลัด อบต. 
๑.๑ งานบริหารงานท่ัวไป 

     - งานราชการท่ัวไปของ อบต. 
     - งานเลขานุการของนายก อบต. 
     - งานการเลือกตั้ง 
     - งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
     - งานอํานวยการ 
     - งานประชาสัมพันธ 
     - งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     - งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคะแนะนํา 
       ทางวิชาการ 
     - งานสังคมสงเคราะห 
     - งานพัฒนาชุมชน 
     - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
     - งานกิจการสตรีและคนชรา 
     - งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
     - งานศูนยบริการผูดอยโอกาส 

๑.๒ งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 
     - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
     - งานแผนงานและงบประมาณ 
     - งานตรวจติดตามและประเมินผล 
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๑.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานอํานวยการ 
  - งานปองกัน 
  - งานชวยเหลือฟนฟู 
  - งานดับเพลิง และกูภัย 
 
 

๑.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - งานแผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       ทุกประเภท 
     - งานแผนการชวยเหลือผูประสบภัยเรงดวน 
     - งานสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย 
     - งานแผนการระงับเหตุ 
     - งานศูนยรับแจงเหตุ 
     - งานจัดตั้งกลุมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
     - งานฝกอบรมและฝกซอมตามแผนการปองกันและ 
       บรรเทาสาธารณภัย 
 

1.๔  งานกฏหมายและคดี 
   - งานกฏหมายและนิติกรรมสัญญา 
   - งานการดําเนินการทางคดีแลศาลปกครอง 
   - งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
   - งานระเบียบการคลัง 
   - งานขอบัญญัติ อบต.และระเบียบ 

1.๕  งานกิจการสภา อบต. 
   - งานระเบียบ/ขอบังคับ/ประชุม 
   - งานการประชุม 
   - งานอํานวยการและประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. กองคลัง 

๒.1 งานการเงิน 
   - งานการบัญชี 
   - งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 

๑.๔  งานนิติการ 
     - งานกฏหมายและนิติกรรมสัญญา 
     - งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
     - งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
     - งานระเบียบการคลัง 
     - งานขอบัญญัติ อบต.และระเบียบ 

1.๕  งานกิจการสภา อบต. 
     - งานระเบียบ/ขอบังคับ/ประชุม 
     - งานการประชุม 
     - งานอํานวยการและประสานงาน 

๑.๖  งานการเจาหนาท่ี 
     - งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
     - งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
     - งานวินัยและสงเสริมคุณธรรม 
     - งานบุคลากรทางการศึกษา 
     - งานสิทธิและสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล 
     - งานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน 
     - งานประเมินและทะเบียนประวัติ 
 
๒. กองคลัง 

๒.1 งานการเงินและบัญชี 
    - งานการจัดทําบัญชี 
    - งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
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   - งานงบการเงินและงบทดลอง 
   - งานแสดงฐานะทางการเงิน   
 ๒.๒ งานบัญชี 
   - งานการบัญชี 
   - งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
   - งานงบการเงินและงบทดลอง 
   - งานแสดงฐานะทางการเงิน   
 
 

    - งานงบการเงินและงบทดลอง 
    - งานรับเงินเบิกจายเงิน 
    - งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
    - งานเก็บรักษาเงิน 
    - งานแสดงฐานะทางการเงิน     

 ๒.๒ งานพัสดุและทรัพยสิน 
    - งานพัสดุ ครุภัณฑ 
    - งานทะเบียนคุม การจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑ  
 

๒.๓ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
    - งานพัสดุ 
    - งานทะเบียนเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ  
      และยานพาหนะ 
 
 

๒.๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    - งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
    - งานพัฒนารายได 
    - งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
    - งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
    - งานทะเบียนทรัพยสินแผนท่ีภาษี 
 
๓. กองชาง 
   ๓.๑ งานกอสราง 
   - งานกอสรางและบูรณะถนน 
   - งานกอสรางและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ 
   - งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
   - งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
   - งานขอมูลกอสราง 
   ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
   - งานวิศวกรรม 
   - งานประเมินราคา 
   - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

 ๒.๓ งานพัฒนารายได 
    - งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
    - งานพัฒนารายได 
    - งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
    - งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
    - งานทะเบียนทรัพยสินแผนท่ีภาษี 
 
 
 
 
 
 
 
๓. กองชาง 
   ๓.๑ งานกอสรางและซอมบํารุง 
   - งานกอสรางและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ 
   - งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
   - งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
   - งานขอมูลกอสราง 
    

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - งานจัดทําราคากลาง 
   - งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตางๆ 
   - งานประมาณราคา 
   - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
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   - งานเขียนแบบ 
   - งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ    
   ๓.๓ งานประสานสาธารณปูโภค 
   - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
   - งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
   - งานไฟฟาสาธารณะ 
   - งานระบายน้าํ 
   - งานจัดตกแตงสถานท่ี 
 

   - งานออกแบบและเขียนแบบ 
   - งานบริการขอมูลและสถิติ    
   ๓.๓ งานประสานสาธารณปูโภค 
   - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
   - งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
   - งานระบบไฟสองสวาง 
   - งานระบายน้าํ 
   - งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทา 
     สาธารณภัย 

  ๔. กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
   - งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   - งานแผนงานและวิชาการ 
   - งานการศึกษาปฐมวัย 
   - งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา 
   - งานลูกเสือและยุวกาชาด  
 

๔.๒ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   - งานการศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพ 
   - งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   - งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   - งานกีฬาและสันทนาการ 
   - งานบริหารท่ัวไป 
 
๕. กองสงเสริมการเกษตร 
   ๕.๑ งานสงเสริมการเกษตร 
   - งานการศึกษา  คนควา ทดลอง  และวิเคราะหวิจัยทาง 
     การเกษตร  งานวิเคราะหดิน 
   - งานสงเสริมการเกษตร  การเพาะปลูก  การปรับปรุง  
     วธิีการผลิต  การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร  พืชไร        
     พืชสวน  การปราบศัตรูพืช  การใชปุย 
   - งานวิเคราะห  วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุพืช  การจัดและรักษา 
     มาตรฐานพันธุพืช  การปรับปรุงพันธุพืช  การคัดพันธุพืช    
     การขยายพันธุพืช 

๔. กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
   - งานบริหารท่ัวไป 
   - งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   - งานแผนงานและวิชาการ 
   - งานการศึกษาปฐมวัย 
   - งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
๔.๒ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   - งานการศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพ 
   - งานประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา 
     ทองถ่ิน 
   - งานกีฬาและนันทนาการ 
   - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 
๕. กองสงเสริมการเกษตร 
   ๕.๑ งานสงเสริมการเกษตร 
   - งานการศึกษา  คนควา ทดลอง  และวิเคราะหวิจัย 
      ทางการเกษตร  งานวิเคราะหดิน 
   - งานสงเสริมการเกษตร  การเพาะปลูก  การปรับปรุง  
     วธิีการผลิต  การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร   
     พืชไร  พืชสวน  การปราบศัตรูพืช  การใชปุย 
   - งานวิเคราะห  วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุพืช  การจัดและ 
     รักษามาตรฐานพันธุพืช  การปรับปรุงพันธุพืช  การ 
     คัดพันธุพืช  การขยายพันธุพืช 
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   - งานสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑทางเกษตร                  
   - งานบรรจุภัณฑ  และรานสินคาเกษตรกรรม 

๕.๒ งานปศุสัตว 
   - งานวิชาการปศุสัตว  การศึกษา  คนควา  ทดลอง และ 
     วิเคราะหวิจัยทางการปศุสัตว 
   

   - งานสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑทางเกษตร                  
   - งานบรรจุภัณฑ  และรานสินคาเกษตรกรรม 

๕.๒ งานปศุสัตว 
   - งานวิชาการปศุสัตว  การศึกษา  คนควา  ทดลอง    
     และวิเคราะหวิจัยทางการปศุสัตว 
 

  ๖. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
   ๖.๑ งานอนามัยและส่ิงแวดลอม 
   - งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
   - งานสุขาภิบาลโรงงาน 
   - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
   - งานชีวอนา มัย 
   ๖.๒ งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
   - งานอนามัยชุมชน   
   - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
   - งานสุขศึกษา  และงานปองกันยาเสพติด 
   ๖.๓ งานรักษาความสะอาด 
   - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล   
   - งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล 
   - งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย 
   ๖.๔ งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
   - งานสงเสริมและเผยแพร 
   - งานควบคุมมลพิษ 
   - งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   - งานติดตามตรวจสอบ 
  ๖.๕ งานควบคุมโรค 
   - งานการเฝาระวัง 
   - งานระบาดวิทยา 
   - งานโรคติดตอและสัตวนําโรค  และงานโรคเอดส  
  ๖.๖ งานอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   - งานเฝาระวัง  บําบัด  ตรวจสอบคุณภาพน้ํา  อากาศ  ของ 
     เสียและสารอันตรายตาง ๆ 
   - งานดานการเฝาระวัง  ควบคุมมลพิษ  ทางน้ํา  อากาศ    
     และเสียง 

๖. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
  ๖.๑ งานสงเสริมส่ิงแวดลอม 
   - งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
   - งานสุขาภิบาลโรงงาน 
   - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
   - งานชีวอนามัย 
   ๖.๒ งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
   - งานอนามัยชุมชน   
   - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
   - งานสุขศึกษา  และงานปองกันยาเสพติด 
   ๖.๓ งานรักษาความสะอาด 
   - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล   
   - งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล 
   - งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย 
   ๖.๔ งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
   - งานสงเสริมและเผยแพร 
   - งานควบคุมมลพิษ 
   - งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   - งานติดตามตรวจสอบ 
  ๖.๕ งานปองกันและควบคุมโรค 
   - งานการเฝาระวัง 
   - งานระบาดวิทยา 
   - งานโรคติดตอและสัตวนําโรค  และงานโรคเอดส  
  ๖.๖ งานบริการส่ิงแวดลอม 
   - งานเฝาระวัง  บําบัด  ตรวจสอบคุณภาพน้ํา  อากาศ   
     ของเสียและสารอันตรายตาง ๆ 
   - งานดานการเฝาระวัง  ควบคุมมลพิษ  ทางน้ํา   
     อากาศละเสียง 
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๗. หนวยตรวจสอบภายใน 
   - งานตรวจสอบภายใน 
 

 
๗. หนวยตรวจสอบภายใน 
   - งานตรวจสอบภายใน 
 

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนง จากภารกิจท่ีจะดําเนินการในแตละสวนราชการ
ในอนาคต  3 ป  ซ่ึงเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการ 
มีเทาใด  เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด  จํานวนเทาใด  ในสวนราชการใด  ในระยะเวลา  3  ป  ขางหนา  
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  และปริมาณงาน  และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ  ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  และเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป  

สวนราชการ งาน 
จํานวนพนักงาน(อัตราท่ีมี) 

พนักงาน ลจ.ประจํา พ.ภารกิจ พ.ท่ัวไป 

อบต.หวยบง ปลัด อบต. 1 - - - 

สํานักงานปลัด 

 

หัวหนาสํานักปลัด  1 - - - 

งานบริหารงานท่ัวไป ๔ ๑ - ๒ 

งานนโยบายและแผน 1 - - - 

งานกฏหมายและคดี 1 - - - 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ - - - 

งานกิจการสภา 1 - - - 

กองคลัง  

 

ผูอํานวยการกองคลัง  1 - - - 

งานการเงินและบัญชี - - - - 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 1 - - - 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ - - 1 - 

กองชาง 

ผูอํานวยการกองชาง  1 - - - 

งานกอสราง ๒ - 1 - 

งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - ๑ - 

งานประสานสาธารณูปโภค ๑   ๒ 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ผูอํานวยการกองการศึกษา ฯ - - - - 

งานบริหารการศกึษา 1 - - - 

งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3 - ๖ - 
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สวนราชการ งาน 
จํานวนพนักงาน(อัตราท่ีมี) 

พนักงาน ลจ.ประจํา พ.ภารกิจ พ.ท่ัวไป 

กองสงเสริม

การเกษตร 

ผูอํานวยการกองการเกษตร - - - - 

งานสงเสริมการเกษตร  1 - - - 

งานปศุสัตว ๒ - - ๒ 

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ๑    

งานอนามัยและส่ิงแวดลอม - - - - 

งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ๑ - - ๑ 

งานรักษาความสะอาด - - - - 

งานควบคุมและจัดการคุณภาพ - - - - 

งานควบคุมโรค - - - - 

งานอนุรักษธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอม - - - - 

หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 
๑ - - - 
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

จากตารางขางตน จะเห็นวา  ตําแหนงท่ีใชในการกําหนดและจัดทําแผนอัตรากําลัง

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ท่ีมีในปจจุบัน  ใชภารกิจงานท่ีมีเปนตัวกําหนดเปนเกณฑ  ดังนั้นใน

ระยะเวลา  3  ป ตั้งแตปงบประมาณ  2564 – 2566  องคการบริหารสวนตําบลหวยบงจึงกําหนดกรอบ

อัตรากําลัง เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  ในภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงค  และสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีวางไว  

ดังนี้ 

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 -   - -  

สํานักงานปลัด         

หน.สํานักปลัด  

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

 1 1 1 1   - - -  

นักจัดการงานท่ัวไป (ชก) 1 1 1 1 -   - -  

นักพัฒนาชุมชน (ชก) 1  1  1  1 -   - -  

นักพัฒนาชุมชน (ปก) 1 1 1 1 -   - -  

นิติกร (ปก) 1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก) ๑ ๑ ๑ ๑     
จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง) 1 1   1  1 -   - -  

เจาพนักงานธุรการ (ปก)  1 1 1  1  -   - -  

ลูกจางประจํา         

 นักทรัพยากรบุคคล  1  1  1  1 -   - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

คนงานประจํารถขยะ ๑ 1 1 1 -   - -  

พนักงานขับรถยนต - 1 1 1 -   - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงานท่ัวไป ๒ ๖ ๖ ๖ -   - -  
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สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

กําลัง

เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 

เพ่ิม / ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองคลัง         

ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง  ระดับตน) 

 1 1 1 1   - - -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก) 1 1 1 1 -   - -  

นักวิชาการพัสด ุ(ปก) -  1  1  1 -   - -  

เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) - 1 1 1 -   - -  

เจาพนักงานพัสดุ  (ปง/ชง) - 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี - 1 1 1 -   - -  

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 1 1 1 -   - -  

กองชาง         

ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง  ระดับตน) 

1 1 1 1   - - -  

นายชางโยธา  (ชง) ๒ ๒ ๒ ๒   - - -  

นายชางโยธา (ปง) 1 1 1 1   - - -  

เจาพนักงานธุรการ (ปง) 1 1 1 1   - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1   - - -  

ชางไม 1 1 1 1   - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงานท่ัวไป ๒ ๒ ๒ ๒   - - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ผูอํานวยการกองการศึกษา  

(นักบริหารงานศึกษา  ระดับตน) 

- 1 1 1   - - -  

นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก) - 1 1 1   - - -  

เจาพนักงานธุรการ (ปง) 1 1 1 1   - - -  
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สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

กําลัง

เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 

เพ่ิม / ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ครู  (ค.ศ.๑) ๓ ๓ ๓ ๓ -   - -  

ครูผูดูแลเด็ก  (ครูผูชวย) - ๒ ๒ ๒ -   - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ๓ ๔ ๔ ๔ -   - -  

ผูดูแลเด็ก ๑ ๒ ๒ ๒ -   - -  

กองสงเสริมการเกษตร         

ผูอํานวยการกองการเกษตร 

(นักบริหารงานเกษตร  ระดับตน) 

-  1  1  1 -   - -  

นักวชิาการเกษตร  (ปก/ชก) - ๑ ๑ ๑ -   - -  

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม         

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) 

1  1  1  1 -   - -  

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก) 1  1  1  1 -   - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงานท่ัวไป 1 ๓  ๓ ๓ -   - -  

หนวยตรวจสอบภายใน         

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก) 1  1  1  1 -   - -  

รวม ๓๗ ๕๖ ๕๖ ๕๖ - - -  
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ขอ ๙  ภาระคชจ. 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 47 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

ขอ  ๙  ภาระคชจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

แทรกหนา  48 ตารางเอ็กเซล ขอ 9 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 48 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

ขอ  ๙  ภาระคชจ. 
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๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ 
ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ

การศึกษา 
กรอบอัตรากาํลังเดิม กรอบอัตรากาํลังใหม  

เงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง หมาย

เหตุ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงิน
ประจํา

ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/ 
เงินเพิ่มอื่น ๆ 

สํานักงานปลัด 
1 
 

น.ส.จีระประภา เฉลิมชาติ ปริญญาโท 20-3-00-1101-001 นักบริหารงานทองถ่ิน 
(ปลัด อบต.) 

กลาง 20-3-00-1101-001 นักบริหารงานทองถ่ิน 
(ปลัด อบต.) 

กลาง 539,160 84,000 84,000  

2 นางปราณี  เฉลิมชาติ ปริญญาตรี 20-3-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป ตน 20-3-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป ตน 342,720 42,000   
3 นายไพรัช  วิโรจน ปริญญาตรี 20-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 20-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 317,520 - -  
4 นายวินัย  พวงจันทร ปริญญาตรี 20-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบาย 

และแผน 
ปก./ชก. 20-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบาย 

และแผน 
ปก./ชก. 185,040 - -  

5 นายประเสริฐ  พลกลาง ปริญญาตรี 20-3-01-3105-001 นิติกร ปก./ชก. 20-3-01-3105-001 นิติกร ปก./ชก. 194,640 - -  
6 นายศรัณยู  จรูญพรพงษ ปริญญาตรี 20-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 20-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 199,200 - -  
7 นางธัชนันต  อมาตยคง ปริญญาโท 20-3-01-3801-002 นักพัฒนาชุมชน ชก. 20-3-01-3801-002 นักพัฒนาชุมชน ชก. 311,640 - -  

8 จาเอกกิตติพัชฌ  นวลจันทร ปริญญาตรี 20-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ชง. 20-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ชง. 352,080 - -  

9 น.ส.อรพรรณ  คบมิตร ปวส. 20-3-01-4101-002 เจาพนักงานธุรการ ชง. 20-3-01-4101-002 เจาพนักงานธุรการ ชง. 239,640 - -  

ลูกจางประจํา 
1๐ น.ส.วัชรีพร  โทขุนทด ปริญญาโท - นักทรัพยากรบุคคล - - นักทรัพยากรบุคคล - 275,760 - -  
พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) 

๑๑ นายเอนก  หมวดกลาง ม.3 - คนงานประจํารถขยะ - - คนงานประจํารถขยะ - 125,640 - -  
๑๒ - - - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 112,800 - - วาง 
พนักงานจางทั่วไป 

๑๓ นายเตียม  วิศิษฏศิลป ป.6 - พนักงานจาง(คนงานทั่วไป) - - พนักงานจาง(คนงานทั่วไป) - 108,000 - -  
๑๔ น.ส.ศิริวรรณ  คินขุนทด ป.6 - พนักงานจาง(คนงานทั่วไป) - - พนักงานจาง(คนงานทั่วไป) - 108,000 - -  
๑๕ - - - พนักงานจาง(คนงานทั่วไป) - - พนักงานจาง(คนงานทั่วไป) - 108,000 -  วาง 

๑๖ - - - พนักงานจาง(คนงานทั่วไป) - - พนักงานจาง(คนงานทั่วไป) - 108,000 - - วาง 
๑๗ - - - พนักงานจาง(คนงานทั่วไป) - - พนักงานจาง(คนงานทั่วไป) - 108,000 - - วาง 
๑๘ - - - พนักงานจาง(คนงานทั่วไป) - - พนักงานจาง(คนงานทั่วไป) - 108,000 - - วาง 
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ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
การศึกษา 

กรอบอัตรากาํลังเดิม กรอบอัตรากาํลังใหม เงินเดือน เงินประจําตําแหนง หมายเหตุ 
เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน เงิน

ประจํา
ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่น ๆ 

กองคลัง 
๑๙ นางรําเพย  ชัยสิทธิ์ ปริญญาโท 20-3-04-2102-001 นักบริหารงานคลัง 

(ผูอํานวยการกองคลัง) 
ตน 20-3-04-2102-001 นักบริหารงานคลัง ตน 462,240 42,000 -  

 
๒๐ 

- - 20-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 20-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 238,560 - - รองขอใหกสท.
เปดสอบ 

๒๑ น.ส.กัญญารัตน  กุศลคุม ปริญญาตรี 20-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก. 20-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก. 180,720 - -  

๒๒ - - 20-3-04-๔20๑-001 เจาพนักงานการเงินและ
บัญช ี

ปง./ชง. 20-3-04-๔20๑-001 เจาพนักงานการเงินและ
บัญช ี

ปง./ชง. 202,620 - - วาง 

๒๓ - - 20-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 20-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง 202,620 - - วาง 
พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

๒๔ น.ส.มธุริน  ขุมทรัพย ปวส. - ผ.ช.เจาพนักงานพัสดุ - - ผ.ช.เจาพนักงานพัสดุ - 155,520 - -  
๒๕ - -   - ผ.ช.เจาพนักงานการเงิน

และบัญชี 
- - ผ.ช.เจาพนักงานการเงิน

และบัญชี 
 - 138,000 - - วาง 

กองชาง 
๒๖ สิบเอกไชยา  เปาสรอย ปริญญาตรี 20-3-05-2103-001 นักบริหารงานชาง 

(ผูอํานวยการกองชาง) 
ตน 20-3-05-2103-001 นักบริหารงานชาง 

(ผูอํานวยการกองชาง) 
ตน 329,760 42,000 -  

๒๗ นายพิทักษพงษ  พงษศิริ ปวท. 20-3-05-4701-001 นายชางโยธา ชง. 20-3-05-4701-001 นายชางโยธา ชง. 346,560 - -  

๒๘ นายธนภาค  หงษขุนทด ปริญญาตรี 20-3-05-4701-003 นายชางโยธา ปง./ชง. 20-3-05-4701-003 นายชางโยธา ชง. 318,960 - -  
๒๙ น.ส.ยุวธิดา  เคียนขุนทด ปริญญาตรี 20-3-05-4101-004 เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 20-3-05-4101-004 เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 244,320 - -  
๓๐ นายภานุวัฒน  พรมจันทึก ปวช. 20-3-05-4701-002 นายชางโยธา ปง./ชง. 20-3-05-4701-002 นายชางโยธา ปง./ชง. 203,520 - -  

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 
๓๑ นายบุญฤทธิ์  โพธิ์อยู ปวส. - ผูชวยนายชางโยธา - - ผูชวยนายชางโยธา - 169,920 - -  
พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) 

๓๒ นายวีระพงษ  หาญศึก ป.6 - ชางไม - - ชางไม - 125,400 - -  
พนักงานจางท่ัวไป 
๓๓ นายประสิทธิ์  อินทกูล ป.6 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - -  

๓๔ น.ส.สุดารัตน  อยูกลาง ม.๖ - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - -  
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ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
การศึกษา 

กรอบอัตรากาํลังเดิม กรอบอัตรากาํลังใหม เงินเดือน เงินประจําตําแหนง หมายเหตุ 
เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงิน

ประจํา
ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่น ๆ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓๕ - - 20-3-08-2107-001 นักบริหารงานการศึกษา ตน 20-3-08-2107-001 นักบริหารงานการศึกษา ตน 393,600 42,000 - รองขอใหกสท.

เปดสอบ 

๓๖ น.ส.สิริอร  จิณรักษ ปริญญาตรี 20-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 20-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 238,560 - -  
๓๗ นายพัฒนกฤษฎ  ผดุงจิต ปวส. 20-3-08-4101-005 เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 20-3-08-4101-005 เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 218,280 - -  
๓๘ น.ส.ปราณี  ดีจันทึก ปริญญาตรี 20-3-08-๒๒๐๗-๖๕๖ ครู ค.ศ.๑ 20-3-08-๒๒๐๗-๖๕๖ ครู ค.ศ.๑ ไดรับเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมฯ 

๓๙ นางศรุตา  ภูมิโคกรักษ ปริญญาตรี 20-3-08-๒๒๐๗-๖๕๗ ครู ค.ศ.๑ 20-3-08-๒๒๐๗-๖๕๗ ครู ค.ศ.๑ ไดรับเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมฯ 
๔๐ น.ส.ศิยมาศ  ออนสันเที่ยะ ปริญญาตรี 20-3-08-๒๒๐๗-๖๕๘ ครู ค.ศ.๑ 20-3-08-๒๒๐๗-๖๕๘ ครู ค.ศ.๑ ไดรับเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมฯ 
๔๑ - - - ครูผูดูแลเด็ก ครูผูชวย - ครูผูดูแลเด็ก ครูผูชวย ไดรับเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมฯ 

๔๒ - - - ครูผูดูแลเด็ก ครูผูชวย - ครูผูดูแลเด็ก ครูผูชวย ไดรับเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมฯ 
พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 
๔๓ น.ส.เรืองฤทัย โลจันทึก ปริญญาตรี - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - 211,560 - - งบทองถิ่น 

๔๔ นางผกามาศ บํารุงศิลป ปริญญาตรี - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - 211,560 - - งบทองถิ่น 

๔๕ นางศิริภา  ภูมิโคกรักษ ปริญญาตรี - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - 201,240 - - งบทองถิ่น 

๔๖ - - - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - 189,600 - - งบทองถิ่น 

พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) 
๔๗ น.ส.สายฝน ทวีลาภ ปริญญาตรี - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 127,200 - - งบทองถิ่น 

๔๘ - - - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 112,800 - - งบทองถิ่น 

กองสงเสริมการเกษตร 
๔๙ - - 20-3-14-2109-001 นักบริหา 

รงานการเกษตร 
ตน 20-3-14-2109-001 นักบริหารงานการเกษตร ตน 393,600 42,000 - รองขอใหกสท.

เปดสอบ 

๕๐ - - 20-3-14-3401-001 นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. 20-3-14-3401-001 นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. 238,560 - - รองขอใหกสท.
เปดสอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๕๑ - - 20-3-06-2104-001 นักบริหารงานสาธารณสุข ตน 20-3-06-2104-001 นักบริหารงานสาธารณสุข ตน 583,120 42,000 - วาง 
๕๒ - - 20-3-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 20-3-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 203,280 - - วาง 

พนักงานจางทั่วไป 
๕๓ น.ส.สุนันท  เลากลาง ปวช. - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป  - 108,000 - -  
๕๔ - - - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป  - 108,000 - - วาง 

๕๕ - - - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป  - 108,000 - - วาง 
หนวยตรวจสอบภายใน 
๕๖ น.ส.อัจฉรา  ไชยณรงค ปริญญาตรี 20-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 
ปก./ชก. 20-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 
ปก./ชก. 203,280 - -  
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  กําหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานสวนตําบลในสังกัด

ทุกระดับ  โดยมุงเนนไปท่ีพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจาก

การพัฒนาความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดาน

คุณสมบัติสวนตัว  และดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนแลว องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  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  โดยต้ังคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนน

แกไข  ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวก

เชื่อมโยงทุกสวนราชการ เพ่ือเปดโอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

มุงเนนใหประชาชนใชระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูล

สารสนเทศ  โดยเปดใหประชาชนใชบริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ี

หนวยงาน  ใหขอมูลผานไลน  เว็บไซด  ของหนวยงานดวย 

๓. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จะ

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

เรื่อง  เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal Government 

Skill Self-Assessment) โดยไดรวบรวมเปนนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรในการ

พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด  

 ท้ังนี้  ในการพัฒนาบุคลากรในสงักัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง   ตามแนวทางขางตน
นั้น กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  ซ่ึง
วิธีการพัฒนา  อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  เชน  การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพ่ือใหงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนา
พ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน   

 การบริหารโครงการ  
 การใหบริการ 
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 การวิจัย 
 ทักษะการติดตอสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน 

  

  สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องคการบริหารสวนตําบลหวยบงเล็งเห็นวา มี

ความสําคัญอยางยิ่ง  เนื่องจากวา  บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง  ในสังกัดนั้น   มีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกัน

ตางสถานท่ี  ตางภาค  ตางภาษาถ่ิน  ดังนั้น  ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  จึงมีความสําคัญและ

จําเปนอยางยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนท่ีพึงมี   

เปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ

บริหารสวนตําบลหวยบง  ประกอบดวย 

 การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 

   

  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด

เปนสําคัญ  เพราะเขาใจดีวาหากคนในองคกรไดรับการพัฒนาแลว  ยอมจะสะทอนใหองคกรไดรับการพัฒนา

ตามลําดับท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร  ดังนั้นจึงไดกําหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ดังนี้ 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

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

โดยยุทธศาสตรท่ี  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  
สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง  ทํางานในภาครัฐ  มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมี
สมรรถนะใหม ๆ  สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ  มีจิตบริการ  ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา 
สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 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 
ตามหลักธรรมาภิบาลและกําหนดคานิยมหลักขององคกร ท่ีสอดคลองกับยุทธศาตรท่ี 4 ประกอบดวย 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2. การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
3. การพัฒนาบุคลากรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
4. การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
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องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จึงมีการกําหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหสอดคลองดังกลาวขางตนในดานทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อน
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะหอัตรากําลัง  
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  มีความมุงม่ันในการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลโดยไดมี
การวางแผนอัตรากําลัง โดยกําหนดอัตรากําลังคน  ไวในแผนอัตรากําลัง  3  ป เพ่ือใหมีคนสอดคลองกับ
ภารกิจในความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ  ไดแก  สํานักงานปลัด กองคลัง  กองชาง  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกองสงเสริมการเกษตร  รวมมีการปรับปรุง
โครงสรางองคกร ภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบแตละตําแหนงท่ีสอดคลองและเอ้ือตอการปฏิบัติตามเปาหมาย
ขององคกร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  หรือการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางท่ัวไปเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ  โดยคํานึงถึงการดําเนินการอยางโปรงใส  มีการดําเนินการตาม  หลักเกณฑ  และวิธีการท่ีระเบียบ
กฎหมายกําหนด  รวมท้ังนําเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช เพ่ือชวยให
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ท่ีสอดคลองกับ
ตําแหนงงาน  เพ่ือนําไปสูการผลักดันให  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  มีการบริหารงานบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดันใหภารกิจของหนวยงานสามารถ  บรรลุเปาหมายท่ีวางไวโดยมีการ
ใหเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทนในการดําเนินการดังกลาวอยางเหมาะสมและเปนธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดมีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรทุกประเภทอยางเหมาะสมและเปนธรรม  โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล  (KPIs)  ท่ีมีความ
สอดคลองกับนโยบายผูบริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  อันจะสงผลให
การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันใหบรรลุเปาหมายในระดับองคกร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ในกรณีท่ีบุคลากรท่ีไมผานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป  เชน 
สงไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ   งดเลื่อนข้ันเดือน  คาจาง คาตอบแทน  การไมตอสัญญาจางสําหรับพนักงาน
จาง การไมจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนตน 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดใหความสําคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเปนอยางมาก  เพราะการพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น  ถือวาเปนปจจัยหลักท่ีจะชวย
สงเสริมการบริหารและพัฒนาเปนใหบุคลากรของ  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  บุคลากรมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสําหรับภารกิจงานในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จึงวางแผนใหมีการบริหารและพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือสราง

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 63 
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คุณภาพของบุคลากรใหสามารถเรียนรู  และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  โดยการดําเนินการจัดสรรและ
ตั้งงบประมาณในการพัฒนา  การฝกอบรม  การพัฒนารายบุคคล  รวมถึงพัฒนาดานทักษะและสมรรถนะ  
ตาง ๆ  ประจําตัวบุคคล  เพ่ือใหความรูแกบุคลากรทุกระดับ  ท้ังหลักสูตรท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน  หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีจัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและคาตอบแทน  
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  คํานึงถึงการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากสวัสดิการ

พ้ืนฐานตามท่ีรัฐเปนผูกําหนดใหกับบุคลากรภายในองคกร โดยกําหนดใหมีคาตอบแทนลวงเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบลท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท่ีมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในหนาท่ีราชการ  

6. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมและการสรางความผูกพันในองคกร  
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  เห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสรางความผูกพันในองคกร  เปนอีกหนึ่งนโยบายท่ีสําคัญ เพราะหากพนักงานสวนตําบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม  มีการทํางานรวมกัน  สามัคคีผูกพันกันแลว  จะเปนปจจัยท่ีชวยในการรักษา  บุคลากรใหอยูคง 
กับหนวยงานได  รวมท้ังสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชนและมีประสิทธิภาพใหกับองคกร นโยบายในดานนี้
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดจัดสรรงบประมาณในการตั้งไวในขอบัญญัติประจําป ทุก ๆ ป  
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในสังกัด  มีกิจกรรมรวมกัน  เชน  การฝกอบรมหลักสูตรการทํางานรวมกัน  คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ศึกษาดูงานเก่ียวกับการเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายดานการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  เล็งเห็นความสําคัญในการเติบโตของดิจิ ทัล และ

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

พนักงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดรับอันตรายตอชีวิต  รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

โดยแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว  

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 64 
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในองคกร เพ่ือปองกันไมใหบุคลากรในสังกัดกระทําผิดจริยธรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ท่ีสราง

ความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

  2.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ

บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ 

  3.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความเชื่อม่ันแก

ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  4.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ในทุก

ระดับ โดยฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอองคกร ผูบังคับบัญชา 

ประชาชน และสังคม ตามลําดับ 

  5.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 

รวมท้ังสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

   

 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลหวยบง  เพ่ือใหพนักงานและลูกจาง   

มีหนาท่ีดําเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  และไมหวังประโยชนสวนตน  อํานวยความ

สะดวกใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามคานิยมหลักของ

จริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชนของประเทศมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน 
4. ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
6. ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
8. ยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
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นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแลว  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ยังกําหนด

คานิยมรวมสําหรับองคกรและพนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบงทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎบังคับขออ่ืนๆ  อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  การปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  อันกอใหเกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน  และบรรลุวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว โดยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดกําหนดแนวนโยบายการกํากับดูแลเพ่ือท่ีใหบุคลากรใน

สังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 

 

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

1. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีแนวทางดังนี้ 

1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศ

ไทย 

1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 

และพระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา 

2. การยึดม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม  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 

3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวังและแสวงหา

ผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 

3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณของ

กฎหมาย 

3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผล

และถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
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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 

5.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 

4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซ่ึง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
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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 โดยคํานึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย 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 

๖.๔ ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ

วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม

หลักวิชา 
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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 

๘.๓ ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี ตามคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 
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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 

๙.๒ เปนแบบยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมายในกรณี
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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

คุณธรรมจริยธรรม 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  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จะไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่อง
ทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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   11.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือ

พบเห็นการกระทําท่ีเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  โดยตองแจง

ใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอ

สงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดใหทําหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตาม

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแตละประเภทตามท่ีกําหนดไว 

   11.3  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จะตระหนักถึงความสําคัญ

ในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวน

ตําบลหวยบง  หรืออาจเกิดผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ในเรื่องท่ีตองปฏิบัติมิใหเกิดการ

ทุจริตคอรรัปชั่น  

    11.4  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จะมุงม่ันท่ีจะสรางและรักษา

วัฒนธรรมองคกรท่ียึดม่ันวาการทุจริตคอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบนเปนการกระทําท่ียอมรับไมได ไมวา

จะเปนการกระทํากับบุคคลใดก็ตาม หรือการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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(เอกสารชุดน้ีไมใสในเลมเอาไวตรวจโบนัส) 
 

 

 

ท่ี  สก 75101/  องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

      111 หมู 12  ตําบลพระเพลิง   

      อําเภอเขาฉกรรจ 

                             จังหวัดสระแกว  27000 

         พฤษภาคม  2563 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหขอมูลบุคลากรในสังกัด  

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลตาหลังใน 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบฟอรมขอความอนุเคราะหขอมูลบุคลากร  1  ฉบับ 

 ดวยแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563  ขององคการบริหารสวนตําบล
พระเพลิง จะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30 กันยายน  2563 และจะตองเตรียมการในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 เพ่ือรองรับอัตรากําลังและภาระงานท่ีจะเกิดข้ึนในหวงของปดังกลาว 
ประกอบกับการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ตองมีการวิเคราะหขอมูลดานบุคลากร  คางาน และเปรียบเทียบ
อัตรากําลังของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงท่ีมีขนาด พ้ืนท่ี  ลักษณะงาน ใกลเคียงกัน เพ่ือ
ประกอบการจัดทําแผนอัตรากําลังใหสมบูรณ 
 ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง จึงมีความประสงคขอความอนุเคราะหขอมูล
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตาหลังใน เพ่ือนํามาใชวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลในการ
กําหนดตําแหนงของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ดังรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

   (นาย.....................) 
                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  
 
สํานักงานปลัด 
โทร. 0 3754 1239 
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แบบฟอรมขอความอนุเคราะหขอมูลบุคลากร 

ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 

 

สวนราชการ ขาราชการ พนักงานคร ู ลูกจางประจํา 

พนักงาน

จาง 

ตามภารกิจ 

พนักงาน

จาง 

ท่ัวไป 

สํานักงานปลัด      

กองคลัง      

กองชาง      

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม      

กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

     

กอง ฯลฯ      

รวม      
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 บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด  โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒39                                      

ท่ี             - วันท่ี           มิถุนายน  ๒๕63   

เรื่อง     ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 

เรียน   นายกองคการบรหิารสวนตําบลพระเพลิง  

1. เรื่องเดิม 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2545  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือเปนกรอบกําหนด
อัตราตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ปริมาณงานและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหง ประกอบกับเพ่ือเปนการกําหนดทิศทาง
เปาหมายในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ในหวงระยะเวลา  3  ป ขององคการบริหารสวนตําบลดวย   

2. ขอเท็จจริง 

 แผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ประจําปงบประมาณ  2561 
– 2563  จะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30 กันยายน  2563 และองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  จําเปนตองมี
แผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือรองรับอัตรากําลังในปงบประมาณ 2564 – 2566 
  2.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2545  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ 15 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบล  ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล 
ประกอบดวย 

(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล  เปนประธาน   
(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   เปนคณะทํางาน 
(3) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ  เปนคณะทํางาน 

    (4)  พนักงานสวนตําบล             เลขานุการคณะทํางาน 
  2.2 คณะกรรมการมีหนาท่ี จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  โดย
ใหคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  
ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของสวนราชการตาง ๆ  ในองคการบริหารสวนตําบล   ตลอด
ท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคล   และการจัดสรรเงินงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนตําบล  โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  ในระยะเวลา  
3 ป 
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 3. ขอระเบียบ 

3.1   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 
3.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและ

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2545  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน   
 ขอ 15 ใารจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล  ให
องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล    
ประกอบดวย 

(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล  เปนประธาน   
(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   เปนคณะทํางาน 
(3) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ  เปนคณะทํางาน 

    (4)  พนักงานสวนตําบล         เลขานุการคณะทํางาน 
4. ขอพิจารณา 

   เพ่ือใหการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง เปนไปดวยความ
เรียบรอย งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด จึงรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566   
 5. ขอเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในรางคําสั่ง ท่ีแนบ 

               

 

                (สมปอง    สิงหศก) 
             นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 
ท่ี           /2563 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2564 - 2566  
……………………………………………. 

  ดวยแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ประจําปงบประมาณ  
2561 – 2563  จะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30 กันยายน  2563 และองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  
จําเปนตองมีแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือรองรับอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และ พนักงานจาง  
ในปงบประมาณ 2564 – 2566    

  ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนินการตอไปดวยความเรียบรอยและองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิงมีแผนอัตรากําลังบริหารจัดการ
บุคลากรตอเนื่อง  ตอบสนองภารกิจการใหบริการประชาชน  จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 15  และ
มาตรา  25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2545 และแกไขเพ่ิมเติม จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้ 
  1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566  
     1.1  นายกองคการบริหารสวนตําบล        ประธานคณะกรรมการ 

   1.2  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    คณะกรรมการ  

   1.3  ผูอํานวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 

   1.4  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  คณะกรรมการ 

   1.5  ผูอํานวยการกองชาง     คณะกรรมการ 

   1.6  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะกรรมการ 

   1.7  หัวหนาสํานักปลัด     คณะกรรมการ 

   1.8  นักทรัพยากรบุคคล    เลขานุการคณะกรรมการ 

 2. คณะกรรมการมีหนาท่ี จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระ

เพลิง ประจําปงบประมาณ 2564-2566  โดยใหสอดคลองและคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายวาดวยสภาตําบลและ
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องคการบริหารสวนตําบล   ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของ

สวนราชการตาง ๆ  ในองคการบริหารสวนตําบล  รวมท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ี

จะตองจายในดานบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล  ตลอดระยะเวลา 3 ป 

อยางนอยตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 

 2.1 ศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล

ในชวงระยะเวลา 3 ป 

  2.2 ศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบลในหวง

ระยะเวลา 3 ป วาตองการกําลังคน ประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาไร จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี

อยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.3 ศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันและกําลังคน ท่ีขาด

อยูและตองการเพ่ิมข้ึน   อัตราความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมาย

เพ่ิมข้ึน   อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป ตลอดระยะเวลา 3 ป  

  2.4 ศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน   เปนการวางแผนเพ่ือใหมีการใชกําลังคน

ท่ีมีอยูในองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรูความสามารถของ

กําลังคนท่ีมีอยูการพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใชกําลังคนท่ีมีอยูให

เหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน 

  2.5 ศึกษาวิเคราะห การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบของแตละสวนราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการ  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง

ตางๆ  ในแตละสวนราชการ   

 2.6 พิจารณาใหความเห็น เสนอแนะ ทบทวน และขอปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ตลอด

ระยะเวลา 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 -2566  

        ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

            สั่ง    ณ    วันท่ี                มิถุนายน  พ.ศ.2563 

 

                (นาย.................................) 

             นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 
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                  บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  โทร. 0 ๔๔๓๙๓๑๘                            .      

ท่ี                      -                                          วันท่ี            กรกฎาคม  2563                 . 

เรื่อง    ขอเชิญรวมประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป 2564 - 2566          

. 

ถึง   คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 

  คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ท่ี      /2563  เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ประจําป  2564 – 2566  ลงวันท่ี    สิงหาคม  2563  ซ่ึงทานไดรับแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการ  ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ดังนั้น เพ่ือเปนการ
เตรียมการ  วางแผน  การกําหนดอัตรากําลัง  ยุบเลิกตําแหนง  ของสวนราชการในสังกัด องคการบริหารสวน
ตําบลหวยบง  เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงเชิญคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังเขารวมประชุม  
วิเคราะห  วางแผน  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป  งบประมาณ  2564 -2566  ในวันท่ี   
    สิงหาคม  2563  เวลา  09.00  น.  ณ  หองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  และขอให
คณะกรรมการเตรียมเอกสาร  สถิติปริมาณงานของสวนราชการและรายละเอียดเก่ียวกับจํานวนบุคลากร 
ในสังกัด ใหฝายเลขากอนวันประชุมเพ่ือเตรียมการวิเคราะหคางานและอัตรากําลังคนดวย  
 

  จึงแจงมาเพ่ือเขารวมประชุมตามวันและเวลาดังกลาว 

 

 

(นายเจริญ  บัวหลวงงาม 

ประธานคณะกรรมการ/ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 

 

. 
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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  

ครั้งท่ี 1/2563 

วันท่ี 15 มิถุนายน  2563  เวลา  09.00 น.  

ณ  หองปลัดองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  

 

ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ท่ี 295 /2563  ลงวันท่ี  1 มิถุนายน  
2563  เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 

1.1.1 นายกองคการบริหารสวนตําบล       ประธานคณะกรรมการ 
1.1.2 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   คณะกรรมการ  
1.1.3 ผูอํานวยการกองคลัง          คณะกรรมการ 
1.1.4 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  คณะกรรมการ 
1.1.5 อํานวยการกองชาง    คณะกรรมการ 
1.1.6 ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
1.1.7 หัวหนาสํานักปลัด     คณะกรรมการ 
1.1.8 นักทรัพยากรบุคคล   เลขานุการคณะกรรมการ 

 1.2 คณะกรรมการมีหนาท่ี จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระ

เพลิง ประจําปงบประมาณ 2564-2566  โดยใหสอดคลองและคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายวาดวยสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล   ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของ

สวนราชการตาง ๆ  ในองคการบริหารสวนตําบล  รวมท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ี

จะตองจายในดานบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล  ตลอดระยะเวลา 3 ป 

อยางนอยตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 

 1.2.1 ศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล

ในชวงระยะเวลา 3 ป 

  1.2.2 ศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบลในชวง

ระยะเวลา 3 ป วาตองการกําลังคน ประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาไร จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี

อยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.2.3 ศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันและกําลังคน ท่ีขาด

อยูและตองการเพ่ิมข้ึน   อัตราความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมาย

เพ่ิมข้ึน   อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป ตลอดระยะเวลา 3 ป  

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 83 
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  1.2.4 ศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน   เปนการวางแผนเพ่ือใหมีการใช

กําลังคนท่ีมีอยูในองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรูความสามารถ

ของกําลังคนท่ีมีอยู  การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใชกําลังคนท่ีมีอยูให

เหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน 

  1.2.5 ศึกษาวิเคราะห การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบของแตละสวนราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการ  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง

ตางๆ  ในแตละสวนราชการ   

1.2.6 พิจารณาใหความเห็น เสนอแนะ ทบทวน และขอปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ตลอด

ระยะเวลา 3 ป ประจําประมาณ 2564 -2566 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา        

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา       

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

พิจารณาแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง โดยเสนอปริมาณงาน 

จํานวนบุคลากรในสังกัด เปนรายสวนราชการ   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                  บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  โทร. 0 3754 1239                 .        

ท่ี                      -                                          วันท่ี              มิถุนายน    2563             . 

เรื่อง    ขอสงปริมาณงานเพ่ือจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป                  

. 

เรียน   ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (ผานเลขานุการ) 
 

  ตามบันทึกคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ท่ี - ลงวันท่ี  1  มิถุนายน  2563  

เรื่อง  ขอเชิญรวมประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  โดยประธานคณะทํางานจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป ใหสวนราชการในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง จัดสงปริมาณงานและจํานวน

บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ใหฝายเลขาเพ่ือใชประกอบในการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ประจาํปงบประมาณ  2564 – 2566  นั้น 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงขอสง

ปริมาณงาน  และจํานวนบุคลากร ดังรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 

(นางสาว........................................) 

        หัวหนาสํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

โบนสั 1.2.1 
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รายการ หนวยนับ 

ปริมาณ

งาน(ตอ

ป) 

เวลาท่ีใช

ตอราย  

(นาที) 

เวลาท้ังหมด 

ตอป(นาที) 

จํานวน

ตําแหนง

ท่ี

ตองการ 

สํานักงานปลัด      

1. งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานสารบรรณ 

- งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 

- งานประชาสัมพันธ 

- งานเลือกตั้ง 

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว 

- งานอ่ืนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของสวน

ราชการใด 

- งานกิจการสภา 

2. งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

- งานนโยบายและแผน 

- งานวิชาการ  

- งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 

- งานงบประมาณ 

- ทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

- รวบรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลสถิติ

ท่ีจําเปนตองนํามาใชในการวางแผน 

- งานจัดเตรียมเอกสารท่ีใชประกอบการ

พิจารณาวางแผนของ อบต. 

- วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ 

3. งานการเจาหนาท่ี  

- การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

- เลื่อนระดับ/ยายสายงาน 

-  บันทึกทะเบียนประวตัิ 

- ขอเครื่องราช 

- รับสมัครพนักงานจาง/พนักงานจางลาออก 

4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

เรื่อง/ฉบับ 

เรื่อง/ฉบับ 

เรื่อง/ฉบับ 

เรื่อง/ฉบับ 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 

 

เลม 

เลม 

เลม 

ครั้ง 

ครั้ง 

เลม 

 

เลม 

 

เลม 

 

ครั้ง 

ครั้ง 

เลม 

คน 

คน 

 

วัน 

 

3,500 

378 

350 

139 

170 

50 

65 

60 

 

5 

3 

2 

20 

1 

150 

 

20 

 

115 

 

2 

5 

55 

1 

24 

 

390 

 

50 

55 

40 

200 

300 

2000 

2000 

2000 

 

15000 

15000 

14700 

14700 

900 

850 

 

980 

 

970 

 

3500 

6300 

1000 

4250 

8820 

 

700 

 

175,000 

20,790 

14,000 

27,800 

51,000 

100,000 

130,000 

120,000 

 

75000 

45000 

29400 

294000 

900 

127500 

 

19600 

 

111550 

 

7000 

31500 

55000 

4250 

211680 

 

273000 

 

2.11 

0.25 

0.17 

0.34 

0.62 

1.21 

1.57 

1.45 

 

0.91 

0.54 

0.36 

3.55 

0.01 

1.54 

 

0.24 

 

1.35 

 

0.08 

0.38 

0.66 

0.05 

2.56 

 

3.30 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 86 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

- การปฏิบัติการในการเฝาระวังภัยตางๆ   

- การปองกันและระงับอัคคีภัย  

- งานชวยเหลือฟนฟู 

- สรุปรายงานปองกัน 

- รวบรวมขอมูล สถิติและเอกสาร 

- วางแผนเตรียมความพรอม 

5. งานกฎหมายและคดี 

- งานกฎหมายและนิติกรรม 

- งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 

- งานรองเรียนรองทุกขและอุธรณ 

- งานระเบียบการคลัง 

6. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

- งานสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบ

จัดเก็บบันทึกขอมูล จปบ. กชช 2 ค  

- งานสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

- งานสงเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการ

ชุมชน 

- งานสงเสริมภารกิจบทบาทหนาท่ีสิทธิสตรี 

- งานสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 

- งานสงเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

คนพิการปวยโรคเอดส เด็กท่ีไดรับผลกระทบ 

จากโรคเอดส เด็กท่ียากจนขาดอุปกรณ 

เลี้ยงดู 

- งานส ง เสริมและสนั บสนุ น กิจกรรม /

โครงการ ชมรมผูสูงอายุผูพิการ ผูปวยโรค

เอดส เด็กท่ีไดรับ ผลกระทบจากโรคเอดส 

- งานสงเสริมและสนับสนุนศูนยสงเคราะห

ราษฎรประจําหมูบาน 

-  งานสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ

พัฒนาอาชพี ผูสูงอายุ พิการ ผูปวยเอดส 

ครั้ง 

ครั้ง 

เรื่อง/ฉบับ 

ครั้ง 

ครั้ง 

 

 

เรื่อง/ฉบับ 

เรื่อง/ฉบับ 

เรื่อง/ฉบับ 

เรื่อง/ฉบับ 

 

ครั้ง 

 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 

 

 

ครั้ง 

 

 

ครั้ง 

 

ครั้ง 

 

ครั้ง 

55 

30 

43 

70 

35 

 

 

950 

200 

15 

200 

 

130 

 

15 

20 

15 

30 

12 

 

 

30 

 

 

20 

 

130 

 

80 

370 

2530 

1690 

430 

1300 

 

 

90 

220 

550 

500 

 

1550 

 

4500 

2600 

4500 

6600 

4300 

 

 

6500 

 

 

2500 

 

1550 

 

860 

20350 

75900 

72670 

30100 

45500 

 

 

85500 

44000 

8250 

100000 

 

201500 

 

67500 

52000 

67500 

198000 

51600 

 

 

195000 

 

 

50000 

 

201500 

 

68800 

0.25 

0.92 

0.88 

0.36 

0.55 

 

 

1.03 

0.53 

0.10 

1.21 

 

2.43 

 

0.82 

0.63 

0.82 

2.39 

0.62 

 

 

2.36 

 

 

0.60 

 

2.43 

 

0.83 
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ใบลงช่ือผูรวมประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ครั้งท่ี 1/2563 

วันท่ี 15 มิถุนายน  2563  เวลา  09.00 น.  

ณ  หองปลัดองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  

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

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1  ประธานคณะกรรมการ  

2  คณะกรรมการ  

3  คณะกรรมการ  

4  คณะกรรมการ  

5  คณะกรรมการ  

6  คณะกรรมการ  

7  คณะกรรมการ  

8  เลขานุการคณะกรรมการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  

ครั้งท่ี 1/2563 

โบนสั
1.1.3 

โบนสั
1.1.4 

LPA  
24.3 
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วันท่ี 15 มิถุนายน  2560  เวลา  09.00 น.  

ณ  หองปลัดองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1  ประธานคณะกรรมการ  

2  คณะกรรมการ  

3  คณะกรรมการ  

4  คณะกรรมการ  

5  คณะกรรมการ  

6  คณะกรรมการ  

7  คณะกรรมการ  

8  เลขานุการคณะกรรมการ  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ท่ี 295 /2563  ลงวันท่ี  1 มิถุนายน  
2563  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 

1.1.1 นายกองคการบริหารสวนตําบล       ประธานคณะกรรมการ 
1.1.2 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   คณะกรรมการ  
1.1.3 ผูอํานวยการกองคลัง          คณะกรรมการ 
1.1.4 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  คณะกรรมการ 
1.1.5 อํานวยการกองชาง    คณะกรรมการ 
1.1.6 ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
1.1.7 หัวหนาสํานักปลัด     คณะกรรมการ 
1.1.8 นักทรัพยากรบุคคล   เลขานุการคณะกรรมการ 

 1.2 คณะกรรมการมีหนาท่ี จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระ

เพลิง ประจําปงบประมาณ 2564-2566  โดยใหสอดคลองและคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายวาดวยสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล   ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของ

สวนราชการตาง ๆ  ในองคการบริหารสวนตําบล  รวมท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ี

จะตองจายในดานบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล  ตลอดระยะเวลา 3 ป 

อยางนอยตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 

 1.2.1 ศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล

ในชวงระยะเวลา 3 ป 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 89 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

  1.2.2 ศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบลในชวง

ระยะเวลา 3 ป วาตองการกําลังคน ประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาไร จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี

อยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.2.3 ศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันและกําลังคน ท่ีขาด

อยูและตองการเพ่ิมข้ึน   อัตราความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมาย

เพ่ิมข้ึน   อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป ตลอดระยะเวลา 3 ป  

  1.2.4 ศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน   เปนการวางแผนเพ่ือใหมีการใช

กําลังคนท่ีมีอยูในองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรูความสามารถ

ของกําลังคนท่ีมีอยู  การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใชกําลังคนท่ีมีอยูให

เหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน 

  1.2.5 ศึกษาวิเคราะห การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบของแตละสวนราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการ  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง

ตางๆ  ในแตละสวนราชการ   

1.2.6 พิจารณาใหความเห็น เสนอแนะ ทบทวน และขอปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ตลอด

ระยะเวลา 3 ป ประจําประมาณ 2564 -2566 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา       - ไมมี  - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา      - ไมมี  - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ประธาน - การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ท่ีไปท่ีมาเปน

อยางไร ขอใหเลขานุการชี้แจงใหคณะกรรมการรับทราบรวมกัน ครับ 

เลขาฯ  - ขอบคุณครับทานประธานครับ ผมขอนําเรียนชี้แจงตอคณะกรรมการ เก่ียวกับการจัดทํา

แผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการควบคุมอัตรากําลังบุคลากรในสังกัด ตลอดระยะเวลา 3 

ปต้ังแตปงบประมาณ 2564 – 2566  ซ่ึงแผนเดิมของ อบต.พระเพลิง ป 2561 – 

2563 จะสิ้นสุดในวันท่ี 30 กันยายน 2563  เราจําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

เพ่ือใหมีใชตอเนื่องตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป องคประกอบของการจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป เปนไปตามหมวด 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดสระแกว เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ขององคการ

บริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  27 พฤศจิกายน  2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 

ประกอบหนังสือสํานักงาน 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  ซ่ึงสาระในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ควรมีดังนี้ 

1 บทศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลในชวงระยะเวลา 3  ป 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 90 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

2 บทศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบล ในชวง
ระยะเวลา 3 ป  วาตองการกําลังคนประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเทาใด  จึงจะ
สามารถปฏิบัติงาน  ตามภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3 บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันและกําลังคน ท่ีขาด
อยูและตองการเพ่ิมข้ึน   อัตราความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายงาน
หรือไดรับมอบหมายเพ่ิมข้ึน   อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป 

4 บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน   เปนการวางแผนเพ่ือใหมีการใช
กําลังคนท่ีมีอยูในองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด    โดยสํารวจและ
ประเมินความรูความสามารถของกําลังคนท่ีมีอยู  การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนท่ีมี
อยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใชกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ
ของแตละคน 

5 การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละ
สวนราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการ  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง
ตางๆ     

และแตละสวนราชการไดสงปริมาณงานมาใหเลขานุการเรียบรอยแลว และไดดําเนินการ

วิเคราะหคางาน ตามท่ีแตละสวนราชการสงมา โดยการวิเคราะหคางานขององคการบริหาร

สวนตําบลพระเพลิง ผมใชหลักบันได  8  ข้ัน ตามคูมือวิเคราะหอัตรากําลังของสวน

ราชการ ของสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน สํานักงาน ก.พ. ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน 

ข้ันตอนท่ี 2 การพิจารณานโยบายการบริหารกําลังคนภาครัฐ 

ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บขอมูลยุทธศาสตรและภารกิจของหนวยงาน 

ข้ันตอนท่ี 4 การเก็บขอมูลกระบวนการทํางานจริง 

ข้ันตอนท่ี 5 การพิจารณาอุปสงคกําลังคน 

ข้ันตอนท่ี 6 การพิจารณาอุปทานกําลังคน 

ข้ันตอนท่ี 7 การกําหนดตําแหนง สายงาน และประเภทตําแหนง 

ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี  1  มาตรฐานการคมนาคม  
- การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงเปนระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
โดยการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  และจัดระบบ
การคมนาคมใหเปนระเบียบปลอดภัย  เชน  ปายบอกเสนทาง  ไหลทาง  สัญญาณไฟบริเวณ
ทางแยกตางๆและยานชุมชน 

    ยุทธศาสตรท่ี 2  ประชาชนมีคุณภาพ  

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 91 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

- การพัฒนาดานการศึกษาการสาธารณสุข การจัดใหมีความม่ันคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพ
ติด  ปลอดผูมีอิทธิพล  อนุรักษประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สงเสริม
ภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
- การเพ่ิมรายได  ลดรายจาย  พัฒนาทักษะฝมือ  สงเสริมการประกอบ อาชีพท่ียั่งยืน  และมี
รายได ท่ี ม่ันคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และ
ผูดอยโอกาส 

   - การพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภคการปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีราชการ   
สถานท่ีทองเท่ียว  อาคาร  บานเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  และมีการบริการพ้ืนฐานท่ีสะดวกและเพียงพอ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3  เกษตรกรรมย่ังยืน  

- การสงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน   

การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเกษตรกรรม

ครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหมสงเสริมใหมีตลาดเพ่ือเปนศูนยกลางในการจําหนายสินคา

การเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร    

- พัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหลงน้ําชลประทาน   

ใหสามารถเก็บกักน้ําไดตลอดป ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน 

ปาไม  แหลงน้ําธรรมชาติ  ฯลฯ 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการโปรงใส    

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช  และสถานท่ีปฏิบัติราชการ   

ควบคุมดานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

- รณรงคใหเยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสําคัญของการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย  มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  ความตองการการแกปญหา  ประเมินผล

และตรวจสอบได 

 

 การกําหนดจํานวน/สายงานและประเภทตําแหนง 

 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ใชการวางกรอบ
อัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความ
เหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังได
กําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนดประเภท
บุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยางเหมาะสมกับภารกิจ โดยให
พิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการบริหารสวนตําบลพระ
เพลิง ดังนี้ 

พนักงานสวนตําบล  : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ี เนนการใชความรู
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนด
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นโยบายหรือลักษณะงานท่ีมีความตอเนื่องในการทํางาน  มีอํานาจหนาท่ีในการสั่งการบังคับ
บัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น   กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวน
ตําบลไว  ดังนี้ 

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

ลูกจางประจํา : ปฏิบัติงานท่ีตองใชทักษะและประสบการณ  จึงมีการจางลูกจางประจํา
ตอเนื่องจนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมมีการกําหนดอัตราข้ึนมาใหม  หรือกําหนด
ตําแหนงเพ่ิมจากท่ีมีอยูเดิมและใหยุบเลิกตําแหนง หากตําแหนงท่ีมีอยูเดิมเปนตําแหนงวาง มี
คนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ  โดยกําหนดเปน ๓ กลุม  ดังนี้  

- กลุมงานบริการพ้ืนฐาน  
- กลุมงานสนับสนุน 
- กลุมงานชาง 

พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีกําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑการ
กําหนดพนักงานจางจะมี 3 ประเภทแต องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิงเปนองคการ
บริหารสวนตําบล 
ขนาดกลางดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง  ๒ 
ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจางท่ัวไป 
- พนักงานจางตามภารกิจ  

 

 

 

  

 

 

 
การจัดอัตรากําลังเพ่ือใหสอดคลองกับเปาประสงคของยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตําแหนงท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

มาตรฐานคมนาคม   

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

- ปลัด อบต. - รองปลัด อบต. 

- ผอ.กองชาง  

- นักวิเคราะหฯ 

- นายชางโยธา/ผช.นายชางฯ 
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และยานชุมชน - จพง.ธุรการ กองชาง 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

ประชาชนมีคุณภาพ   

- ใหบริการดานสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย ปองกัน โรคติดตอ ใหบริการดาน
ทันตกรรม  การจัดใหมีความม่ันคงปลอดภัยปลอดจากยา
เสพติด  ท้ังชุมชน  โรงเรียน และหนวยงานรัฐในพ้ืนท่ี  
  
 

- ปลัด อบต. –รองปลัด อบต. 

- ผอ.กองสาธารณสุข 

- พยาบาลวิชาชีพ  

- จพง.สาธารณสุข  

- จพง.ทันตสารธารณสุข 

- ผช.แพทยแผนไทย 

- พนักงานผูชวยเหลือ จนท. 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด

เบา (รถขยะ)  

- คนงานประจํารถขยะ  

- ยาม     -  คนงาน  

- ใหการศึกษากับเด็กกอนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี  อนุรักษประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริม
ดานการกีฬาและนันทนาการ และสิ่งเสริมการศึกษา นอก
สถานศึกษา ใหกับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา  

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- ผอ.กองการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา 

- ผช.นักวิชาการศึกษา 

- คร ู/ผช.คร/ู ผดด 

- การเพ่ิมรายได  ลดรายจาย พัฒนาทักษะฝมือ สงเสริม
การประกอบ อาชีพท่ียั่งยืน และมีรายไดท่ีม่ันคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัส ดิการ เด็ก  เยาวชน สตรี  คนชรา
ผูดอยโอกาส 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- นักพัฒนาชุมชน 

- พนักงานสูบน้ํา 

- การพัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภคการ
ปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีราชการ  สถานท่ีทองเท่ียว  อาคาร  
บานเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพ้ืนฐานท่ีสะดวกและ
เพียงพอ 
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- ผอ.กองชาง  - วิศกรโยธา 

- นายชางโยธา 

- จพง.ธุรการ กองชาง 

- ผช.นายชางโยธา 

- จพง.ปองกันฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

เกษตรกรรมย่ังยืน 

- สงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  สงเสริมการปลูกพืช

สมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน  การพัฒนาบุคลากรทาง

การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหมสงเสริมใหมีตลาด

เพ่ือเปนศูนยกลางในการจําหนายสิ้นคาการเกษตรการ 

พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร    

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- หน.สํานักปลัด 

- นักพัฒนาชุมชน 

- พนักงานสูบน้ํา 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ  คู  คลอง  - ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
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หนอง  บึง แหลงน้ําชลประทาน  ใหสามารถเก็บกักน้ําได

ตลอดป ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  เชน ปาไม  แหลงน้ําธรรมชาติ  ฯลฯ 

 

- ผอ.กองชาง  

- นักวิเคราะหฯ 

- นายชางโยธา 

- จพง.ธุรการ กองชาง 

- ผช.นายชางโยธา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

บริหารจัดการโปรงใส 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ใหเงินเดือนคาจาง  คาตอบแทน 

บรรจุแตงตั้ง  สรรหา  พัฒนาบุคลากร   ในสังกัด   

 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานักปลัด -นิติกร 

- นักพรัพยากรบุคคล 

- ผช.นักทรัพยากรบุคคล 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช  และ

สถานท่ีปฏิบัติราชการ  ควบคุมดานงบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได  

 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 

- ผอ.กองคลัง 

- นักวิชาการเงินฯ 

- จพง.พัสดุ 

- จพง.จัดเก็บรายได 

- จพง.การเงิน 

- ผช.จพง.พัสดุ 

- ผช.จพง.การเงินฯ 

- รณรงคใหเยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสําคัญของ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีสวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศน  ความตองการการแกปญหา  ประเมินผล

และตรวจสอบได และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานสวนตําบลทุกระดับ 

 

 

 

 

  

รายการ 
หนวย

นับ 

ปริมาณ

งาน(ตอ

ป) 

เวลาท่ีใช

ตอราย

(นาที) 

เวลาท้ังหมด 

ตอป(นาที) 

จํานวน

ตําแหนง

ท่ี

ตองการ 

สํานักงานปลัด      

      

โบนสั 1.2.2 
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กองคลัง      

      

กองชาง      

      

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

      

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม      

      

 

สําหรับตําแหนงวาง เราสามารถดําเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตําแหนง   6  กรณีดังนี้ 

1. ปรับปรุงตําแหนง คือปรับปรุงสายงานของตําแหนงในสวนราชการเดิม  จนท.-จพง. 
(ตอนนี้ไมมีแลว เพราะสายท่ัวไปเปน เจาพนักงานเหมือนกัน) 

2. ปรับขยายตําแหนงคือปรับขยายระดับตําแหนงในสายงานเดิม ชง-อส. 
3. ปรับลดตําแหนงคือปรับลดตําแหนงในสายงานเดิม  อส.-ปง/ชง 
4. ตัดโอนตําแหนงคือการตัดโอนตําแหนงเดิมจากงานหนึ่งไปงานหนึ่ง เจาพนักงานธุรการ 

สํานักงานปลัด ไปเปนเจาพนักงานธุรการกองคลัง 
5. เปลี่ยนแปลงเลขท่ีตําแหนงคือเปลี่ยนแปลงเลขท่ีตําแหนงของสายงานเดิมในงาน

เดียวกัน  
6. ปรับปรุงและตัดโอนตําแหนงคือ เกลี่ยตําแหนงท่ีวาง จากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่ง เจา

พนักงานธุรการ ปง/ชง กองชาง ไปเปน นักวิชาการพัสด ุปก/ชก  กองคลัง 
ลําดับ สวนราชการ ตําแหนง จํานวน วิธีดําเนินการในตําแหนงวาง 

1 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

ผูอํานวยการกอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

1 ตําแหนงรายงานกรมสงเสริมการปกครอง 

สวนทองถ่ิน ยุบเลิกไมได 

2 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

เจาพนักงาน

สาธารณสุข 

2 เปนตําแหนงจัดสรรในสถานีอนามัยถายโอน 

ไดรับเงินอุดหนุน ยุบเลิกไมได 

3 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

เจาพนักงานธุรการ 1  

4 กองคลัง เจาพนักงานพัสดุ 1  

5 กองชาง วิศวกรโยธา 1  

6 กองชาง นายชางโยธา 1  

 

ลําดับท่ี 3 – 6 ท่ีเราจะสามารถปรับเกลี่ยตําแหนงได ซ่ึงอยูท่ีภาระงานปจจุบันยังมีความ

จําเปนหรือไมอยางไร  
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ประธาน - ลําดับท่ี 3 – 6 อยูในสวนราชการ คือ กองสาธารณสุข  กองคลัง และ กองชาง ผอ.กอง

เห็นวาอยางไร 

ผอ.กองสาธารณสุข - ลําดับท่ี 3 เจาพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขยังคงมีความจําเปนเนื่องจากเปนตําแหนง

ท่ีกําหนดในสถานีอนามัยนาคันหัก ทําหนาท่ีธุรการ ในสถานีอนามัยและบันทึกขอมูลเก่ียวกับ

การพยาบาล 

ผอ.กองคลัง -ลําดับท่ี 4 เจาพนักงานพัสดุ ยังคงตําแหนงไวเหมือนเดิมคะ เพราะมีความจําเปนในการ

จัดซ้ือจัดจาง ภาระงานยังไมเปลี่ยนแปลง 

ผอ.กองชาง - ลําดับท่ี 5 – 6 ตําแหนงวิศวกรโยธา และ นายชางโยธา คงตําแหนงไวเหมือนเดิมครับ 

เนื่องจาก ภาระงานยังมีอยูครับ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบไมปรับเกล่ียตําแหนงวางและคงตําแหนงวางไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป

งบประมาณ 2564 – 2566  

 

เลขานุการ - สําหรับภาระงานท่ีแตละสวนราชการสงมาและมีความตองการเพ่ิมอัตรากําลัง เลขานุการได

วิเคราะหคางาน แลวสรุปผลดังนี้ครับ 

ลําดับ สวน

ราชการ 

ตําแหนง จํานวน ปท่ี

ตองการ 

เหตุผลและค  

1 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

นักวิชาการ

สาธารณสุข 

ปก/ชก 

1 2564 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิงไดรับการถายโอนสถานีอนา     

กระทรวงสาธารณสุข เม่ือป 2550 และตองควบคุมกํากับดูแลสถานีอ  

ถายโอนท่ีรับโอนมาไมมีตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ดังนั้นจึงทําให  

ผูบริหาร เทาท่ีควรเนื่องจากวา เปนลักษณะงานเฉพาะ ตองใชความรูค    

ความจําเปนตองเพ่ิมตําแหนงดังกลาวท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

2 กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

พนักงาน

ขับรถยนต 

1 2564 องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ไดรับการจัดสรรรถยนต 1 คัน ซ่ึงใ    

งานธุรการรับสงหนังสือราชการ งานควบคุมโรค งานประชาสัมพันธ ฯล   

ขับรถยนตรถยนตคันดังกลาว จึงมีความจําเปนตองกําหนดตําแหนงพนั     

3 กองคลัง คนงาน 3 2564 ปจจุบันกองคลังมีภารกิจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี และการใหบริการภา  

ภาษีในการจัดทําเก็บภาษีรูปแบบใหม ซ่ึงเปนภารกิจสําคัญ ซ่ึงการดําเนิ   

ขนาดกวาง ภายใตการควบคุมดูแลหมูบาน 19 หมูบาน ดังนั้นแลว อง   

ตําแหนงคนงาน เพ่ือตอบสนองภารกิจดังกลาว 

4 กอง

การศึกษา 

ผูดูแลเด็ก

(ท่ัวไป) 

2 2564 องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูน   

ดังนี ้

1. ศพด.เฉลิมพระเกียรติบานพระเพลิง 
มีเด็ก 62 คน มีบุคลากร 5 คน 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 97 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

(ครู 1 คน ผดด   4  คน) 
2. ศพด.บานไทรทอง 

มีเด็ก  60  คน มีบุคลากร 5 คน 
(ครู1 คน ผดด.    คน) 

3. ศพด.บานทาเตน 
มีเด็ก 32  คน มีบุคลากร 2 คน  
(ครู 1 คน ผดด.   1  คน) 

4. ศพด.บานเนินสายฝน 
มีเด็ก  36  คน มีบุคลากร   2  คน 
(ไมมีครู ผดด.   2  คน) 

      องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง มีเด็กรวมท้ังหมด 190 คน ซึ       

พัฒนาเด็กเล็กบานเนินสายฝน ซีงมี เพียง 2 คน หากกรณีท่ี บุคคลใดบ       

ประชุมตาง ๆ ไมวาจะของกรมสงเสริม ฯ จังหวัด อําเภอหรือของหนวย     

ดูแลความปลอดภัยของเด็กสวนท่ีเหลือไดเพียงบุคคลเดียว ดังนั้น องคก

ตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) ท่ีศูนยพัฒนา       

 

ประธาน - มีคณะกรรมการทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการกําหนดตําแหนงเพ่ิมนี้หรือไม  

ปลัด อบต. - เม่ือกําหนดตําแหนงมาขนาดนี้แลว ผมขอทราบภาระคาใชจายดวยครับ 

เลขานุการ ภาระคาใชจายตามมาตรา 35 กอนเพ่ิมอัตรากําลัง ดังนี้ครับ 

ป ประมาณจากขอบัญญัติ คาใชจายดานบุคคลากร คิดเปนรอยละ 

2564 85,402,275 16,529,962 19.36 

2565 89,672,389 17,019,905 18.98 

2566 94,156,008 17,518,118 18.61 

 ภาระคาใชจายตามมาตรา 35 หลังเพ่ิมอัตรากําลัง ดังนี้ครับ 

ป ประมาณจากขอบัญญัติ คาใชจายดานบุคคลากร คิดเปนรอยละ 

2564 85,402,275 17,683,787 20.71 

2565 89,672,389 18,187,523 20.28 

2566 94,156,008 18,699,536 19.86 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กําหนดตําแหนงเพ่ิม ในป 2564 ดังนี้ 

 1. นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก 1 อัตรา    กองสาธารณสุขฯ 

 2. พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา  กองสาธารณสุขฯ 

 3. พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงาน 3 อัตรา   กองคลัง 

 4. พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 2 อัตรา กองการศึกษาฯ  

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 98 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ   

ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มีทานใดเสนอเรื่องอะไรบางครับถาไมมีผมขอปดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา  12.00 น. 

 

      (ลงชื่อ)                     ศก    ผูจดรายงานการประชุม 

        (สมปอง  สิงหศก) 

               เลขานุการคณะกรรมการ 

      (ลงชื่อ)    กิ                 ก    ผูตรวจรายงานการ

ประชุม 

        (นาย........................) 

             ประธานคณะกรรมกรรมการ 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

 

 

ท่ี  สก 75101/  องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

          111 หมู 12  ตําบลพระเพลิง   

          อําเภอเขาฉกรรจ 

                                 จังหวัดสระแกว  27000 

         สิงหาคม  2563 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ปและแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําป 2564 - 2566  

เรียน   ประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว 

อางถึง  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  27 พฤศจิกายน  2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับปจจุบัน 

สิ่งท่ีสงมาดวย    1. รางแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจาํปงบประมาณ 2564 – 2566  8  เลม 
2. รางแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2564-256  8  เลม       

 ตามท่ีอางถึง คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว (ก.อบต.จังหวัดสระแกว) 
ประกาศหลักเกณฑกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลัง  3 ป  เพ่ือเปนกรอบกําหนด
อัตรากําลังและตําแหนงใหสอดคลองเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแตละ
แหง พรอมกําหนดทิศทางเปาหมายในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ในหวงระยะเวลา  3  ป ประกอบกับ 
แผนอัตรากําลัง 3 ป และแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 ขององคการ
บริหารสวนตําบลพระเพลิง จะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30  กันยายน  2563  นั้น   

 ในการนี้ เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของ องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง เปนไปดวย
ความเรียบรอย  มีแผนงานควบคุมงานบริหารงานบุคคล สามารถกําหนดทิศทางในการบริหาร มีเหมาะสมกับ
ภารกิจและเปาหมายของการพัฒนาทองถ่ิน เปนไปดวยความตอเนื่อง  องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  
จึงขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ป และแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล 
พระเพลิง  ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566  พรอมกันนี้ ไดแนบรายละเอียดรางแผนดังกลาว 
มาเพ่ือพิจารณาดวยแลว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินตอไป 

            ขอแสดงความนับถือ 

   (.................................) 

                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  
สํานักงานปลัด   
โทร. 0 3754 1239 
 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 100 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

บัญชีขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 
 

1.1 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
 

โครงสรางสวน
ราชการ 

กรอบอัตรากําลังปจจุบัน 
กรอบอัตรากําลัง ป 

2564 
กรอบอัตรากําลัง ป 

2565 
กรอบอัตรากําลัง ป 

2566 
อัตรา มีคน อัตรา 

เพ่ิม ลด 
รวม 

เพ่ิม ลด 
รวม 

เพ่ิม ลด 
รวม 

ท้ังหมด ครอง วาง อัตรา อัตรา อัตรา 

ปลัด อบต./รองปลัด             
สํานักงานปลัด             
กองคลัง             
กองชาง             
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

            

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

            

 ป 2564 กําหนดตําแหนงเพ่ิม 7 อัตรา ดังนี ้
   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการสาธาณสุข ปก/ชง 1 อัตรา  
2. พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  1 อัตรา 
กองคลัง  
1. พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงาน  3 อัตรา 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 2 อัตรา 

 ป 2565 ไมประสงคขอเพ่ิม  
 ป 2566 ไมประสงคขอเพ่ิม 
  

1.2 การคํานวณภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน  
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  

รายการ ป 2564 ป 2566 ป 2566 

งบประมานรายจายประจําป 85,402,275 89,672,389 94,156,008 
คาใชจายเก่ียวกับเงินเดือน 
และประโยชนตอบแทนอ่ืน 

17,683,787 18,187,523 18,699,536 

คิดเปนรอยละ 20.71 20.28 19.86 
 
 

 บันทึกขอความ 
แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 101 
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สวนราชการ  งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด  โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒39                                      

ท่ี             - วันท่ี           กันยายน  ๒๕63   

เรื่อง ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ปและแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลประจําปงบประมาณ 2564-2566  

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  

เรื่องเดิม 

 ดวยแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2561-2563  ขององคการบริหารสวนตําบล
พระเพลิง  จะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30  กันยายน  2563  และองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ไดเสนอ 
ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว (ก.อบต.จังหวัดสระแกว) พิจารณา 
รางแผนอัตรากําลัง 3 ป และรางแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566   

ขอเท็จจริง 

 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว (ก.อบต.จังหวัดสระแกว) มีมติในท่ีประชุม
ครั้งท่ี  8/2563  เม่ือวันท่ี     สิงหาคม  2563  เห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง 3 ป และรางแผนพัฒนา
พนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ  2564 -2566  ขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง เรียบรอย
แลว และใหองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการเก่ียวกับเอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานเลขานุการทองถ่ิน
จังหวัดสระแกว เพ่ือทราบภายใน  5  วันทําการ นับตั้งแตวันประกาศ 

ขอระเบียบ  

1. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน    

3. มติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว  ในการประชุมครั้งท่ี  8/2563   
เม่ือวันท่ี     สิงหาคม  2563   

ขอพิจารณา 

 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย องคการ
บริหารสวนตําบลพระเพลิง มีแผนอัตรากําลังและทิศทางการพัฒนาคน เปนไปดวยความตอเนื่อง งานการ
เจาหนาท่ี จึงรางประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป และแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ  
2564 – 2566  พรอมหนังสือนําสงหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

ขอเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควร กรุณาลงนามในหนังสือท่ีแนบ  

                           (สมปอง    สิงหศก) 
            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 

โบนสั 1.1.9 
แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 102 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 
เรื่อง  แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 

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

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2545  และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือเปนกรอบกําหนด

อัตราตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

ปริมาณงานและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหง ประกอบกับเพ่ือเปนการกําหนดทิศทาง

เปาหมาย และอัตราพนักงานสวนตําบล ในหวงระยะเวลา  3  ป ขององคการบริหารสวนตําบลดวย  ประกอบ

กับแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563  ขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  

จะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30 กันยายน  2563 นี้ 

  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปดวยความเรียบรอย และ

องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง มีแผนอัตรากําลังฉบับใหมใชอยางตอเนื่อง จึงอาศัยอํานาจตามความนัย

มาตรา  15  และ  25 วรรคทาย  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว ในการประชุมครั้งท่ี 8/2563  เม่ือวันท่ี .... 

สิงหาคม  2563  จึงประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง    
เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจาํปงบประมาณ  2564 – 2566  

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแต  1  ตุลาคม  2563  เปนตนไป 

 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี             กันยายน   พ.ศ.2563 

 

(นาย.................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 
เรื่อง  กําหนดโครงสรางสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

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

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2545  และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือเปนกรอบกําหนด

อัตราตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

ปริมาณงานและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหง และกําหนดโครงสรางสวนราชการ ตําแหนง

งาน ใหรับผิดชอบเพ่ือตอบสนองการใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี ประกอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป

งบประมาณ  2564 – 2566  จะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30  กันยายน  2563  

  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง เปนไปดวยความ

เรียบรอย สวนราชการในสังกัดมีหนาท่ีรับผิดชอบงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย จึงอาศัยอํานาจตามความ

นัยมาตรา  15  และ  25 วรรคทาย  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว ในการประชุมครั้งท่ี 8/2563  เม่ือวันท่ี    สิงหาคม  

2563  จึงประกาศกําหนดโครงสรางสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ดังนี ้

1. สํานักงานปลัด  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการท่ัวไป ขององคการบริหารสวน
ตําบล และราชการท่ีมิไดกําหนดหนาท่ีของสวนราชการใดใดองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับ
และเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล งานดานธุรการ งานสารบรรณ  การจัดทํา
แผนพัฒนา การจัดทํารางขอบัญญัติตําบล การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล การให
คําปรึกษาหนาท่ีและความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงาน
จาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ดําเนินการเก่ียวกับอนุญาตตาง ๆ และปฏิบัติงานท่ี
ไมอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการท่ีเรียกชื่ออ่ืน รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการในองคการ
บริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมี
โครงสรางงานในสํานักงานปลัด ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

 1.2 งานนโยบายและแผน 

 1.3 งานกฎหมายและคดี 

 

 
LPA  
25.1 

LPA  
25.2 
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 1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 1.6 งานการเจาหนาท่ี 

 2. กองคลัง  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ – จายเงิน ทุก

ประเภท เก่ียวกับการเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนําสง การฝากเงิน การตรวจเงินขององคการ

บริหารสวนตําบล รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ การเบิกตัดป  การขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ 

การหักภาษีและนําสงรายงานเงินคงเหลือประจําวัน การรับและจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวน

ตําบล  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน  ตรวจสอบงานของ

จังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ และ

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  โดยมีโครงสรางงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงินและบัญชี 

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

2.3  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 3 กองชาง มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ  ออกแบบ  การจัดทําขอมูลทางดาน

วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การกอสราง  

งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการกอสรางและซอมบํารุง  การควบคุม

การกอสราง และซอมบํารุง  งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ

ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเก่ียวกับแผนงาน  

ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ  อะไหล  น้ํามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยมี

โครงสรางงานในกองชาง ดังนี้ 

   3.1 งานกอสราง 

3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับปฏิบัติงานดาน

การศึกษา  การวิเคราะห  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาตํารา

เรียน  การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการสงเสริมการศึกษา  การจัดการและ

สงเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน การจัดการและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืน

ท่ีเกียวของ โดยมีโครงสรางงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1  งานบริหารการศึกษา 

  4.2  งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินงานใหเปนไปตาม 

เจตนารมณของกฎหมายท่ีวาดวยการสาธารณสุขและ สิ่งแวดลอม พรอมท้ังกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ พัฒนา

และปรับปรุงงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การอาชีวอนามัยการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกัน

โรคติดตอและโรคไมติดตอ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม จัดใหบริการ

เผยแพรความรูทางดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภค 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 105 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมี

โครงสรางงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 

5.2 งานบริการสาธารณสุข 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี                กันยายน    พ.ศ.2563 

 

 

(นาย.......................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 
เรื่อง  แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจาํปงบประมาณ 2564– 2566 

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

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2545  และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบ

กําหนดทิศทางการพัฒนา พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสังกัด  ในหวงระยะเวลา  

3  ป ประกอบกับแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563  ขององคการบริหาร

สวนตําบลพระเพลิง จะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30 กันยายน  2563 นี้ 

  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปดวยความเรียบรอย และ

องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง มีแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ใชในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา  15  และ  25 วรรคทาย  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว ในการประชุมครั้งท่ี 

8/2563  เม่ือวันท่ี ... สิงหาคม  2563  จึงประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขององคการบริหาร

สวนตําบลพระเพลิง ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง เรื่อง แผนพัฒนา
พนักงานสวนตําบล  ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566  

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแต  1  ตุลาคม  2563 เปนตนไป 

 

     ประกาศ   ณ   วันท่ี             กันยายน   พ.ศ.2563 

 

 

 

(นาย................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

 

 

สก 75101/                                               องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

          111 หมู 12  ตําบลพระเพลิง   

          อําเภอเขาฉกรรจ 

                                จังหวัดสระแกว  27000 
 

         กันยายน  2563 
 

เรื่อง   สงแผนอัตรากําลัง 3 ป และแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว 
 

อางถึง  มติ ก.อบต.จังหวัดสระแกว ในการประชุมครั้งท่ี 8/2563  เม่ือวันท่ี    สิงหาคม 2563 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   แผนอัตรากําลัง 3 ป และแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล จํานวน  2  ชุด              
 ตามท่ีอางถึง คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว (ก.อบต.จังหวัดสระแกว)  มีมติ
ในการประชุมครั้งท่ี  8 /2563  เม่ือวันท่ี   สิงหาคม  2563  เห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ป และแผนพัฒนา
พนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566  ขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  และให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามมติใหแลวเสร็จ พรอมกับรายงานให เลขานุการ ก.อบต.จังหวัด
สระแกวเพ่ือทราบ ภายใน  5  วันทําการ  นั้น 

 องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ไดดําเนินการประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป และ
แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2564 -2566 เรียบรอยแลว  ในการนี้จึงขอสงแผน
อัตรากําลัง 3 ป และแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ท้ังนี้ไดแจงอําเภอ 
เขาฉกรรจ  เพ่ือทราบแลว   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (นาย...........................) 
                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  
 
สํานักงานปลัด 
โทร. 0 3754 1239 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

 

ท่ี  สก 75101/                                               องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

          111 หมู 12  ตําบลพระเพลิง   

          อําเภอเขาฉกรรจ 

                                จังหวัดสระแกว  27000 
 

         กันยายน  2563 
 

เรื่อง   สงแผนอัตรากําลัง 3 ป และแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  
 

เรียน   นายอําเภอเขาฉกรรจ 
 

อางถึง  มติ ก.อบต.จังหวัดสระแกว ในการประชุมครั้งท่ี 8/2560  เม่ือวันท่ี    สิงหาคม 2563 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   แผนอัตรากําลัง 3 ป และแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล จํานวน  2  ชุด              
 ตามท่ีอางถึง คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว (ก.อบต.จังหวัดสระแกว)  มีมติ
ในการประชุมครั้งท่ี  8 /2563  เม่ือวันท่ี   สิงหาคม  2563  เห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ป และแผนพัฒนา
พนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566  ขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  และให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามมติใหแลวเสร็จ พรอมกับรายงานให เลขานุการ ก.อบต.จังหวัด
สระแกวเพ่ือทราบ ภายใน  5  วันทําการ  นั้น 

 องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ไดดําเนินการประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป และ
แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2564 -2566 เรียบรอยแลว  ในการนี้จึงขอสงแผน
อัตรากําลัง 3 ป และแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ท้ังนี้ไดแจง
จังหวัดสระแกว  เพ่ือทราบแลว   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (นาย..............................) 
                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  
 
สํานักงานปลัด 
โทร. 0 3754 1239 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

 

 

 

 

 

เม่ือประกาศใชแผนอัตรากําลังเรียบรอยแลว  

ในระหวาง 3 ป หากมีความจําเปนตองปรับปรุงกรอบ

อัตรากําลัง เพ่ิม ยุบเลิก เปล่ียนแปลงเกี่ยวกับตําแหนง  

มีลําดับขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ  เลขานุการคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง อบต.พระเพลิง  โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒39                                      

ท่ี             - วันท่ี           พฤศจิกายน  ๒๕63   

เรื่อง   พิจารณากําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 

เรียน   ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง    
 

  คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ท่ี .................  ลงวันท่ี  ..........  มิถุนายน 2563  

เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566  โดยคณะกรรมการ

มีอํานาจ บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงาน คือ  จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  โดยให

คํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน   กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยาก

และคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของสวนราชการตาง ๆ  ในองคการบริหารสวนตําบล   ตลอดท้ังภาระ

คาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคล   และการจัดสรรเงินงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตําบล  โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  ในระยะเวลา 3 ป 

 เพ่ือใหคณะกรรมการติดตาม  ประเมินผลความเคลื่อนไหว ของงานบุคลากร และ การ 
ปรับลด  เพ่ิมเติม จํานวนหรือเปลี่ยนแปลงตําแหนง บุคลากร  ในแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหาร
สวนตําบลพระเพลิง  ฝายเลขานุการจึงเห็นควรประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพ่ือพิจารณา 
เรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณา กําหนดวัน เวลาและ สถานท่ี  
เพ่ือดําเนินการประชุมตอไป 
                                  

                    (นาย................................) 
            เลขานุการคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 

- ................................................. 
- กําหนดประชุมวันท่ี...................เวลา..........................ณ.............................. 
- สําเนาแจกจายใหคณะกรรมการ 

 
          (นาย........................................) 
ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป  2564 – 2566   

องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

ครั้งท่ี …….. /2563  

วันท่ี  ....................................เวลา   .....................................   

ณ หอง..................................................... 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 

 
 ประธานคณะกรรมการ  

2  คณะกรรมการ  

3  คณะกรรมการ  

4  คณะกรรมการ  

5  คณะกรรมการ  

6  คณะกรรมการ  

7  เลขานุการคณะกรรมการ  
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แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป  2564 – 2566   

องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

ครั้งท่ี …….. /2563  

วันท่ี  ....................................เวลา   .....................................   

ณ หอง..................................................... 

ผูมาประชุม 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1  ประธานณะกรรมการ 

 

 

2  คณะกรรมการ  

3  คณะกรรมการ  

4  คณะกรรมการ  

5  คณะกรรมการ  

6  คณะกรรมการ  

7  เลขานุการคณะกรรมการ  

ผูไมมาประชุม  - ไมมี - 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธาน          -    คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ท่ี .............  ลงวันท่ี  1 มิถุนายน   2563  

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 

2566  ประกอบดวย   

1. นายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานคณะกรรมการ 
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   คณะกรรมการ 
3. ผูอํานวยการกองคลัง    คณะกรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองชาง    คณะกรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการ 
6. ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
7. หัวหนาสํานักปลัด    คณะกรรมการ 
8. นักทรัพยากรบุคคล   เลขานุการคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการมีหนาท่ี จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวน
ตําบลพระเพลิง ประจําปงบประมาณ 2564-2566  โดยใหสอดคลองและคํานึงถึง

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 113 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

ภารกิจ  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของสวน
ราชการตาง ๆ  ในองคการบริหารสวนตําบล  รวมท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหาร
สวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตลอดระยะเวลา 3 ป อยางนอยตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 
  1. ศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบองคการบริหาร
สวนตําบลในชวงระยะเวลา 3 ป 
  2. ศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนท้ังหมดขององคการบริหารสวน
ตําบลในชวงระยะเวลา 3 ป วาตองการกําลังคน ประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาไร จึง
จะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  3. ศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันและ
กําลังคน ท่ีขาดอยูและตองการเพ่ิมข้ึน   อัตราความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจาก
การขยายงานหรือไดรับมอบหมายเพ่ิมข้ึน   อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป ตลอด
ระยะเวลา 3 ป  
  4. ศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน   เปนการวางแผนเพ่ือใหมี
การใชกําลังคนท่ีมีอยูในองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและ
ประเมินความรูความสามารถของกําลังคนท่ีมีอยูการพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนท่ีมีอยู
ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใชกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
แตละคน 
  5. ศึกษาวิเคราะห การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนด
หนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการ  การ
กําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตางๆ  ในแตละสวนราชการ   
  6. พิจารณาใหความเห็น เสนอแนะ ทบทวน และขอปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง  ตลอดระยะเวลา 3 ป ประจําประมาณ 2564 -2566  

 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองการประชุมครั้งท่ี   

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามการประชุมครั้งท่ีแลว  

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ประธาน  - ในวันนี้ องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  มีเรื่องเสนอเพ่ือใหคณะทํางานการจัดทําแผน

อัตรากําลังรวมประชุมพิจารณา  เก่ียวการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 114 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

ตําบลพระเพลิง  ประจําป  2564 - 2566  โดยใหคณะทํางานรวมกันแสดงความคิดเห็น

และรวมกันคิด พิจารณาเก่ียวกับการลดและเพ่ิมกรอบอัตรากําลัง ในประจําปงบประมาณ  

2564  เพ่ือเตรียมการรองรับภาระความรับผิดชอบในแตละสวนราชการ หรือแตละสวนงาน 

ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงพรอมกับใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาในการเพ่ิมหรือลดจํานวน  

ขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  เม่ือเปรียบเทียบจํานวน กับ ภาระหนาท่ีท่ีมี

อยูในตําแหนงนั้น ๆ ดวย 

ปลัด อบต. - องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ในปจจุบันมีพนักงานสวนตําบลท่ียายออก และยายเขา

มาปฏิบัติหนาท่ี และมีพนักงานสวนตําบล  พนักงานครูท่ีบรรจุใหม มีการเคลื่อนไหวในแตละ

สวนราชการเก่ียวกับจํานวนพนักงานหลายตําแหนงดวยกัน  ดังนั้น ใหแตละสวนราชการ 

ชวยกันเสนอประธานในท่ีประชุมเก่ียวกับจํานวนในแตละสวนราชการกอน เพ่ือดูจํานวนคน

และปริมาณงานในแตละสวน หลังจากนั้น คณะงานทุกคนชวยกันพิจารณาแตละสวนตามท่ี

หัวหนาสวนเสนอมา   

ประธาน - ใหเลขานุการเสนอขอมูลขอมูลบุคลากรปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 

เลขานุการ - ขอบคุณครับทานประธาน ปจจุบันจํานวนบุคลารในสังกัดของเราเปนดังนี้ครับ 

  

สวนราชการ งาน/ฝาย 
จํานวน

ขาราชการ 

จํานวน

ลูกจางประจํา 

จํานวน

พนักงาน

จาง 

หมาย

เหตุ 

สํานักงานปลัด งานบริหารงานท่ัวไป 

งานการเจาหนาท่ี 

งานปองกันฯ 

งาน............... 

    

กองคลัง      

กองชาง      

กองสาธารณสุขฯ      

กองการศึกษา      

  

 

 

 

 สําหรับอัตราตําแหนงท่ีวางปจจุบันขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  มีดังนี้ 

 ลําดับ สวนราชการ ตําแหนง จํานวน วิธีดําเนินการในตําแหนงวาง 

1 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

ผูอํานวยการกอง

สาธารณสุขและ

1 ตําแหนงรายงานกรมสงเสริมการ

ปกครอง 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 115 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

สิ่งแวดลอม สวนทองถ่ิน ยุบเลิกไมได 

2 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

เจาพนักงาน

สาธารณสุข 

2 เปนตําแหนงจัดสรรในสถานีอนามัยถาย

โอน 

ไดรับเงินอุดหนุน ยุบเลิกไมได 

3 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

เจาพนักงาน

ธุรการ 

1  

4 กองคลัง เจาพนักงานพัสดุ 1  

5 กองชาง วิศวกรโยธา 1  

6 กองชาง นายชางโยธา 1  

 หลักการดําเนินการเก่ียวกับตําแหนงท่ีวาง เห็นควรใหแตละสวนราชการ พิจารณาตําแหนง

วางในสวนราชการของตัวเองกอนวา ยังมีความจําเปนหรือไมอยางไร หากมีความจําเปนควร

คงกรอบอัตรากําลังไว หากไมมีความจําเปนแลว อาจยุบเลิกตําแหนง หรือเปลี่ยนแปลง

ตําแหนง เชนการปรับเกลี่ยตําแหนง  ตัดโอน ครับ 

ประธาน - ลําดับท่ี 3 – 6 อยูในสวนราชการ คือ กองสาธารณสุข  กองคลัง และ กองชาง ผอ.กอง

เห็นวาอยางไร 

ผอ.กองสาธารณสุข - ลําดับท่ี 3 เจาพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขยังคงมีความจําเปนเนื่องจากเปนตําแหนง

ท่ีกําหนดในสถานีอนามัยนาคันหัก ทําหนาท่ีธุรการ ในสถานีอนามัยและบันทึกขอมูลเก่ียวกับ

การพยาบาล 

ผอ.กองคลัง -ลําดับท่ี 4 เจาพนักงานพัสดุ ยังคงตําแหนงไวเหมือนเดิมคะ เพราะมีความจําเปนในการ

จัดซ้ือจัดจาง ภาระงานยังไมเปลี่ยนแปลง 

ผอ.กองชาง - ลําดับท่ี 5 – 6 ตําแหนงวิศวกรโยธา และ นายชางโยธา คงตําแหนงไวเหมือนเดิมครับ 

เนื่องจาก ภาระงานยังมีอยูครับ 

มติท่ีประชุม - ............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 

เลขานุการ - การประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ มีสวนราชการ ท่ีเสนอคางานเพ่ือขอกําหนดตําแหนง

เพ่ิมซ่ึงเลขานุการได วิเคราะหคางานแลว ดังรายละเอียดแนบทาย และขอสรุปผลแตละสวนราชการดังนี้  

 

ลําดับ สวนราชการ ตําแหนง จํานวน ปท่ี

ตองการ 

เหตุผลและความจําเปน 

1 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

พยาบาล

วิชาชีพ 

ปก/ชก 

1 2564 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิงไดรับ

การถายโอนสถานีอนามัยนาคันหัก 1 แหง 

ภายใตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จาก

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 116 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

กระทรวงสาธารณสุข เม่ือป 2550 และตอง

ควบคุมกํากับดูแลสถานีอนามัยท่ีไดรับการถาย

โอนดังเชนกับสวนราชการอ่ืน แตสถานีอนามัย

ถายโอนท่ีรับโอนมามีตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 

จํานวน 1 อัตราทําให ไมสามารถใหบริการ

ประชาชนในสถานีอนามัยไดอยางท่ัวถึง ดังนั้น

จึงทําใหการควบคุมกับกับดูแลงานดาน

สาธารณสุข ไมตอบสนองนโยบายของผูบริหาร 

เทาท่ีควรเนื่องจากวา ดังนั้น องคการบริหารสวน

ตําบลพระเพลิง จึงมีความจําเปนตองเพ่ิม

ตําแหนงดังกลาว 

2 กองคลัง     

3 กองชาง     

เลขานุการ ภาระคาใชจายตามมาตรา 35 กอนเพ่ิมอัตรากําลัง ดังนี้ครับ 

ป ประมาณจากขอบัญญัติ คาใชจายดานบุคคลากร คิดเปนรอยละ 

2564 85,402,275 16,529,962 19.36 

2565 89,672,389 17,019,905 18.98 

2566 94,156,008 17,518,118 18.61 

 ภาระคาใชจายตามมาตรา 35 หลังเพ่ิมอัตรากําลัง ดังนี้ครับ 

ป ประมาณจากขอบัญญัติ คาใชจายดานบุคคลากร คิดเปนรอยละ 

2564 85,402,275 17,683,787 20.71 

2565 89,672,389 18,187,523 20.28 

2566 94,156,008 18,699,536 19.86 

มติ ท่ีประชุม เห็นชอบให อบต.พระเพลิง กําหนดตําแหนงเพ่ิมในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป

งบประมาณ 2564 – 2566   จํานวน  ................ ตําแหนง ............. อัตรา ดังนี้ 

สวนราชการ ตําแหนง เลขท่ีตําแหนง จํานวน 
กองสาธารณสุขฯ พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก 000000000000 1 
กองคลัง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง/ชง 000000000000 1 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  - ไมมี – 

ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มีทานใดเสนอเรื่องอะไรบางครับถาไมมีผมขอปดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา  15.00 น. 

      (ลงชื่อ)    ผูจดรายงานการประชุม 

       (                   ) 

                     เลขานุการคณะกรรมการ 
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      (ลงชื่อ)                           ผูตรวจรายงานการประชุม 

       (นาย……………………..) 

                ประธานคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี  สก 75101/                               องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

111 หมู 12  ตําบลพระเพลิง   

     อําเภอเขาฉกรรจ 

                                จังหวัดสระแกว  27000 
 

                ธันวาคม  2563 
 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําป  2564 - 2566 
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เรียน   ประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว 

สิ่งท่ีสงมาดวย  แบบขอปรับปรุงแผนอัตรากําลัง แบบ 1 - 5   จํานวน    ..........    ชุด 

  ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว มีมติในท่ีประชุมครั้งท่ี  ..../2563  

เม่ือวันท่ี  .....  สิงหาคม  2563  เห็นชอบแผนอัตรากําลัง  3  ป  ปงบประมาณ  2564  - 2566 และ

องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ไดประกาศใชแผนอัตรากําลัง  3  ป ตามมติท่ีประชุมมีผลตั้งแต  

1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2566  ไปแลวนั้น 

แตเนื่องดวยองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง มีภารกิจงานท่ีเพ่ิมข้ึน ในปท่ีผาน ในการนี้  

จึงมีความประสงคขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว เพ่ือเพ่ิมเติมปรับปรุง

กรอบอัตรา  3  ป ใหเหมาะสมกับสถานการณและตามบทบาทภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนขององคการบริหารสวนตําบล

พระเพลิง ประจําปงบประมาณ  2564  ดังรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

                     ขอแสดงความนับถือ 
                                                                             

                      (นาย.........................) 

                            นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

 

สํานักงานปลัด 

โทร. 0 3754 1239 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตําแหนงขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว 

 

อบต./อําเภอ ขอปรับปรุงแผนอัตรากําลัง หมายเหตุ 

อบต.พระเพลิง 

อําเภอเขาฉกรรจ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

- กําหนดตําแหนงเพ่ิม ตําแหนง 
พยาบาลวิชาชีพ ปก/ชก    1 อัตรา 

กองคลัง 
- กําหนดตําแหนงเพ่ิม ตําแหนง 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง/ชง    1 อัตรา 
 

ภาระคาใชจาย

ตามมาตรา 35 

คิดเปน 

รอยละ 20.71 
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(ลงชื่อ................................................... 

(นาย…………………………..) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง 3 ป  ใน 2 กรณี 

 

1. ขออนุมัติกําหนดตําแหนง   เอกสารท่ีใช คือ แบบ 1 – 5 
หมายถึงการขอเพิม่ตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 

2. ขออนุมัติยุบเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตําแหนง  เอกสารท่ีใช คือ แบบ 1 – 6 
แบงเปน 2 กรณี  ไดแก 
2.1  การยุบเลิกตําแหนง  ยุบแหนงที่ไมจําเปน ออกจากแผนอัตรากําลัง 
2.2  การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหนง  6 กรณ ี
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2.2.1 ปรับปรุงตําแหนง คือปรับปรุงสายงานตําแหนง สายงานเดิม สวนราชการเดิม เชน
ปรับปรุง เจาหนาท่ีธุรการ เปนเจาพนักงานธุรการ ตอนนี้ไมมีแลว เพราะสายท่ัวไปเปน
เจาพนักงานเหมือนกันทุกตําแหนงแลว 

2.2.2 ปรับขยายตําแหนง คือปรับขยายระดับตําแหนงในสายงานเดิม เชน ชํานาญงาน  

ปรับขยายเปน อาวุโส หรือ ชํานาญการ ปรับขยายเปน ชํานาญการพิเศษ 

2.2.3 ปรับลดตําแหนง คือปรับลดตําแหนงในสายงานเดิม เชน อาวุโส ปรับลดเปน ปฏบิัติงาน/

ชํานาญงาน หรือ ชํานาญการพิเศษ ปรับลดเปน ปฏิบัติการ /ชํานาญการ 

2.2.4 ตัดโอนตําแหนง คือการตัดโอนตําแหนงเดิมจากงานหนึ่งไปงานอีกหนึ่ง เจาพนักงาน
ธุรการ สํานักงานปลัด ไปเปนเจาพนักงานธุรการกองคลัง 

2.2.5 เปลี่ยนแปลงเลขท่ีตําแหนง คือเปลี่ยนแปลงเลขท่ีตําแหนงของสายงานเดิมในงาน
เดียวกัน 

2.2.6 ปรับปรุงและตัดโอนตําแหนง คือ เกลี่ยตําแหนงท่ีวาง จากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่ง  
เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  กองชาง ไปเปน นักวิชาการพัสดุ 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ  กองคลัง 
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เอกสารหมายเลข 1 

-ตัวอยาง- 

แบบขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ประจําป.......................... 

เทศบาล..................................................... 

    

 
 

แบบขออนุมติัเพ่ิม
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คําอธิบาย  เอกสารหมายเลข 1 
 

 ชองท่ี  (1)  ใหระบุวา  เปนการขออนุมัติกําหนดตําแหนงประจําปงบประมาณใด  หรือหากเปนการขอ 

     อนุมัติกําหนดตําแหนงท่ีไมไดอยูในกรอบอัตรากําลัง  3  ป  ก็ใหระบุวา  เปน  “กรณพิีเศษ” 

 ชองท่ี  (2)  “ลําดับท่ี”  ใหระบุลาํดับท่ีของตําแหนงท่ีขออนุมัติฯ  โดยเรยีงลําดับตามความสําคัญและ 

     ความจําเปนของตําแหนง 

 ชองท่ี  (3)  “สวนราชการ / งาน”  ใหระบุสวนราชการและงานท่ีตาํแหนงน้ันสังกัดอยู 

 ชองท่ี  (4)  “ตําแหนงและเลขท่ีตําแหนง”  ใหระบุ  ช่ือตําแหนงทางสายงานและระดับ  พรอมท้ังเลขท่ี 

     ตําแหนงของตําแหนงท่ีขออนุมัต ิ

 ชองท่ี  (5)  “จํานวน”  ใหระบุ  จํานวนของตําแหนงท่ีขออนุมัติ 

 ชองท่ี  (6)  “เหตผุลและความจําเปน”  ใหระบุ  เหตผุลและความจาํเปนของเทศบาลในการขออนุมตั ิ

     กําหนดตําแหนงน้ี 

 ชองท่ี  (7)  “อัตรากําลังท้ังเทศบาล (ท่ีมี / ท่ีวาง)” ใหระบุ  จํานวนตําแหนงพนักงานเทศบาลท้ังหมด 

     ของเทศบาล  และจํานวนตําแหนงพนักงานเทศบาลท่ีวางอยูของเทศบาล 

 ชองท่ี  (8)  “อัตรากําลังของสวนราชการน้ี  (ท่ีมี / ท่ีวาง)”  ใหระบุ  เชนเดียวกับชองท่ี (7)  แตเฉพาะ  

     ในสวนของสวนราชการท่ีตําแหนงน้ีสังกัดอยู 

 ชองท่ี  (9)  “อัตรากําลังของงานน้ี  (ท่ีมี / ท่ีวาง)”  ใหระบุเชนเดียวกับชองท่ี (7) แตเฉพาะในสวนของ 

     งานท่ีตําแหนงน้ีสังกัดอยู 

 ชองท่ี  (10)  “จํานวนลูกจางของสวนราชการน้ี  (ประจาํ / ช่ัวคราว)”  ใหระบุจํานวนลูกจางประจําและ 
       จํานวนลูกจางช่ัวคราว  ของสวนราชการท่ีตาํแหนงน้ีสังกัดอยู 

 ชองท่ี  (11)  “จํานวนลูกจางของงานน้ี  (ประจํา / ช่ัวคราว)”  ใหระบุจํานวนลูกจางประจําและจํานวน 

       ลูกจางช่ัวคราว  ของงานท่ีตําแหนงน้ีสังกัดอยู 

 ชองท่ี  (12)  “ตําแหนงน้ีอยูในแผนอัตรากําลัง  3  ป  หรือไม”  ใหตรวจสอบและระบุวาตําแหนงท่ีขอ 

       อนุมัติน้ีเปนตําแหนงท่ีอยูในแผนอัตรากําลัง  3  ป  ของเทศบาลหรือไม  ถาอยูในแผนฯ   

       ใหระบุ  พ.ศ.ของแผนฯ ดวย 

 ชองท่ี  (13)  “ความเห็น ก.ท.จ.” ใหระบุ  ผลการพิจารณาของ ก.ท.จ. 
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เอกสารหมายเลข 2 

-ตัวอยาง- 

กรอบตําแหนงของงานท่ีขออนุมัติ 

เทศบาล........................... 

 
 

 

 

แบบขออนุมติัเพ่ิม
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คําอธิบายเอกสารหมายเลข 2
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เอกสารหมายเลข 3 

 

แบบขออนุมติัเพ่ิม
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คําอธิบายเอกสารหมายเลข 3 
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เอกสารหมายเลข 4 

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง 

ตําแหนง.........................................................เลขท่ีตาํแหนง............................................................. 

 
 

แบบขออนุมติัเพ่ิม
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คําอธิบาย เอกสารหมายเลข 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 หนา 129 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566  
 

เอกสารหมายเลข 5 

 
 

 

 

 

คําอธิบายเอกสารหมายเลข 5 

แบบขออนุมติัเพ่ิม
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 บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด  โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒39                                      

ท่ี             - วันท่ี          กุมภาพันธ  ๒๕64   

เรื่อง ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป จําปงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  
 

1. เรื่องเดิม 
 ตามหนังสือ องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ท่ี สก ................... ลงวันท่ี  ........  โดย
องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สระแกว (ก.อบต.จังหวัดสระแกว) ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566   
ครั้งท่ี 1 ในกรณีกําหนดตําแหนงเพ่ิมจากกรอบอัตราเดิม  จํานวน  4 ตําแหนง  5  อัตรา นั้น    

2. ขอเท็จจริง 
 มีมติในท่ีประชุมครั้งท่ี  1/2564  เม่ือวันท่ี     มกราคม  2564  เปนชอบใหองคการ
บริหารสวนตําบลพระเพลิง กําหนดตําแหนงเพ่ิมในแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้ 

2.1  ตําแหนง............................................   1 อัตรา 
2.2  ตําแหนง............................................  1 อัตรา 
2.3  ตําแหนง............................................  1 อัตรา 
2.4  ตําแหนง............................................  2 อัตรา  

3. ขอระเบียบ  
3.1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.254 
3.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว  เรื่องหลักเกณฑและ

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2545 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน    

3.3 มติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว  ในการประชุมครั้งท่ี  
1/2563  เม่ือวันท่ี      มกราคม  2564  

4. ขอพิจารณา 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 
องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง มีแผนอัตรากําลังและทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เปนไปดวยความ
ตอเนื่อง งานการเจาหนาท่ี จึงรางประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
ฉบับปรุงปรุงครั้งท่ี 1 ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

5. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควร กรุณาลงนามในหนังสือท่ีแนบ  

 
                      (สมปอง    สิงหศก) 
                         นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 
เรื่อง  แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566  

ฉบับปรับปรงุครั้งท่ี 1  
--------------------------------- 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2545  และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือเปนกรอบกําหนด

อัตราตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

ปริมาณงานและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหง ประกอบกับเพ่ือเปนการกําหนดทิศทาง

เปาหมาย และอัตราพนักงานสวนตําบล ในหวงระยะเวลา  3  ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566   

ขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  

  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปดวยความเรียบรอย และ

องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง มีแผนอัตรากําลังท่ีครอบคลุมภารกิจตามอํานาจหนาท่ี อาศัยอํานาจตาม

ความนัยมาตรา  15  และ  25 วรรคทาย  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542  และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว ในการประชุมครั้งท่ี  1/2564   

เม่ือวันท่ี     มกราคม  2564   จึงประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  ขององคการบริหารสวนตําบล 

พระเพลิง ดังนี้ 

1 . ประกาศฉบับนี้ เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตํ าบลพระเพลิ ง   เรื่อ ง   
แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรงุครั้งท่ี 1  

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในองคการบริหารสวนตําบล 

พระเพลิง เปนตนไป 

 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี             กุมภาพันธ   พ.ศ.2564 

 

(นาย.................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 
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ท่ี  สก 75101/                                        องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

          111 หมู 12  ตําบลพระเพลิง   

          อําเภอเขาฉกรรจ 

                                จังหวัดสระแกว  27000 
 

         กุมภาพันธ  2564 
 

เรื่อง   สงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว 
 

อางถึง  มติ ก.อบต.จังหวัดสระแกว ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564  เม่ือวันท่ี    มกราคม 2564 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   แผนอัตรากําลัง 3 ป    จํานวน  .....  เลม              
 ตามท่ีอางถึง คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว (ก.อบต.จังหวัดสระแกว)  มี
มติในการประชุมครั้งท่ี  1 /2564  เม่ือวันท่ี   มกราคม  2564 เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบล 
พระเพลิง  กําหนดตําแหนงเพ่ิมจํานวน 4 ตําแหนง  5 อัตรา  นั้น 

 บัดนี้องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ไดดําเนินการประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 
ประจําปงบประมาณ 2564 -2566 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 เรียบรอยแลว  ในการนี้จึงขอสงแผนอัตรากําลัง 
3 ป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ท้ังนี้ไดแจงอําเภอเขาฉกรรจ  เพ่ือทราบแลว   

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (นาย............................) 
                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  
 
 
สํานักงานปลัด 
โทร. 0 3754 1239 
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ท่ี  สก 751/                                        องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

          111 หมู 12  ตําบลพระเพลิง   

          อําเภอเขาฉกรรจ 

                                จังหวัดสระแกว  27000 
 

       กุมภาพันธ  2562 
 

เรื่อง   สงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครัง้ท่ี 2 
 

เรียน   นายอําเภอเขาฉกรรจ 
 

อางถึง  มติ ก.อบต.จังหวัดสระแกว ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564  เม่ือวันท่ี    มกราคม 2564 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   แผนอัตรากําลัง 3 ป    จํานวน  .....  เลม              
 ตามท่ีอางถึง คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระแกว (ก.อบต.จังหวัดสระแกว)  มี
มติในการประชุมครั้งท่ี  1 /2564  เม่ือวันท่ี   มกราคม  2564 เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบล 
พระเพลิง  กําหนดตําแหนงเพ่ิมจํานวน 4 ตําแหนง  5 อัตรา  นั้น 
 บัดนี้องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ไดดําเนินการประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ประจําป
งบประมาณ 2564 -2566 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 เรียบรอยแลว  ในการนี้จึงขอสงแผนอัตรากําลัง 3 ป 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย ท้ังนี้ไดแจงจังหวัดสระแกว  เพ่ือทราบแลว   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

   (นาย.........................) 
                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  
สํานักงานปลัด 
โทร. 0 3754 1239 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

เรื่อง   รับโอน (ยาย) พนักงานสวนตําบลหรือขาราชการอ่ืน 
 

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

         ดวยองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  อําเภอเขาฉกรรจ   จังหวัดสระแกว มีความประสงค

จะรับโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบล หรือขาราชการอ่ืน เพ่ือมาดํารงตําแหนงท่ีวางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ประจาํปงบประมาณ 2564 – 2566  ดังนี้ 

1. สายงานผูบริหาร 

1.1 ............................................................   จํานวน  1  อัตรา 
1.2 ............................................................   จํานวน  1  อัตรา 

2. สายงานผูปฏิบัติงาน  

2.1  นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ    จํานวน   1  อัตรา 
2.2  วิศวกรโยธา ระดับ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ    จํานวน   1  อัตรา 
หากพนักงานสวนตําบล หรือขาราชการอ่ืน ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนผูใดประสงคจะขอโอน 

(ยาย) ใหยื่นคํารองขอโอนพรอมสําเนาทะเบียนประวัติ หนังสือรับรองความประพฤติ  ท่ี องคการบริหารสวน

ตําบลพระเพลิง  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว ไดท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ในวันและเวลาราชการ  หรือ  

โทร. 0 3754 1239 
  

 

                                      ประกาศ    ณ    วันท่ี             กุมภาพันธ  พ.ศ.2564  

 

                                           (นายกิตติ   ปกครึก) 

           นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

 

 

 

 
 
 
 
 

โบนสั 1.6 
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ท่ี สก 75101/                                                องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  

               111 หมู 12 ตําบลพระเพลิง   

          อําเภอเขาฉกรรจ 

                               จังหวัดสระแกว 27000 
 

                        กุมภาพันธ   2564 
 

เรื่อง   รับโอน(ยาย) พนักงานสวนตําบล 
 

เรียน    
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   สําเนาประกาศรับโอน     จํานวน  1  ฉบับ 
         

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  อําเภอเขาฉกรรจ   จังหวัดสระแกว มีความประสงค

จะรับโอน พนักงานสวนตําบล เพ่ือมาดํารงตําแหนงท่ีวางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 

2564 – 2566  รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
 

 ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง ดําเนินการเปนไป

ดวยความเรียบรอย จึงขอความอนุเคราะหทานประชาสัมพันธใหพนักงานสวนตําบลในสังกัด ท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถวนผูใดประสงคจะขอโอน ใหยื่นคํารองขอโอนพรอมสําเนาทะเบียนประวัติ หนังสือรับรองความประพฤติ  

ท่ี องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือสอบถาม

ขอมูลไดท่ี  0 3754 1239 ไป ในวันและเวลาราชการ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธเรื่องดังกลาว ใหตอไป 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                        (นาย...........................) 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

 

สํานักงานปลัด    

โทร./โทรสาร 0 3754 1239
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