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การจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ   นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตรากำลังคน   พัฒนากำลังคน ใน
องค์การบริหารส่วนตำบล  ให้สามารถดำเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ได้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  การจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  สามารถคาดคะเนได้ว่า
ในอนาคต  ในช่วงระยะเวลา  3  ปี  ข้างหน้าจะมีการใช้อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง   ตำแหน่งใดจำนวนเท่าใด  จึงเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  อีก
ทั้งเป็นการกำหนดทิศทาง  และเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  และสามารถใช้เป็น
เครื่องมือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ  40  ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีได้อีกด้วย 

  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  จึงได้จดัทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 – 2566 ( ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 ) ขึ้น  ให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่  โดยคำนึงถึง
ภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ความต้องการของประชาชนต่อไป 
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แผนอัตรากำลัง  3  ปี 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 

( ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1/2564 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

*************************** 
 

 
1.1  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัดพะเยา)  เรื่อง  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่        
30  ธันวาคม  2558  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัดพะเยา) เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559  
ลงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2559   และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัด
พะเยา) เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่     
24  ตุลาคม  2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 37 พ.ศ.2559 กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตาม  
หมวด  2  กำหนด  ประเภท  จำนวน  และอัตราตำแหน่ง  ดังข้อต่อไปนี้ 

ข้อ  12  การกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ต้องคำนึงถึงลักษณะ  หน้าที่      
ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  คุณภาพ  และความยากของงาน  ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล และงบประมาณรายได้
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวต้องเทียบได้ในมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการ
พลเรือนสามัญ 

ข้อ  13  การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในส่วนราชการ  ว่าจะมีตำแหน่งใด  ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด  จำนวนเท่าใด  โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วน
ตำบล  เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง  และการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

ในการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคำนึงถึงภารกิจ  อำนาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากคุณภาพของงาน  
และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 

ข้อ  16  ให้คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  โดยให้คำนึงถึงภารกิจ  อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัต ิ
ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ  ในองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดเป็นแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในระยะเวลา 3 ปี  
และแผนอัตรากำลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
  ข้อ  37  เมื่อ อบต. ได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งแล้วตามข้อ 
27(2) ข้อ 29  ข้อ 30  หรือข้อ 31  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังของ อบต.นั้น  
โดยให้ อบต. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของ อบต. ต่อไป 

- ข้อ 27 (2)  ปรับระดับตำแหน่งสูงขึ้นของตำแหน่งผู้บริหาร 
- ข้อ 29  ปรับเกลี่ยตำแหน่งไม่เปลี่ยนสายงาน 

1.  หลักการและเหตุผล 
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- ข้อ 30  ปรับเกลี่ยตำแหน่งโดยเปลี่ยนสายงาน 
- ข้อ 31  การยุบตำแหน่ง 

  1.2  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัดพะเยา) เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2557  กำหนดตาม     

หมวด 2  การกำหนดตำแหน่งการจ้าง  ข้อ  9  ให้องค์การบริการส่วนตำบลจัดทำแผน
อัตรากำลังพนักงานจ้างเป็นระยะเวลาสามปี  โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลและงบประมาณ ทัง้นี้ตามแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้างที่กำหนดใน หมวด 3   
        หมวด  3  การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง  ข้อ  14  การกำหนดจำนวนพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบล  ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
จัดทำเป็นแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง  และการใช้
ตำแหน่งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยให้จัดทำและกำหนดรวมไว้ในแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล   
  ข้อ  15  การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้างให้คำนึงถึงภารกิจอำนาจหน้าที่   ความ
รับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน  ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล 
  การกำหนดจำนวนพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง  หากเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  การกำหนดจำนวนให้เป็นไปตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ดังนี้ 

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  ตั้งแต่  100 ล้านบาทขึ้นไป      
มีพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้หนึ่งคน 

(2) องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  ตั้งแต่  200  ล้านบาทขึ้นไป      
มีพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้สามคน 

โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  กำหนดเพ่ือ
เป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง  ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดความคล่องตัว  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประโยชน์สูงสุดใน
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมทั้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำแผน
อัตรากำลัง  3  ปี  ตามคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพะเยา (ก.อบต.จังหวัดพะเยา) เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2557     

  1.3 คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัดพะเยา)  ได้มีมติ
เห็นชอบประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วน
ตำบล  จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้
ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัด  
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนอัตรากำลัง  วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  วิเคราะห์ความต้องการ
กำลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน  จัดทำกรอบอัตรากำลัง  และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ใน
การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  จึงไดจ้ัดทำแผน
อัตรากำลงั 3 ปี  สำหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 ( ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 )  ขึ้น 
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2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน  
อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัดพะเยา) สามารถตรวจสอบ
การกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  ว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ 
 2.4  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัดพะเยา) สามารถตรวจสอบ
การกำหนดประเภทตำแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้ อัตรากำลัง  การพัฒนาบุคลากรของ                
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 2.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  สามารถวางแผนอัตรากำลัง  ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ  
และการใช้อัตรากำลังของบุคลากร  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสม  
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ  และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

2.8  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีการกำหนดตำแหน่งอัตรากำลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  และสนองนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

*************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  วัตถุประสงค ์



-4- 
 
  

 
 
 

คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ซึ่งมีนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
ราชการเป็นกรรมการ  หัวหน้าสำนักปลัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และนักทรัพยากรบุคคล  เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่จัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 3.1   วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ตาม 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552                 
และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร  รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ  เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้  
จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง  ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็น
การพิจารณาว่า  งานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่  หากงานที่ทำอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว  อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้คำนึงถึงภารกิจ อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
เพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนตำบลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและ
หน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติ
ตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานส่วนตำบลแต่ละตำแหน่ง  
ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ ยวกับงาน   
ในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้อง กับบทบาทและภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ ได้จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นำและ
องค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 

- กลยุทธ์ ที่ 1.1  ยกย่องข้าราชการ / ผู้นำรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
- กลยุทธ์ ที่ 1.2 สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
- กลยุทธ์ ที่ 1.3 กำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ 

- กลยุทธ์ ที่ 2.1  ปลูกจิตสำนึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระ
บรมราโชวาท 

- กลยุทธ์ ที่ 2.2 กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่
ข้าราชการทุกระดับ 

3.  กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
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- กลยุทธ์ ที่ 2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สำรวจ ให้คำปรึกษาแนะนำและข้อมูล
ข่าวสารด้านธรรมาภิบาล 

- กลยุทธ์ ที่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้ม 
- กลยุทธ์ ที่ 2.5 กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน และสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
- กลยุทธ์ ที่ 3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 

โอน ย้าย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
- กลยุทธ์ ที่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
- กลยุทธ์ ที่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

- กลยุทธ์ ที่ 4.1  เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

- กลยุทธ์ ที่ 4.2 เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการ
ติดตามสถานการณ์การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  จะดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ให้สำเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
เพ่ือใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

(1) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลกรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
สระ เป็นผู้จัดอบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในทำงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชำนาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
คำแนะนำ ปรึกษาจากผู้กำกับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

(4) จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
บุคลากรสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ป ระชาชนในพ้ืนที่การ
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ 
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(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชนลดลงความ
ซ้ำซ้อนของงานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น 

 (7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

(8) ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรนำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกำหนด 

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1.1  นโยบายด้านการบริหาร  

1) กระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน  ซึ่งผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
2) มีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน  

และทิศทางที่วางไว้ 
3) มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ 
4) มีการบริหารจัดการมุ่ งสู่คุณภาพด้วยความมุ่ งมั่น   รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมี

ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5) มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการกองเพ่ือรับทราบปัญหา/

อุปสรรคและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
1.2  นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 
      1) การบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจ 
      2) การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน 
      3) การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกำลังคน 
      4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกำลังคน 
1.3  นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
      1) สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการ

จัดการความรู้ 
      2) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้

ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
      3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้  เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้

ต่างๆ ขององคก์รและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      1) มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
      2) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
      3) มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนำ

ผลมาเป็นแนวในทางปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
1.5  นโยบายด้านภาระงาน 
      1) มีการกำหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน 
      2) มีการจัดทำคูม่ือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
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      3) บุคลากรมีการพัฒนา  ศึกษา  ทำความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ  โดย
ทุกงานจะต้องมีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน  การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ปรับปรุงภาระงานประจำทุกเดือน 
 3.2  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจตามอำนาจ
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของตำบลสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

องค์การบริหารส่ วนตำบลสระ  กำหนดโครงสร้างการแบ่ งส่ วนราช การออกเป็ น                   
7  สว่นราชการ  ดังนี้  

1) สำนักปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖) กองสวัสดิการสังคม 
7) หน่วยตรวจสอบภายใน 

๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

2) กองคลัง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และ  เอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  
เงินบำนาญ เงินอ่ืนๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน 
ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย  

3) กองช่าง  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมก่อสร้าง
และซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผน ควบคุม  เก็บรักษา  
การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่นที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงาน
ให้บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมดูแลและบำบัด
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษาสวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด การบริการส่งเสริม 

5) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดทำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  จัดระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพัฒนา
เทคโนโลยีและเครือข่ายวิชาการเพ่ือการศึกษา  ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียน  การสอน  บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  การส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย ๐-๕ ปี  กำกับคุณภาพ 
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การสำรวจเด็กที่มีอยู่ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียน  สนับสนุนส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนของ
สถานศึกษา  จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ  จัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  
ศีลธรรม  จัดงานประเพณี  และส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญหาท้องถิ่น  อนามัย 
งานสถานพักฟ้ืน งานเวชกรรมสังคม รวมถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายอ่ืนไดที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6) กองสวัสดิการสังคม ให้มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนสวัสดิการและสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสงเคราะห์  การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการทุพพลภาพ  ผู้ด้อยโอกาส  
และ ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยในเขตพ้ืนที่  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัด
ระเบียบชุมชน  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุ คนพิการ งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
งานส่งเสริมสวัสดิการ เด็ก เยาวชน เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู   
ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบบัญหาทางสังคม  งานส่งเสริมกีฬา
ผู้สูงอายุและคนพิการ  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  การส่งเสริมงานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและงาน
สาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม  การส่งเสริมอาชีพ  การสร้ าง
รายได้  การเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัย  การวางโครงสร้างสำรวจจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติ  เพ่ือ
นำไปใช้ประกอบการพิจารณา  กำหนดนโยบาย  แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ  และ
ปฏิบัตงิานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

7)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี  งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี  เอกสารการรับจ่ายเงินทุก
ประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน  การเก็บ
รักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลงานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า
ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจงานรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับ
ตรวจและผู้เกี่ยวข้อง  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน : Supply pressure  เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด    
กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จำนวนตำแหน่ง  และระดับตำแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระ  หน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดย
ในส่วนนี้จะคำนึงถึง  
  3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท  เพ่ือให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 ตามหนังสือสำนักงาน ก.อบต.  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2558  แจ้งเรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)  และคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2558 ได้กำหนด 
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ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้ 
          ตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มี 4 ประเภท ดังนี้ 
          1. ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกลางขา้ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 
          2. ตำแหนง่ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน   ระดับ
กอง ระดับสำนักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 
 3. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ตำแหน่งจำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งนั้น 
          4. ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่นและตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งนั้น 
          ระดับตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีระดับ  ดังนี้ 
          1. ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
              (ก) ระดับต้น 
              (ข) ระดับกลาง 
              (ค) ระดับสูง 
          2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
              (ก) ระดับต้น 
              (ข) ระดับกลาง 
              (ค) ระดับสูง 
           3. ตำแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ 
              (ก) ระดับปฏิบัติการ 
              (ข) ระดับชำนาญการ 
              (ค) ระดับชำนาญการพิเศษ 
              (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
           4. ตำแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ 
               (ก) ระดับปฏิบัติงาน 
               (ข) ระดับชำนาญงาน 
               (ค) ระดับอาวุโส 
  3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว  การจัดประเภทและ
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการทำงานขององค์กร  ดังนั้น  ในการกำหนด
อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25๖4 ได้ร้อยละ  21.65  
ทั้งนี้  องคก์ารบริหารส่วนตำบลสระ  ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น  47  อัตรา  ข้าราชการ/พนักงาน 
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ส่วนตำบล  จำนวน  19  อัตรา  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  5  อัตรา  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  2  
อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  17  อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  4  อัตรา   

3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง  โดย
สมมติฐานที่ว่า  งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังคน
มากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกำหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน  
งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การคำนวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้น
ก่อนจะคำนวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่า
มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหน่วยงานอื่น  ก็มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

หลักการคำนวณจำนวนกำลังคนที่ต้องการ มีวิธีคำนวณที่สำคัญ ดังนี้ 
         1) การคำนวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทำงาน วิธีนี้มีสิ่งสำคัญต้องทราบ  2 ประการ 

1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรอื ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของ    
 หน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจ    
 คำนวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วนำมาคาดคะเนปริมาณ  
 งานในอนาคต สิ่งสำคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นำมาใช้คำนวณต้อง 
 ใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 

                    1.2  มาตรฐานการทำงาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทำงานแต่
ละชิ้น 

 
                        การคิดวันและเวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะทำ   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันทำ   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจำปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 เดอืน   30   วัน 
                     * วันทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาทำงานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชัว่โมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทำงานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการคำนวณ 

จำนวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาทำงานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
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2) การคำนวณจากปริมาณงานและจำนวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติ
ผลงานหรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจำนวนคนที่ทำงานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวสำหรับ
การกำหนดจำนวนตำแหน่ง หรือจำนวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว              
อาจนำมาคำนวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจำนวนคนที่ต้องการสำหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสาร
บรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังสำหรับการคำนวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทำงานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถ

คำนวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคำนวณที่ซบัซ้อนกว่านี้ 
 3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นการนำผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ต้องใช้สำหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมาเปรยีบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ย
อัตรากำลังใหม่  เพ่ือให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด  ตามภาคผนวก 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือนำประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็น ดังนี้ 
  3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปน็อย่างมาก  

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็น อบต. ขนาดกลาง 
ตั้งอยู่ที่ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดยได้รับการจดัตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  
๓๐  มีนาคม  ๒๕๓๙  มีเนื้อท่ีประมาณ  413  ตารางกิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเชียงม่วนประมาณ  ๑๒  
กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา  เดินทางตามทางหลวงหมายเลข  ๑๐๙๑  ระยะทางประมาณ  ๑๑๐  
กิโลเมตร  หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๕๑  ระยะทางประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่ราบสูงกว่า
ระดับน้ำทะเล  ๓๐๐  เมตร  สภาพเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา  มีเทือกเขาล้อมรอบ  มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นเนิน
เขาสูง  บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา  มีแม่น้ำยมไหลผ่าน จุดพิกัดที ่ N ๖๒๘๕๙๗  E ๒๐๙๒๗๐๓ 

อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อำเภอปง               จังหวัดพะเยา 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลบ้านมาง         จังหวัดพะเยา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลเชียงม่วน        จังหวัดพะเยา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อำเภอดอกคำใต้       จังหวัดพะเยา 
 
เขตการปกครอง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระมีเนื้อที่ประมาณ  413  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น  ๑๓  หมู่บ้าน  โดยมีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง  ๑๓  หมู่บ้าน 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
   ลักษณะประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  แยกเป็นชุมชนคือ 
  1.  ชุมชนพ้ืนเมืองเดิม ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านสระ มีจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,8,10 
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และหมู่ท่ี  12 
  2.  ชุมชนไทลื้อ  ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าฟ้าตอนเหนือของตำบลสระ  มีจำนวน  5  หมู่บ้าน  
ได้แก่ หมู่ที่  1,2,6,7  และหมู่ที่  11  ซึ่งชาวไทลื้อยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทลื้อเป็น
อย่างดี 
  3.  ชุมชนชาวไทยภูเขา  เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า  มีจำนวน  2  หมู่บ้าน  คือบ้านนาบัว  หมู่ที่  
9  และบ้านห้วยกั้งปลา  หมู่ที่  13  ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นและได้รับการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทย
ครบถ้วนแล้ว     
  ประชากรของตำบลสระ  ประกอบด้วยชาวพ้ืนเมือง (ชาวเมืองเหนือ) ร้อยละ  53  ชาวไทลื้อ  
ร้อยละ  37  และชาวไทยภูเขา (เผ่าเมี่ยน) ร้อยละ  10  มีประชากรทั้งสิ้น  6,109  คน  แยกเป็นชาย     
3,030  คน  หญิง   3,079  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  17  คน/ตารางกิโลเมตร    จำนวนครัวเรือน  2,381  
ครวัเรือน 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  กำหนดให้
เป็นขนาดกลาง  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  6  ส่วนราชการ  ดังนี้  

1) สำนักปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖) กองสวัสดิการสังคม 
7) หน่วยตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น  47  อัตรา  ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนตำบล  จำนวน  19  อัตรา  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  5  อัตรา  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  2  
อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  17  อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  4  อัตรา   

 3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  
 พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  หมวด 2 เวลาราชการและการ

นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ มาตรา 21 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น  

การนับเวลาอายุราชการ การนับอายุให้เริ่มนับแต่วันที่เกิด ตามมาตรา 16 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กรณีเกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2496 จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  ในวันที่               
30 กันยายน 2556 และเป็นผลให้บุคคลนั้นพ้นจากราชการ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สำหรับผู้ที่เกิดวันที่ 2 ตุลาคม และครบ 60 ปี บริบูรณ์ใน
วันที่    1 ตุลาคม ดังนั้น จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป จึงทำให้มีสิทธิรับราชการ
ต่อไปได้อีก 1 ปี  ดังนั้น  จึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับตำแหน่งอัตรากำลังที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ 
วางแผนกำหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได้   
  3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจทำให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   โดยเป็นข้อมูลที่ ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วน 
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ตำบลสระ  และหัวหน้าส่วนราชการ  ทัง้  6  ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกำหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการนำข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจำนวนกรอบ
อัตรากำลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ก.  และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ข.  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน  
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกันได ้

มีการเปรียบเทียบอัตรากำลังของตนเองกับ อปท. ท่ีอยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน (Benchmarking) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ได้ทำการเปรียบเทียบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2564  กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  เนื่องจากอยู่ในกลุ่ม อบต. และขนาดเดียวกัน  ดังนี้ 
 

ลำดับที่ รายการ อบต.สระ อบต.บ้านมาง หมายเหตุ 
1 ส่วนราชการ จำนวน  7  ส่วนราชการ ดังนี้ 

1. สำนักปลัด อบต. 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขฯ 
5. กองการศึกษาฯ 
6. กองสวัสดิการสังคม 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 

จำนวน  4  ส่วนราชการ ดังนี้ 
1. สำนักปลัด อบต. 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

2 พนักงานส่วนตำบล จำนวน   19  อัตรา ดังนี้ 
ปลัด อบต.   1  อัตรา 
รองปลัด อบต.  1  อัตรา 
1. สำนักปลัด อบต.  6  อัตรา 
2. กองคลัง  4  อัตรา 
3. กองช่าง  จำนวน  2  อัตรา 
4. กองสาธารณสุขฯ 2 อัตรา 

จำนวน  15  อัตรา ดังนี้ 
ปลัด อบต.  1  อัตรา 
1. สำนักปลัด อบต.  6  อัตรา 
2. กองคลัง  ๔  อัตรา 
3. กองช่าง  2  อัตรา 
4. หน่วยตรวจสอบภายใน  1 
อัตรา 

 

  5. กองการศึกษาฯ  1  อัตรา 
6. กองสวัสดิการฯ  1 อัตรา 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน  1 
อัตรา 

  

3 พนักงานครู อบต. 1. กองการศึกษาฯ  5  อัตรา 1. สำนักปลัด อบต.  2  อัตรา  
4 ลูกจ้างประจำ จำนวน   2  อัตรา ดังนี้ 

1. สำนักปลัด อบต.  -  อัตรา 
2. กองคลัง   -  อัตรา 
3. กองช่าง  2  อัตรา 
4. กองสาธารณสุขฯ  -  อัตรา 
5. กองการศึกษาฯ  -  อัตรา 
6. กองสวัสดิการฯ  -  อัตรา 

จำนวน  -  อัตรา ดังนี้ 
1. สำนักปลัด อบต.  -  อัตรา 
2. กองคลัง  -  อัตรา 
3. กองช่าง  -  อัตรา 
4. หน่วยตรวจสอบภายใน  - 
อัตรา 
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ลำดับที่ รายการ อบต.สระ อบต.บ้านมาง หมายเหตุ 
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน  - 

อัตรา 
  

5 พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

จำนวน   17  อัตรา ดังนี้ 
1. สำนักปลัด อบต.  3  อัตรา 
2. กองคลัง   3  อัตรา 
3. กองช่าง  5  อัตรา 
4. กองสาธารณสุขฯ  -  อัตรา 
5. กองการศึกษาฯ  6  อัตรา 
6. กองสวัสดิการฯ  -  อัตรา 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน  - 
อัตรา 

จำนวน  8  อัตรา ดังนี้ 
1. สำนักปลัด อบต.  5  อัตรา 
2. กองคลัง  1 อัตรา 
3. กองช่าง  2  อัตรา 
4. หน่วยตรวจสอบภายใน  - 
อัตรา 
 
 
 

 

6 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน   4  อัตรา ดังนี้ 
1. สำนักปลัด อบต.  1  อัตรา 
2. กองคลัง   -  อัตรา 
3. กองช่าง   1  อัตรา 
4. กองสาธารณสุขฯ  1  อัตรา 
5. กองการศึกษาฯ  1  อัตรา 
6. กองสวัสดิการฯ  -  อัตรา 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน  - 
อัตรา 

จำนวน  4 อัตรา ดังนี้ 
1. สำนักปลัด อบต.  4  อัตรา 
2. กองคลัง  -  อัตรา 
3. กองช่าง  -  อัตรา 
4. หน่วยตรวจสอบภายใน  - 
อัตรา 

 

7 งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.

2564 

- 46,000,000 บาท  
รวมเงินอุดหนุน 

- 27,109,424 บาท  
ไม่รวมเงินอุดหนุน 

- 30,087,๘๐๐ บาท  
รวมเงินอุดหนุน 

- 15,855,800 บาท  
ไม่รวมเงินอุดหนุน 

 

 

 
 3.8  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลทุกคน  โดย
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ตามหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละตำแหน่ง 

 เมื่อนำกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework) 
มาพิจารณาอัตรากำลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของ
อัตรากำลังในองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยจะ
เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทำ
อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิ ศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  
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การวางแผนอัตรากำลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จะพิจารณาคุณวุฒิ

การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสำคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ  จะ
บรรจุให้ดำรงตำแหน่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง 
เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคำนึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ดังนั้นในการ
กำหนดอัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการกำหนดตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตรากำลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ได้กำหนดอัตรากำลังในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย  ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ 
ทุกตำแหน่ง  ตำแหน่งรองลงมา จะเป็น ตำแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กำหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  ตำแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป  ตามลำดับ  การกำหนดในลำดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงาน
นั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตำแหน่งควรมีเป็นสำคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะ
คำนวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
▪ สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
▪ มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
▪ การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
▪ ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล 

สระ 
▪ ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
▪ การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ (ภาคผนวก) 
 การนำปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การกำหนดอัตรา  และคำนวน
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี้ 

จำนวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาท ี
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หมายเหตุ 
1. 230   คือ จำนวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ช่ัวโมง 

3. 1,380 คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวน ชั่วโมง / 1 ปี ทำงาน 1,380  ช่ัวโมง 

4. 82,800 คือ ใน 1 ช่ัวโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 
นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบล               
สระ มายึดโยงกับจำนวนกรอบกำลังคนที่ต้องใช้ สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดย
เน้นที่การปฏิบัติงานการบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ (การตรวจประเมิน LPA)    

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

▪ ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสรา้งส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เช่น หากกำหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กำหนดฝ่าย มากจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
พิจารณาทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน 
มี  7  ส่วนราชการ ได้แก่  

1) สำนักปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖) กองสวัสดิการสังคม 
7) หน่วยตรวจสอบภายใน 
▪ ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจำนวนหนึ่ง  ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลัง
ที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้   การปรับตำแหน่ง
อัตรากำลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
และสามารถคาดการณ์ วางแผนกำหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได้   

▪ มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ และหัวหน้า
ส่วนราชการ ทั้ง 6 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
ปรับปรุงและกำหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบกรอบอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม/ขนาดเดียวกันว่ามีจำนวนใกล้เคียงหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งได้
เปรียบเทียบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จำนวนหมู่บ้าน
ประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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  เพ่ือให้การวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีความครบถ้วน มีความสามารถ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพ่ือความสะดวกในการบริการ
สาธารณะ  แก้ไข  และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงประเด็นอย่างแท้จริง 
  สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระ   โดย
แบ่งออกเป็นดา้นต่าง  ๆ  ดังนี้ 
    

ก.  สภาพปัญหาของพื้นที่ 
 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1)  การคมนาคมขนส่งและการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  ไม่สะดวก 

      2)  ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ  
     3)  การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง 
 4)  ขาดความม่ันคงในการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
 5)  การไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 
2. ด้านเศรษฐกิจ     
      1)  ขาดความรู้โอกาสในการเลือกประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

       2)  ขาดการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 
      3)  ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน 
      4)  ขาดความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีการพัฒนาการเกษตร 
      5)  ขาดตลาดรองรับสินค้าท่ีผลิต 

6)  ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
7) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
8) เกษตรกรยังใช้สารเคมเีป็นปัจจัยในการผลิต  

3. ด้านสังคม  
      1)  ด้านผู้ด้อยโอกาส 
       2)  ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสจากรัฐยังไม่ทั่วถึง เช่น ชนกลุ่มน้อย คนต่างด้าว   
       3)  การขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร        

4) ปัญหาความยากจน 
5) ประชาชนขาดความรู้ด้านคุณภาพชีวิต 
6) ปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชน 
7) ปัญหาการว่างงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 

4.  ด้านการเมือง  การบริหาร 
        1)  ขาดความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายท้องถิ่น 
        2)  ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี  
       4)  ผู้นำชุมชนขาดการประสานงานกับภาคราชการในการสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ราษฎรในหมู่บ้าน   

5) การติดต่อสื่อสารกับประชาชนและผู้นำชุมชนในหมู่บ้านห่างไกล 
 

 4.  สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
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5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1)  ความเสื่อมโทรมของดินจากการทำเกษตร  กสิกรรม 
        2)  ป่าไม้ถูกทำลาย 

       3)  การกำจัดขยะมูลฝอย 
        4 ) การปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องถิ่น 
        5)  ปัญหาภัยแล้ง 

6)  ดินมีคุณภาพต่ำขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
7)  มลพษิทางอากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรม 
8)  การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.  ด้านการสาธารณสุข 
 1)  ด้านการบริการสาธารณสุข และอนามัย 
7.  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1)  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
2)  บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 
3)  ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  ครุภัณฑ์  การศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

ข.  ความต้องการของประชาชน 
 

1.  ความตอ้งการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1)  ก่อสร้างถนนหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล 
      2)  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง 
       3)  ให้มีการขุดลอกคลอง  

      4)  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ , ฝายน้ำล้น 
5)  ส่งเสริมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรให้ประชาชนมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง                                       

2.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
        1)  จัดตั้งและส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรในตำบล 
        2)  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ  และการศึกษาดูงาน 
        3)  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
        4)  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
        5)   จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพประจำตำบล 
       6)  ให้มีการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอพียง 

7)  จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมอาชีพการหลังฤดูเก็บเก่ียวและจัดตั้งกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 
3.  ความต้องการด้านสังคม 

           1)  ต้องการให้ผู้ด้อยโอกาสมีคนดูแลและจัดสวัสดิการทางสังคม 
      2)  ต้องการให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน 
      3)  มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในชุมชน 
      4)  จัดการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยที่เพียงพอ    

4.  ความต้องการด้านการเมือง  การบริหาร  
       1)  อบรมส่งเสริมรู้ความเข้าใจในกฎหมายท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 
      2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม   
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3)  จัดฝึกอบรมผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการ  
ปฏิบัติราชการ 

4)  ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด 
5.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      1)  การแก้ไขความเสื่อมโทรมของดินให้เหมาะสมกับการเกษตร กสิกรรม 
       2)  การปลูกป่าทดแทนส่วนที่เสื่อมโทรม 
       3)  การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและถาวร 
       4)  การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย 
      5)  ให้มีการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

6)  จัดฝึกอบรมการพัฒนาและดูแลดินให้มีคุณภาพดีตามหลักวิชาการ 
7) ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันมลพิษทางอากาศ 
8) ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.  ความต้องการด้านการสาธารณสุข 
 1)  จัดบริการด้านสาธารณสุขและอนามัยที่มีเครื่องมือทันสมัย 
7.  ความต้องการด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 1)  จัดการศึกษาท้ังในระบบและการศึกษานอกระบบให้มีประสิทธิภาพ 
 2)  จัดสรรบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ 

  3)  จัดสรรสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  ครุภัณฑ์  การศึกษาทีม่ีคุณภาพให้เพียงพอ 
 
 

 

*************************** 
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  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ   ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระ
จะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความ
เข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนในการศึกษาเด็กกอ่นวัย
เรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ
การศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้ง
เศรษฐกจิแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล   ตามพระราชบัญญัติ   สภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต.  ใช้เทคนิค  SWOT  เข้า
มาช่วยทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล   มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขต
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  ในการ
ดำเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ   กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดย
สามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น  7  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าว   ถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้ 
 

5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (1)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ 

(2)  การสร้างและการบำรุงทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(การขุดลอกแหล่งน้ำ,ลำธาร,การซ่อมแซมเส้นทางสัญจร) 
  (3)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
  (4)  การสาธารณูปการ 
  (5)  การจัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก 

(6)  การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ (งานวางท่อระบายน้ำ) 
  (7)  การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (การจัดหาที่ เก็บกักน้ำแจกจ่ายในครัวเรือน         
การก่อสร้างระบบประปา) 
  (8)  การจัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (การจัดให้มีตลาดในพ้ืนที่) 
  (9)  การจัดให้มีและการบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่) 

5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดงันี้ 
  (1)  การจัดการศึกษา (การจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนปฐมวัย) 
  (2)  การจัดให้มีการรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

(3)  การป้องกัน  การบำบัดโรค การจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล 
(4)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  

5.  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
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  (5)  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ 
  (6)  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

(7)  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน     
(8)  การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ  สวน

สัตว์  ตลอดจนสถานทีป่ระชุมอบรมราษฎร 
(9)  การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 

 5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 
  (1)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (2)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(3)  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ในตำบล 
(4)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบล 
5.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 (1)  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และประสานการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด   
 (2)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง (การจัดให้มีตลาด)  
 (3)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 (4)  การพาณิชย์  การส่งเสริมการลงทุน  และการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือ

ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 (1)  การคุม้ครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
          (2)  การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

(3)  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(4)  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 (5)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
5.6  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 
(1)  การจัดการศึกษา 
(2)  บำรุงรักษาศลิปะ   จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(3)  การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(4)  การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมวัฒนธรรม  

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัตภิารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  สนับสนุน  
หรือช่วยเหลือส่วนราชการ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ในการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 



(3)  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบล  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
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(4)  การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 

โดยวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT   
 

  จุดแข็ง  (Strength – S)   
  (1)  อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน  ทำให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
  (2)  มีความอิสระในการบริหารจัดการนโยบายการเงิน  การคลัง  มีความคล่องตัวในการดำเนินการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  (3)  มีรายไดจ้ากการจัดเก็บภาษีเพ่ือนำมาพัฒนาท้องถิ่น 
  (4)  สามารถออกกฎหมายตามข้อบัญญัติใช้บังคับในพ้ืนที่เอง 
  (5)  มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น 
  (6)  มีประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
 

  จุดอ่อน  (Weak – W) 
  (1)  นักการเมอืงยังขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท  อำนาจหน้าที่  จิตสำนึก  และความกระตือรือร้นใน
การพัฒนาท้องถิ่น   
  (2)  ความไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมาย  ข้อปฏิบัติของบุคลากรท้องถิ่น     
  (3)  ขาดการส่งเสริมด้านการพัฒนาความรู้ของบุคลากร 
  (4)  เครื่องจักรกล  เครื่องมือ  อุปกรณ์และบุคลากร  ที่ใช้เพ่ือการพัฒนามีไม่เพียงพอกับงานที่ 
   รับผิดชอบ     
  (5)  ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นยังขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น   
  (6)  การประสานงาน  การบูรณาการและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย 
 

  โอกาส  (Opportunity – O) 
  (1)  นโยบายของรัฐบาลเรื่องการถ่ายโอนงานเกี่ยวกับการพัฒนาให้ท้องถิ่นดำเนินการและให้ 
   ความอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น 
  (2)  รัฐบาลได้กระจายงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นมากขึน้ 
  
  อุปสรรค (Threat – T) 
  (1)  แนวเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอุปสรรคในทางด้านการพัฒนาด้าน 
   สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
  (2)  ระเบียบ  ประกาศ  เกี่ยวกับการบริหารงานไม่ชัดเจน 
  (3)  พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เกิด 
   ความคล่องตัว 
  (4)  ระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับการเงินการคลัง  ไม่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น     
 
 

*************************** 
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 ภารกิจหลัก 
 1.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระมีการดำเนินการดังนี้   
  -  การขุดลอกแหล่งน้ำ,ลำธาร,การซ่อมแซมเส้นทางสัญจร 
  - งานวางท่อระบายน้ำ 
  - การจัดหาที่เกบ็กักน้ำแจกจ่ายในครัวเรือน การก่อสร้างระบบประปา 
  - การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่ 
 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  - การจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนปฐมวัย 
  - การหาวิธีป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  - การป้องกัน การบำบัดโรคและการจัดการบริการด้านสาธารณสุขในชุมชน 

- การให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
และผู้ด้อยโอกาส   

- การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
-  การส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้ด้านอาชีพ 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
  -  การจัดให้มีการส่งเสริมประชาธิปไตย   ความเสมอภาค   และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

- การจัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

     -   การจดัให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน 
4.  ด้านการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

- การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว) 
- การจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว 

5.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินการดังนี้  
  - ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          -  การจัดตั้งและให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 

- การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
- การจัดให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ  

 6.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
- จัดให้มีการอบรมส่งเสริมรู้ความเข้าใจในกฎหมายท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 

          - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม   
            - การส่งเสริมความรู้หลักการบรหิารให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 7.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - การจัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.  ภารกิจหลักและภารกจิรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระจะดำเนินการ 



-  ทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 ภารกิจรอง 
 1.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 

  - บำรุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ 
ประชาชน ภารกิจที่ต้อง 

  -  การทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมวัฒนธรรม   
 2.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
   - การส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้ด้านอาชีพ 
   - ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 3.  ด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุน 
  - การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและการประสานแผนพัฒนา 
  - การจัดให้มีตลาด 

 - การส่งเสริมและจัดให้มีสถานที่ส่งเสริมอาชีพ 
 
 

*************************** 
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องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  7  ส่วน
ราชการ ได้แก่  

1) สำนักปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
๔) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖) กองสวัสดิการสังคม 
7) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ทั้งนี้  ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น  47  อัตรา  ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล  
จำนวน  19  อัตรา  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  5  อัตรา  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  2  อัตรา  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  17  อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  4  อัตรา   

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  จึงได้วิเคราะห์การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการ/
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 – 2566  มีการนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
“ประชาชนคุณภาพชีวิตดีมีความสุข ชุมชนน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  เพ่ือให้
การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพและ
อำนาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลสระ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางพัฒนา  
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว

และการลงทุน  
2. การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร  
3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
4. การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่   2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
แนวทางพัฒนา  
1. การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
2. การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

7.  สรุปปัญหา และแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 



3. การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง  เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิน่  

4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น  
5. การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม  
6. การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข  
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7. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกันความ

มั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางพัฒนา  
1. การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดำรงชีวิต  
2. การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางพัฒนา  
1. การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ  
3. การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์ของคนในชาติ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
แนวทางพัฒนา  
1. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล  
2. การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม และการมีส่วนร่วมของ อปท.  

และทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
3. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการใน    
แตล่ะส่วนราชการในอนาคต  ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ  มีเท่าใด เพ่ือนำมา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า  จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจและปริมาณงานและเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  จงึไดน้ำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ ดังนี้ 

  1. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ทราบลักษณะ
โครงสร้างของกำลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกำลังคนและเป็น
พ้ืนฐานในการกำหนดนโยบายและแผนกำลังคนต่อไป ดังนี้ 
                  1) ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับกำลังคน (ของบุคคล) 
                  2) ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกำลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับ
ตำแหน่ง การโอนย้าย การลาออก ฯ 
                  3) ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเตมิ 

2. การวิเคราะห์การใช้กำลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กำลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้
คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด  เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดจำนวนคนให้เหมาะสมและเป็น



แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ  โดย
มีแนวทางการวิเคราะห์การใช้กำลังคน 10 ประการ ดังนี้ 
                  1) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                  2) นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                  3) ปริมาณงานของเจ้าหน้าทีเ่หมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                  4) ศึกษาดูว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้
ใครดำเนินการแทน 
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                  5) สำรวจการใช้ลูกจ้างว่าทำงานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                  6) การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ
รวดเร็วหรือไม ่
                  7) เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความชำนาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 

8) ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงาน 
ปัจจุบันและงานอนาคต 

9) มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                  10) สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

   
 

*************************** 
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  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ขอกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ  เพ่ือรองรับอำนาจหน้าที่
ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
7)   พ.ศ.2552  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงกำหนดส่วนราชการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานงาน
ส่วนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและ
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563  ลงวันที่  18  ธันวาคม 2563  ดังนี้ 

     8.1  โครงสร้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ    

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
 

1.  สำนักปลัด  อบต. 
1.1  งานบริหารงานทั่วไป  
1.2  งานนโยบายและแผน 
1.3  งานการเจ้าหน้าที่ 
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5  งานกิจการสภา อบต. 

 

1.  สำนักปลัด  อบต. (01) 
1.1  งานบริหารงานทั่วไป  
1.2  งานนโยบายและแผน 
1.3  งานการเจ้าหน้าที่ 
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5  งานกิจการสภา อบต. 
1.6.  งานนิติกร 

 

2.  กองคลัง 
2.1  งานบริหารงานการคลัง 
2.2  งานการเงินและบัญชี 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4  งานพัสดุ 
2.5  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.6  งานอนุมัติและควบคุมงบประมาณ 

2.  กองคลัง (04) 
2.1  งานบริหารงานการคลัง 
2.2  งานการเงินและบัญชี 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4  งานพัสดุ 
2.5  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.6  งานอนุมัติและควบคุมงบประมาณ 

 

3.  กองช่าง 
3.1  งานบริหารงานช่าง 
3.2  งานก่อสร้าง 
3.3  งานโยธา 
3.4  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.5  งานสาธารณูปโภค 

3.  กองช่าง (05) 
3.1  งานบริหารงานช่าง 
3.2  งานก่อสร้าง 
3.3  งานโยธา 
3.4  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.5  งานสาธารณูปโภค 

 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)  

8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 



    4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    4.3 งานควบคุมโรค 
    4.4 งานรักษาความสะอาด 
    4.5  งานบริการสาธารณสุข 
    4.6  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    4.3 งานควบคุมโรค 
    4.4 งานรักษาความสะอาด 
    4.5  งานบริการสาธารณสุข 
    4.6  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

4.7  งานดูแล  ตกแต่ง  สวนหย่อม  และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
5.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   5.1  งานการศึกษา  
   5.2  งานศาสนาและวัฒนธรรม 
   5.3  งานกิจการโรงเรียน 
   5.4  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    4.7  งานดูแล  ตกแต่ง  สวนหย่อม  และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
   5.1  งานการศึกษา  
   5.2  งานศาสนาและวัฒนธรรม 
   5.3  งานกิจการโรงเรียน 
   5.4  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
6.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
6.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
6.4 งานสวัสดิการ  สังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ    
ผู้พกิาร  ผู้ติดเชื้อเอดส์  เด็กกำพร้า  และ
ผู้ด้อยโอกาส 

6.  กองสวัสดิการสังคม (11) 
6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
6.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
6.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
6.4 งานสวัสดิการ  สังคมสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ    
ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  เด็กกำพร้า  และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 

 7.  หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
7.1 งานแผนการตรวจสอบ 
7.2 งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน 
7.3 งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สิน 
7.4 งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนงาน 

กำหนด
เพ่ิม 
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8.2  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 
ตามข้อ 8.1  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้วิเคราะหก์ารกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการ

ในแต่ละส่วนราชการในอนาคต  3  ปี  ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด  เพ่ือ
นำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด  จำนวนเท่าใด  ในส่วนราชการใด  ในระยะเวลา  3  ปี  ข้างหน้า  จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ  และปริมาณงาน  และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระ  และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดย
นำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง  3  ปี  ดังนี้ 

 

กรอบอัตรากำลัง  3  ปี  ระหว่าง  ปี  พ.ศ. 2564 – 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา  3  ปี 

ข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

สำนักปลัด อบต.         
หัวหน้าสำนักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคล  (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นิติกร  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
เจ้าพนกังานธุรการ   (ชง.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ชง.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 2 2 2 2 - - - ว่าง 1 

พนักงานจ้างทั่วไป         
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง         
ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญช ี (ชก.) 1 1 1 1 - - -  



เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ (ชง.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 2 2 2 2 - - - ว่าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - -  

กองช่าง         
ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา  3  ปี 

ข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 

ลูกจ้างประจำ         
คนงานเครื่องสูบน้ำ  2 2 2 2 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
พนักงานสูบน้ำ(ผู้มีทักษะ) 2 2 2 2 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - - ว่าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 1 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานสูบน้ำ 1 1 1 1 - - - ว่าง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับ
ต้น) 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
พนักงานจ้างท่ัวไป         

คนงานประจำรถขยะ 1 1 1 1 - - -  
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม         

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน้) 

1 1 1 1 - - -  

ครู    5 5 5 5 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) 5 5 5 5 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานจ้างทั่วไป         
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ว่าง 

กองสวัสดิการสังคม         
ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม  ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
หน่วยตรวจสอบภายใน (12)        กำหนดเพิ่ม



นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ชก.) 1 1 1 1 - - - ตาม
หลักเกณฑ ์

รวม 47 47 47 47 - - -  
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 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  กำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล  
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทุกประเภทตำแหน่ง  
ทุกสายงาน  และทุกระดับ  ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  โดยจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามที่กฎหมายกำหนด  โดยมี
ระยะเวลา  3  ปี  สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตรากำลัง 3 ปี   

การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  บุคลากร
ทางการศึกษา  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  นอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  ประกอบด้วย  
การพัฒนาไปสู่  Thailand  4.0  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วน
ท้องถิ่นไปสู่ยุค  4.0  เช่นกัน  โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่ งเสริมการทำงานโดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผย โปร่งใส  ในการทำงาน  โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน  และ
สามารถเข้าตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน  ภาคประชา
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทำงานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ทำงานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งคำถามกับตนเอง
เสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบล       
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน  พร้อมทัง้อำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ เพ่ือให้บริการ
ต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ได้
ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วย
ตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็บไซด์  โซเชียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น   

12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและลกูจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 



3. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องทำงาน  อย่างเตรียมการณ์ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การโต้ตอบกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น  และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นสำนักงานสมัยใหม่  รวมทั้งทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน  
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4. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.     
ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล
สระใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล  ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
กำหนดให้ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

✓ การบริหารโครงการ  
✓ การให้บริการ 
✓ การวิจัย 
✓ ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
✓ การเขียนหนังสือราชการ 
✓ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เล็งเห็นว่า มี
ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดำรงตำแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสำคัญและจำเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตำบลทุกคนที่พึงมี  เป็น
การหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระ ประกอบด้วย 

✓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
✓ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

✓ การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

✓ การบริการเป็นเลิศ 

✓ การทำงานเปน็ทีม 
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องคก์ารบริหารส่วนตำบลสระ  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กำหนด   

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อำนวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้  

1) การยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน แลไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเ่ลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


