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  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงาน
ที่เหมาะสม   มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล     ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. ๒๕๔๒   และเพ่ือให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลให้เหมาะสมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง    การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือยให้เหมาะสมอีกด้วย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง   ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 
 
 

                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
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แผนอตัราก าลงั  ๓  ป ี
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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 
******************************** 

 

๑.   หลกัการและเหตผุล.   หลกัการและเหตผุล 
 ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่ง  
และมาตรฐานของต าแหน่ง  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  ข้อ  ๕  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด)  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  
ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจน
ทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผน
อัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล    (ก.อบต.จังหวัด)  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  
ก าหนด 
 ๑.๒   คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)   ได้มีมติเห็นชอบ   ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๔๕  
ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็นกรอบใน
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยให้เสนอให้  ก.อบต.จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท า
กรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลังที่จัด
ขึ้นในครั้งแรก 
 ๑.๓   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ตามมาตรฐานทั่วไป
ตามข้อ  ๑.๑ และตามประกาศก าหนด  ตามข้อ  ๑.๒  ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ได้ให้
ความเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะกรรมการ  ก.อบต.  ครั้งที่     ๙/๒๕๔๕   เมือ่วันที่  ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕  
และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังขอนแก่น  ได้ลงนามเมื่อวันที่  
๑๑ พฤศจิกายน   ๒๕๔๕      
    
    ๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี 
ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2563  ขึ้น 
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๒.๒.      วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค ์
 
 ๒.๑  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม  ไม่ 
ซ้ าซ้อน 
 ๒.๒   เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลังโครงสร้างที่เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เมาะสม 
 ๒.๔   เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง   การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสงเปือยให้เมาะสม 
 ๒.๕  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการวางแผนอัตราก าลัง  การจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนต าบล  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 

๓.๓.    ขอบเขตและขอบเขตและแนวทางในการจัแนวทางในการจัดท าแผนอตัราก าลงั  ดท าแผนอตัราก าลงั  ๓๓    ปีปี  
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสงเปือยเป็นประธาน  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง 
ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑   วิเคราะห์ภารกิจ   อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบสงเปือย   ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗    และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และสภาพปัญหาของ
ต าบลสงเปือย 
 ๓.๒   ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน    เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลเขาน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓ 

 
 ๓.๓   ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ  
 ๓.๔   จัดท ากรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ  ๔๐ ของ
งบประมาณรายจ่าย 
 ๓.๕   ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
 
๔.๔.      สภาพปัญหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชนสภาพปัญหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน  
  ในภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๗ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่เข้าไปด าเนินการแก้ไขในพ้ืนที่ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาต าบลเพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาต าบลให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
  ๑.   ปญัหาโครงสรา้งพื้นฐาน 
  ๑.๑  การคมนาคมภายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมหมู่บ้านไม่สะดวก 
  ๑.๒ ไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาสู่แหล่งเกษตรไม่เพียงพอ 
  ๒.   ปญัหาการผลิต  การตลาด  รายไดแ้ละการมีงานท า 
   ๒.๑ ด้านผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า  ขาดการรวมกลุ่ม 
   ๒.๒ ด้านการตลาดไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ 
   ๒.๓ ด้านรายได้และการมีงานท า  มีการอพยพแรงงาน 
  ๓.   ปญัหาสาธารณสุข  และการอนามยั 
   ๓.๑ ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัย 
   ๓.๒ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด   
   ๓.๓ ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  และคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 
   ๓.๔ ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันโรค  เช่น  โรคไข้เลือดออก  โรคฉี่หนู  โรคพิษสุนัขบ้า  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔ 

 
  ๔.   ปญัหาน้ ากนิ – น้ าใช ้ เพื่อการเกษตร 
   ๔.๑  การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง 
   ๔.๒ ระบบประปาหมู่บ้าน  และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
  ๕.   ปญัหาขาดความรูเ้พือ่การปรับปรงุคณุภาพชีวติ 
   ๕.๑ ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
   ๕.๒ การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
  ๖.   ปญัหาทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๖.๑  ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
   ๖.๒ ล าห้วยตื้นเขินท าให้ไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ตลอดปี 
  ๗.   ปญัหาการบรหิาร  และการจดัการขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
   ๗.๑ ไม่มีบ้านพักส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
   ๗.๒ ไม่มีรถดับเพลิงในการบริการประชาชน 
 ความต้องการของประชาชน 
  ๑.   ความต้องการดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
    ๑.๑   ก่อสร้างถนน  คสล.  ปรับปรุงถนนเชื่อมหมู่บ้านและถนนสู่แหล่งเกษตร   วางท่อ 
                       ระบายน้ า 
    ๑.๒   องค์การโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
    ๑.๓  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
    ๑.๔  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  ถนนหินคลุกท่ีเกิดการช ารุด 
  ๒.   ความต้องการดา้นการผลติ  การตลาด  รายได ้ และการมีงานท า 
    ๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
    ๒.๒ ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ  และการศึกษาดูงาน 
    ๒.๓ สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ในการส่งเสริมอาชีพของกลุ่ม 
    ๒.๔ ให้ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวเปลือก 
  ๓.   ความต้องการดา้นสาธารณสุข  และอนามยั 
    ๓.๑ ส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็กก่อนวัยเรียน 
    ๓.๒ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
    ๓.๓ ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 
    ๓.๔ ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  และคนพิการ  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๕ 

 
  ๔.   ความต้องการดา้นน้ ากนิ – น้ าใช ้  เพื่อการเกษตร 
   ๔.๑ ให้มีการขุดลอกล าห้วยและก่อสร้างฝายกั้นน้ า 
   ๔.๒ ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
  5.   ความต้องการดา้นความรู ้ เพื่อการปรบัปรุงคุณภาพชวีติ 

5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล  ห้องสมุดชุมชน 
5.2 ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา  การศึกษานอกระบบ 
5.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
5.4 ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๖.   ความต้องการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๖.๑ แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
   ๖.๒ ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๖.๓ ขุดลอกล าห้วยที่ตื้นเขิน 
  ๗.   ความต้องการดา้นการบรหิาร  และจัดการขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
   ๗.๑  ก่อสร้างบ้านพักส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
   ๗.๒ จัดซื้อรถดับเพลิงเพ่ือบริการประชาชน 
  

๕๕.   ภ.   ภารกจิ  อ านาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลารกจิ  อ านาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
   

   การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมายอื่นของ  อบต.  ใช้เทคนิค  SWOT  เข้ามาช่วย  ทั้งนี้เพ่ือให้
ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  ภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก  
SWOT ดังนี้ 

 
  S  คือ  Strength  หมายถึงจดุแข็งขององคก์ร  
   - มีทรัพยากรด้านบุคลากรซึ่งมีความสามารถ ทักษะ ขยันขันแข็งในการท างาน  

 - มีทีมงานผู้บริหารที่มีความสามารถ  
    - มีเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและทันสมัย  
  - ความสามารถในการด าเนินการบริการประชาชนดี  
  - การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  
   - องค์กรมีการพัฒนาที่ดี  
  - องค์กรมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเสริมหรือสนับสนุนงาน  
   - องค์กรมีความน่าเชื่อถือ (good will)  ดีในสายตาของสาธารณชน  
   - บุคลากรฝุายต่าง ๆ มีคุณภาพ  
   - เครื่องมือเครื่องจักรทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
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            W คือ Weakness หมายถึงจดุอ่อนขององค์กร  
     - ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบงานขาดประสบการณ์ในด้านบริหารงาน  
     - บุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                          

   - ความอ่อนแอของระบบคุณธรรม                                                                                        
    -  ผู้บริหารท้องถิ่นประสบปัญหาการด าเนินการตามนโยบาย 
     -  ทีมงานในฝุายต่าง ๆ ไม่เข้มแข็งในการปฏิบัติงาน  
      -  บุคลากรขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

 
            O คือ Opportunity หมายถึงโอกาส  
   - การสนับสนุนจากรัฐในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ  การอบรมบุคคลากรที่บรรจุใหม่ 
   - การให้การสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานทุก ๆ ด้าน  
   - ควบคุมดูแล  การบรรจุ/โอน/ย้าย อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม  โดยจังหวัดหรือกรมฯเป็นผู้ประสาน  
    - การบริหารงานบุคคลไม่สมควรให้เป็นอ านาจของนายก อปท.คนเดียว เพราะท าให้เกิด 
ช่องทางแสวงหาผลประโยชน์  เช่น  ซีละแสน  การกันต าแหน่ง 
 

 T คือ Threats หมายถงึอปุสรรคภายนอก หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้อาท ิ 
   - การขาดแคลนบุคลากร  
   - บุคลากรคนเดียวท างานหลายด้าน ท าให้งานไม่มีคุณภาพ  
   - อ านาจการตัดสินใจอยู่ภายใต้บุคคลคลเดียว  
    - องค์กรอ่ืนมีการพัฒนาใช้ระบบงาน (เช่น ระบบการพัฒนาบุคลากร  ระบบการส่งเสริมการด้านการบริการ
ประชาชน) ที่ดีเด่น  
   - องค์กรอ่ืนมีความเข้มแข็งในการด าเนินการด้านการบริการประชาชนมากขึ้น 

การวิเคราะห์เพ่ือจัดวางกลยุทธ์ โดยการท า SWOT Analysis นี้ จะด าเนินการได้โดยน าปัจจัยหรือสภาวะ
แวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรหรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรมาพิจารณาว่าจะน ามาใช้เพื่อความส าเร็จ
ขององค์กรได้อย่างไร ตัวอย่างของการวิเคราะห์ ได้แก่  
   องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา   โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น   ๗   
ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้ 
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  ๕.๑ ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน  มภีารกจิทีเ่กีย่วข้องดังนี้ 
   (๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  (มาตรา  ๖๗ (๑))    

(๒) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  (มาตรา  ๖๘ (๑)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา  ๖๘ (๒)) 
(๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา  ๖๘ (๓)) 
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ   (มาตรา  ๑๖ (๔)) 
(๖) การสาธารณูปการ  (มาตรา  ๑๖ (๕)) 

  5.2   ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ  มภีารกจิทีเ่กีย่วข้องดังนี้ 
   (๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (มาตรา  ๖๗ (๖)) 

(๒)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา  ๖๗ (๓)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  (มาตรา  ๖๘ (๔)) 
(๔) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  (มาตรา  ๑๖ 

(๑)) 
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  (มาตรา  ๑๖ (๒)) 
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
   (มาตรา  ๑๖  (๕)) 
(๗) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  (มาตรา  ๑๖ (๑๙)) 

  ๕.๓   ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน  สงัคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มภีารกจิที่เกี่ยวข้อง   
                  ดงันี ้
   (๑)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา  ๖๗  (๑)) 

(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  (มาตรา  ๖๘ (๘)) 
(๓) การผังเมือง  (มาตรา  ๖๘ (๑๓)) 
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ  (มาตรา  ๑๖ (๓)) 
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
(๖) การควบคุมอาคาร  (มาตรา  ๑๖ (๒๘)) 
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๕.๔    ดา้นการวางแผน  การสง่เสริมการลงทนุ  พาณชิย์กรรมและการท่องเทีย่ว  มภีารกิจทีเ่กีย่วข้อง   
      ดงันี ้

(๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  ๖๘ (๖)) 
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์  (มาตรา  ๖๗ (๕)) 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา  ๖๘ (๗)) 
(๔) ให้มีตลาด  (มาตรา  ๖๘ (๑๐)) 
(๕) การท่องเที่ยว  (มาตรา  ๖๘ (๑๒)) 
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช  (มาตรา  ๖๘ (๑๑)) 
(๗) การส่งเสริมการฝึกและประกอบการลงทุน  (มาตรา  ๑๖ (๖)) 
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา  ๑๖ (๗)) 

 ๕.๕   ด้านการบรหิารจดัการและอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  มภีารกจิที่เกีย่วขอ้ง   
       ดงันี ้  

(๑) คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา ๖๗ (๗)) 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

(มาตรา  ๖๗ (๒)) 
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  (มาตรา  ๑๗ (๑๒)) 

    ๕.๖   ดา้นการศาสนา  ศลิปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี และภมูปิัญญาท้องถิ่น  มภีารกจิทีเ่กีย่วข้อง 
   ดังนี ้

(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
  (มาตรา  ๖๗ (๘)) 
(๒) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา  ๖๗ (๕)) 
(๓) การจัดการศึกษา  (มาตรา  ๑๖ (๙)) 
(๔) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  (มาตรา ๑๗ (๑๘)) 

 ๕.๗ ด้านการบรหิารจดัการและการสนบัสนนุการปฏบิัตภิารกจิของสว่นราชการและองคก์รปกครอง   
                สว่นทอ้งถิน่  มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  ดงันี้ 

(๑)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น   
   (มาตรา  ๔๕ (๓)) 
(๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ 

ตามความจ าเป็นและสมควร  (มาตรา  ๖๗ (๙)) 
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(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน  (มาตรา  ๑๖ (๑๖)) 
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(มาตรา  ๑๗ (๓)) 
(๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  (มาตรา  

๑๗ (๑๖)) 

  ภารกิจทั้ง  ๗  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย   ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และ
นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
หมายเหตุ :      มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไข  ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
  
 
๖.   ภารกจิหลัก  และภารกจิรอง  ที่องค์การบรหิารสว่นต าบล  จะด าเนนิการ 
    น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ  ๕  จ านวน  ๗  ภารกิจ  น ามาก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่
จะด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  มีภารกิจหลักและภารกิจรอง  ที่ต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
 ภารกจิหลกั 
 ๑.   ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓.   ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๔.   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ๖.   ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 ๗.   ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 ภารกจิรอง 
 ๑.   ฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
 ๒.   การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 ๓.   การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 ๔.   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
 

๗.   สรปุปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสรา้งสว่นราชการและกรอบอัตราก าลงั 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ก าหนดให้เป็น
ขนาดกลาง  ตามประกาศก าหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล  ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.
อบต.) ครั้งที่   8/2553  ลงวันที่  25  สิงหาคม  2553  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ก าหนดโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน  และมติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น  ในการประชุมครั้งที่  9 /2560 เมื่อวันที่   
26  เดือน กันยายน  พ.ศ.2560   แนบท้ายหนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที่ ขก  0023.2/ว 28808  ลงวันที่  29  
กันยายน  2560 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งจัดท าบัญชีต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเข้าสู่ประเภท
ต าแหน่ง(ระบบแท่ง)  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2559   

1)  ส านักงานปลัด อบต. 
2) กองคลัง 
3) กองช่าง 
4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ตามกรอบอัตราก าลังได้ก าหนดให้มีพนักงานจ านวนทั้งสิ้น 42 อัตรา (ข้าราชการ ,พนักงานจ้าง,และ 

ลูกจ้างประจ า) ดังนี้ 
- ข้าราชการ   จ านวน    16   อัตรา 
- ลูกจ้างประจ า  จ านวน      1   อัตรา 
- พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จ านวน     11  อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน       6   อัตรา 
- พนักงานครู                    จ านวน       4   อัตรา 
- ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน       4    อัตรา 

 
  ตามการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยดังกล่าว  ได้ก าหนดโครงสร้างไว้
ให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่  เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ท าให้สามารถให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑1 
 

 
    ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างส่วน 

ราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มติคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เป มื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑ มกราคม ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นั้น 

     โครงสร้างตามก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่มีอยู่เดิมขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ประกอบด้วย 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสงเปือย แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตลอดจน
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามรายละเอียดโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

  ๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ 
     บัญชีเห็นชอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3)  ตามมติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที ่ 
9 /2560 เมื่อวันที่   26  เดือน กันยายน  พ.ศ.2560   แนบท้ายหนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที่ ขก  0023.2/ว 
28808  ลงวนัท่ี  29  กันยายน  2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ดังนี้ 
 

โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัปจัจบุนั(เดมิ) โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัใหม่ หมายเหต ุ
1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นบห.งานท้องถิ่น) 1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นบห.งานท้องถิ่น) 
 

1.1 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.2 (นบห.งานท้องถิ่น) 

1.3 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นบห.งานท้องถิ่น) 

 

3. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 3. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
3.1 งานบริหารทั่วไป 3.1 งานบริหารทั่วไป  
3.๒ งานนโยบายและแผน  3.๒ งานนโยบายและแผน   
3.3 งานกฎหมายและคดี 3.3 งานกฎหมายและคดี  
3.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 3.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
3.5 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 3.5 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
3.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
4. กองคลัง 4. กองคลัง  
4.๑ งานการเงิน 4.๑ งานการเงิน  
4.2 งานบัญชี 4.2 งานบัญชี  
4.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 4.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
4.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 4.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
5. กองช่าง 5. กองช่าง  
5.๑ งานก่อสร้าง 5.๑ งานก่อสร้าง  
5.2 งานประสานสาธารณูปโภค 5.2 งานประสานสาธารณูปโภค  
5.3 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 5.3 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร   
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6.๑ งานบริหารการศึกษา 6.๑ งานบริหารการศึกษา  
6.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  

๘. โครงสรา้งการก าหนดสว่นราชการ 
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๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

     องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้
ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ป ี ข้างหน้าจึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน 
และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบ
อัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 
               บัญชีเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  ตามมติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ในการ
ประชุมครั้งที ่  9 /2563 เมื่อวันที่   26  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563   แนบท้ายหนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที่ ขก  
0023.2/ว 25214  ลงวันที่  29  กันยายน  2563  ดงันี้ 
 

โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัก าลงัปจัจบุัน(เดมิ) 
 

ต าแหนง่ตามกรอบอตัราก าลงัใหม ่
(ระบบแท่ง) 

หมายเหต ุ

ปลัด อบต. (นบห.งานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑)  ปลัด อบต. (นบห.งานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑)    
รองปลัด อบต.(นบห.งานท้องถิ่น ระดับ ต้น )(1) รองปลัด อบต.(นบห.งานท้องถิ่น ระดับ ต้น )(1)  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
หัวหน้าส านักปลัด อบต.(นบห.งานทั่วไป ระดับต้น) 
(๑) 

หัวหน้าส านักปลัด อบต.(นบห.งานทั่วไป ระดับต้น) (๑)  

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง)   (๑) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง)   (๑)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)  
พนักงานขับรถยนต์ (1) พนักงานขับรถยนต์ (1)  
นักการ (1) นักการ (1)  
คนงาน (1) คนงาน (1)  
งานนโยบายและแผน  งานนโยบายและแผน   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) (๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) (๑)  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)  
งานกฎหมายและคดี งานกฎหมายและคดี  
นิติกร (ปง./ชง.) (1) นิติกร (ปง./ชง.) (1)  
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ชง.)(๑) เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ชง.)(๑)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ (1)  
พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) (1) พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) (1)  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1) นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1)  
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) (1) พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) (1)  
คนงานประจ ารถขยะ (1) คนงานประจ ารถขยะ (1)  
คนงานประจ ารถขยะ (1) คนงานประจ ารถขยะ (1)  
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โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัก าลงัปจัจบุัน(เดมิ) 
 

ต าแหนง่ตามกรอบอตัราก าลงัใหม ่
(ระบบแท่ง) 

หมาย
เหต ุ

กองคลัง กองคลัง  
ผู้อ านวยการกองคลัง (นบห.งานการคลัง ระดับต้น) (๑)  ผู้อ านวยการกองคลัง (นบห.งานการคลัง ระดับต้น) (๑)  ว่าง 
งานการเงิน งานการเงิน  
หัวหน้าฝุายการเงิน (นบห.งานการคลัง ระดับต้น) (1) หัวหน้าฝุายการเงิน (นบห.งานการคลัง ระดับต้น) (1)  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก..) (๑) นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (๑)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลป. (๑) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลป. (๑)  
งานบัญชี งานบัญชี  
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (1) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (1)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)  
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) (๑) เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) (๑)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)  
กองช่าง กองช่าง  
ผู้อ านวยการกองช่าง (นบห.งานช่าง ระดับ ต้น)  (๑) ผู้อ านวยการกองช่าง (นบห.งานช่าง ระดับ ต้น)  (๑)  
งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง  
นายช่างโยธา (ชง.) (๑) นายช่างโยธา (ชง.) (๑)  
ผู้ช่วยช่างโยธา (1) ผู้ช่วยช่างโยธา (1)  
งานออกแบบ และควบคุมอาคาร งานออกแบบ และควบคุมอาคาร  
ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (1) ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ (1)  
งานประสานสาธารณูปโภค งานประสานสาธารณูปโภค  

- -  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นบห.งานศึกษา ระดับต้น) 
(๑) 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นบห.งานศึกษา ระดับต้น) 
(๑) 

ว่าง 

งานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา  
คนงาน (ท่ัวไป) (1) คนงาน(ท่ัวไป) (1)  
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สงเปือย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สงเปือย  
ครู (อันดับ คศ.1) (1) ครู (อันดับ คศ.1) (1)  
ครู (อันดับ คศ.1) (1)  ครู (อันดับ คศ.1) (1)  วา่ง 
ครู (อันดับ คศ.1) (1) ครู (อันดับ คศ.1) (1)  
ครู (อันดับ คศ.1) (1) ครู (อันดับ คศ.1) (1)  
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (1) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (1) วา่ง 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (1) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (1)  
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (1) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (1)  
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1)  
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กรอบอัตราก าลงั 3 ป ี ระหวา่งป ี2561-2563(ทีต่้องการ เพิม่-ลด) 

สงักดั/ต าแหนง่  
ตามกรอบอตัราก าลงั 

กรอบ
อตัรา 
ก าลงั 
เดมิ 

กรอบอตัราต าแหนง่ทีค่าด
วา่จะตอ้งใชใ้นชว่ง

ระยะเวลา 3 ป ีขา้งหนา้ 

อตัราก าลงัคน 
เพิม่ / ลด 

หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ กลาง) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ ต้น (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
หัวหน้าส านักปลัด อบต.(นบห.งานทั่วไป ระดับต้น) 
(1) 1 

๑ ๑ ๑ 
- - - 

 

งานบริหารงานทั่วไป         
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)  (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานขับรถยนต์ (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักการ  (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงาน(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานนโยบายและแผน          
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) (1)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ (1)         
พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) 1 1 1 1 - - -  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน         
นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานกฎหมายและคดี         
นิติกร  (ปก. / ชก.)  (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม         
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงานประจ ารถขยะ (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงานประจ ารถขยะ (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองคลัง         
ผู้อ านวยการกองคลัง (นบห.งานการคลัง ระดับต้น) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - วา่ง 
งานการเงิน         
หัวหน้าฝุายการเงิน (นบห.งานคลัง ระดับต้น) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลป.) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานบัญชี         
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้         
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเกบ็รายได้ (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
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สงักดั/ต าแหนง่ 
ตามกรอบอตัราก าลงั 

กรอบ
อตัรา 
ก าลงั 
เดมิ 

กรอบอตัราต าแหนง่ทีค่าด
วา่จะตอ้งใชใ้นชว่ง

ระยะเวลา 3 ป ีขา้งหนา้ 

อตัราก าลงัคน 
เพิม่ / ลด 

หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         
เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง(นบห.งานช่าง ระดับต้น) 
(๑) ๑ 

๑ ๑ ๑ 
- - - 

 

งานก่อสร้าง         
นายช่างโยธา  (ชง.)  (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยช่างโยธา (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานประสานสาธารณูปโภค         
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ  
(นบห.งานการศึกษา ระดับต้น) (1) ๑ 

   
๑ 

 
๑ 

 
๑ - - - 

วา่ง 

งานบริหารการศึกษา         
งานส่ ง เ ส ริ มก ารศึกษา  ศ าสนา   และ
วัฒนธรรม  

   
   

 

คนงาน (ท่ัวไป) (1) 1 1 1 1 - - -  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สงเปือย         
ครู (อันดับ คศ.1) (1) 1 1 1 1 - - -  
ครู (อันดับ คศ.1) (1)  1 1 1 1 - - - วา่ง 
ครู (อันดับ คศ.1) (1) 1 1 1 1 - - -  
ครู (อันดับ คศ.1) (1) 1 1 1 1 - - -  
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (1) 1 1 1 1 - - - วา่ง 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (1) 1 1 1 1 - - -  
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (1) 1 1 1 1 - - -  
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (1) 1 1 1 1 - - -  

รวมทัง้สิน้ 45 45 45 45 3 3 3  
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ข้อ  ๙.๒  ภาระคา่ใชจ้า่ย 
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัเงนิเดือน  คา่จ้างประจ า  เงนิค่าตอบ  แทนพนักงานจ้าง  และประโยชนต์อบแทนอืน่ 
 

ปีงบประมาณ ประมาณการ
รายรบั 

ประมาณการ
รายจา่ย 

ประมาณการรายจา่ย
ประจ าทีน่ ามาค านวณ

ตามมาตรา 35 

ภาระค่าใชจ้า่ย คิดเปน็ร้อยละ 
เงนิเดือนพนกังานสว่น

ต าบลและ
ลูกจา้งประจ า 

ประโยชนต์อบแทน
อื่น 

20% 

รวมคา่ใชจ้า่ยทั้งสิน้ 

2564 39,597,285 39,597,285 39,597,285 9,992,940 1,498,941 11,491,881 29.02 
2565 41,577,149 41,577,149 41,577,149 10,275,300 1,541,295 11,816,595 28.42 
2566 43,656,007 43,656,007 43,656,007 10,563,300 1,584,495 12,147,795 27.83 

 
หมายเหต ุ   ประมาณการรายรบัไดไ้มเ่กนิปลีะ  5   % 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 



  
               ๑๐.   แผนภมูโิครงสรา้งสว่นราชการขององคก์ารบริหารสว่นต าบลสงเปอืย ประเภทสามญั 

 

                                                                      กรอบโครงสร้างสว่นราชการ  อบต.สงเปอืย อ าเภอภเูวยีง จงัหวัดขอนแกน่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ปลดั  อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

ส านักปลดั  อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น   

-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานปูองกันและบรรเทาฯ 
-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

กองคลงั 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  

ฝาุยการเงนิ 
-  งานการเงิน 

กองชา่ง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น   

-  งานก่อสร้าง 
-  งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานออกแบบ และควบคุม
อาคาร 

กองการศึกษาฯ 
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น  
-  งานบริหารงานการศึกษา 
-  งานส่งเสริมการศึกษาฯ 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  

 

- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 



  
โครงสรา้งส านกัโครงสรา้งส านกัปลัดปลัด  

  

  

  

  

  
 
 

- 
 
  
    - เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) (1)               - นักวิเคราะห์นโยบายฯ(ปก.) (1)          - นิตกิร (ชก.) (1)                    - นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1)                 - พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (1)          - เจ้าพนักงานปูองกัน(ปง.) (1) 
   - ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (1)                - ผช.นักวิเคราะห์ฯ (ภารกิจ)  (1)                                                    - ผู้ช่วยจพง.พัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (1)    - คนงานประจ ารถขยะ (ทั่วไป) (2)        -  ผช.จพง.ปูองกันฯ (ภารกิจ) (1) 
  - พนักงานขบัรถยนต์(ภารกิจ) (1)             - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(1)                                                                                                               - พนักงานขับรถยนต ์(ทัวไป) (1)                                                         
  - นักการ (ทั่วไป) (1) 
  - คนงาน (ทั่วไป) (1) 

 
  

ประเภท พนักงานส่วนต าบล ครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 
จ านวน 6 - - 5 5 13 

  
  
  
  

หวัหนา้ส านกัปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 (1) 

งานบรหิารงานทัว่ไป 
 

งานกฎหมายและ
คด ี
 

งานนโยบายและแผน 
 

งานสวสัดกิารและ
พัฒนาชมุชน 

 

งานอนามยัและ 
สิง่แวดลอ้ม 

 

งานปูองกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

 



  
โครงสรา้งโครงสรา้งกองคลังกองคลัง  

  

  

  

  
 
 

- 
 -  จนท.การเงินและบัญชี  1-3  (1) -  จพง.จัดเก็บรายได้  2-4  (1) -  จนท.พัสดุ  1-3  (1) 
  
  
  
 -  นักวิชาการเงินและบัญชี(ชก.)  (1)                                                  - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก..) (1)                        - จพง.พัสดุ (ชง.) (1)  
 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลป.) (1)                                       - ผช.จพง.จัดเก็บรายได้(ภารกิจ) (1)                         - ผช.จพง.พัสดุ(ภารกิจ)(1)                                                                                                                                         
 

ประเภท พนักงานส่วนต าบล ครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พ.ทั่วไป รวม 
จ านวน 4 - 1 2 - 7 

 
  
 
  

  
  

  

ผู้อ านวยการกองคลงั 
(นกับริหารงานการคลัง ระดับต้น ) 

 (1) (ว่าง) 
(ว่าง) 

ฝาุยการเงนิ 
หวัหนา้ฝาุยการเงนิ 

(นักบรหิารงานการคลงั ระดบัตน้)  
(1) 
 
 

งานพัฒนาและจดัเกบ็รายได้ 
 

งานทะเบยีนทรัพยส์นิและพสัดุ 
 

งานบญัช ี
 

งานการเงนิ 
 
 

 



  
โคโครงสรา้งรงสรา้งกองชา่งกองชา่ง  

  -  นายช่างโยธา (ชง.)  (1)                        

                                          - ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (1)            - ผู้ชว่ยนายช่างส ารวจ(ภารกิจ) (1) 
 
 
  

ประเภท พนักงานส่วนต าบล ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ พ.ทั่วไป รวม 
จ านวน 2 - 2 - 4 

 
  
 
 
  

ผู้อ านวยการกองชา่ง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

(1) 

งานประสานสาธารณปูโภค 
 

งานก่อสรา้ง 
 

งานออกแบบ 
และควบคุมอาคาร 

 

 



  
กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

 

    

 
                                                   - คนงาน (ท่ัวไป) (1)                                                                  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.สงเปอืย 
                                                                                                                                                              - ครู(คศ.1) (1)  
                                                - ครู (คศ.1) (1)    
                                                - ครุ (คศ.1) (1) 
                                                 - ครู (คศ.1) (1)                                                                                                    
                                                                                                                                                               - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1) 
                                                 - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1) 
                                                                                                                                                               - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1) 
                                                                                                                         - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1) 
                                                                                                                                                                 

ประเภท พนักงานส่วนต าบล ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ พ.ทั่วไป รวม 
จ านวน 1 4 4 1 10 

                                                 

ผอ.กองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)  
(1) 

 

งานบรหิารการศึกษา 
 
 

งานสง่เสริมการศึกษาฯ 
 
 

 



  

 
 
 
 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



  
  

๑๑22.   แนวทางการพฒันาพนกังานสว่นต าบล.   แนวทางการพฒันาพนกังานสว่นต าบล  
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้า

ราชการาชครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน  และทุก
ระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล   
โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามท่ีกฎหมายก าหนดมีระยะเวลา  3  ป ี 
สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้อราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง  นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  ประกอบด้วย  เช่น การพัฒนาไปสู่ 
4.0  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค  4.0  
เช่นกัน  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างาน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  ดังนี้ 

1. เป็นองค์กรทีเ่ปดิกวา้งและเชือ่ยมโยงกนั ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  ในการท างานโดยบุคคล 
ภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน และกัน  และสามารถเข้า
มาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมได้
เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจ  ที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบใน
ลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างาน
ภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิ
ภาพและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยดึประชาชนเปน็ศนูยก์ลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับตนเอง 
เสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการีและตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน  พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้
บริการต่างๆ  สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วย
ตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็ปเซต์  โซเชียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น  

3. องคก์รทีม่ีขดีสมรรถนะสงู และทนัสมยั  ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้  ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่ 
 
 



  
 
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 
4. การก าหนดแนวทางการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั 

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านัก  ก.พ. ที่ นร 1013.4/42  ลงวันที่ 5  พฤษภาคม 2563  เรื่อง   
เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ  และบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง  (Digital  Government  
Skill  Self-Assessment)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้เป็นแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 
26  กันยายน  2560 

ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด  วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เป็นต้น  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 

  
๑๑33.   ประกา.   ประกาศคณุธรรมศคณุธรรม    จรยิธรรมของจรยิธรรมของขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ และลูกจา้งขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ และลูกจา้ง   

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนร่วม  และประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
  3. การยึดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูก  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว    มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

  ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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