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๑. หลักการและเหตุผล   
 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง เนื่องจาก
การก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  ประกอบองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566   ให้สอดรับ
และสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความ
สมบูรณ์และต่อเนื่อง  ใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตราก าลังของบุคลากรในสังกัด โดยหลักการด าเนินการจัดท า
แผนอัตราก าลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  
ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
สัย แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ป ี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ   
  

๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม 
ไม่ซ้ าซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตราก าลังคน 

ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร 

สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 
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3. กรอบแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตความส าคัญและกระบวนการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

 กรอบแนวคิด เรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมขององค์กร 
ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุเปูาหมาย
องค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถ
ท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพ
ก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความต้องการ
อย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ 
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการ
ก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร และ
รวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก
จากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามท่ีต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนก าลังคน
เชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ 
และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมา
ปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือ
ธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์
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เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่าง
เพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการ
ที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

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

 
 3.2 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน  จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์น ามาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารก าลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบต าแหน่งและค่าตอบแทน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)) 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy 
of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัยและ
กระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

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

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหาก
งานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  
ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  มี
คุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง 
ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภทของ
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  ดังนั้นในการก าหนด

FTE DRIVER
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Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 
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 Supply pressure

 360 degree+Issue
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“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการ
ก าหนดต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวนภาระค่าใช่
จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

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

โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มาค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้งต าแหน่งที่มี
คนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้หลักวิธีการค านวณดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครองต าแหน่ง
คูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งในระดับแรกบรรจุ
กับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมินการค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นให้
ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคนครอง 

1เดือน 30220 - - 1120 1110 1110 - - - 
 12เดือน 362640 - - 13440 13320 13320 - - - 

รวมทั้งป ี 362640 13440 13320 13320 376080 389400 
 

402720 
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รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 9740 
- - 

10250-9740=510 
49480-47990=1490 
(510+1490)/2 = 1000 

- - - 
ขั้นสูงสุด 49480 - - - 
ค่ากลาง 29610 - - - 

 12เดือน 355320 - - 1000 x 12 = 12000 - - - 
รวมทั้งป ี 355320 12000 12000 12000 367320 379320 391320 

2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้
ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและขั้นสูงของ
ระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่มที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมินการ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(มีเงิน

ต าแหน่ง) 

ต่อเดือน 43300 7000 7000 1630 1630 1640 - - - 
 12เดือน 519600 84000 84000 19560 19560 19680 - - - 
รวมทั้งป ี 687600 19560 19560 19680 707160 726720 746400 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 22700 
7000 7000 

23830-22700=1130 
68640-66490=2150 

(1130+2150)/2 = 1640 

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

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

3. ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครองต าแหน่ง
คูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของ คศ .1 และ 
ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ า คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 รวมกันหาร
สองคูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 
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4. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดยใช้
หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 

5. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้ง เป็นหลัก 
ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 

 
 

 

1เดือน 15000 - - 600 630 650 - - - 
 12เดือน 180000 - - 7200 7560 7800 - - - 

รวมทั้งป ี 180000 7200 7560 7800 187200 197760 202560 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 
(ปวส.) 

  

1เดือน 11500 - - 460 480 500 - - - 
 12เดือน 138000 - - 5520 5760 6000 - - - 

รวมทั้งป ี 138000 5520 5760 6000 143520 149280 155280 

กรณีพนักงานจ้างทั่วไป(ไม่มีรายการเงินเพ่ิมรายปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป  

  

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

รวมทั้งป ี 108000 - - - 108000 108000 108000 

 
กรณีพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จที่ ไ ด้ รั บ เ งิ นจั ดสรร  และองค์ กา รบริ หารส่ วนต าบล 

โพธิ์สัย จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
โ ดยกรมส่ ง เ ส ริ มกา รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  จั ดส ร รค่ า ตอบแทนให้  9 ,400  ค่ า ครองชี พ  2 ,000   
ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  
จะค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น นาง ก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,850 บาท 
(กรมจ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 
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รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.
จ่าย 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 

  

1เดือน 14850 9400 5450 600 620 650 - - - 

 12เดือน - - 65400 7200 7440 7800 - - - 
รวมทั้งป ี 65400 7200 7440 7800 72600 80040 87840 

6. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่น ามา
ค านวนเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  แต่ระบุไว้ในแผนอัตราก าลัง เพ่ือให้
ทราบจ านวนและยอดคนปัจจุบัน 

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

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

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โพธิ์สัย 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า                230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาท ี
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 กระจกด้านที่  4 Driver:  เป็นการน าผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โพธิ์สัย (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย) มายึดโยงกับจ านวนกรอบ
ก าลั งคนที่ต้องใช้  ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ พึ งประสงค์ ให้ ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติ งาน  
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  
โพธิ์สัย  (การตรวจประเมิน LPA)    

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

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่ง
งานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานใน
ส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย พิจารณาทบทวนว่าการ
ก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ 
ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา และศาสนาและวัฒนธรรม   
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วนราชการ ล้วนเป็น
เครื่องจักรส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อนให้ส่วนราชการ และ
หน่วยงานบรรลุเปูาหมาย ได ้

 
 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย 

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

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์สัย  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย และหัวหน้าส่วน

อบต.โพธ์ิสยั 

สว่น
ราชการ 

บคุลากร 
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ราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์สัย  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนด
ทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนจิก  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 
   

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนจิก ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียง
กัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลัง
แตกต่างกัน  ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ  2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ยังมีความจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งเพ่ิม  
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ

บริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนดอัตรา
ก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุป
ได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย
สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้
ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วย
การวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลง
ได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับ
ทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง 
การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอด
ต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
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 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

โพธิ์สัย  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย เช่น กฎระเบียบ 

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

คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า

งบประมาณ 2564 – 2566   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ 

และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสสัย 
วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

มิถุนายน 2563 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
อัตราก าลัง อปท. ข้างเคียง 

อบต.สวนจิก 
 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
2563 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ประชุมคณะกรรมการ 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ภาร
งาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ และพิจารณาปริมาณ
งานที่เกิดขึ้น เหตุผลความส าคัญของการ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 

สิงหาคม 2563 ส่งร่างแผนอัตราก าลัง ขอความเห็นชอบ  
ก.อบต.จังหวัดและ ก.อบต.ประชุมพิจารณา 

เสนอ ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด 

กันยายน 2563 ก.อบต.จังหวัด แจ้งมติให้ อปท.ทราบ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง มีผล 1 ต.ค.63 
1 ตุลาคม 2563 แผนอัตราก าลัง 3 ปี มีผลบังคับใช้ อบต.โพธิ์สัย ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 

2564 -2566  
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 

 จากการ ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย พบ
ปัญหาและความต้ องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  4  ปี   ประจ าปี  2564 – 2566  
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแกไ้ขใหต้รง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 งานด้านการคมนาคมและขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
1.2 งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือปูองกัน

น้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก และการขาดน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง 
1.3 งานด้านผังมือ การควบคุมอาคาร น าผังเมือง /ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวาง

แผนการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรแหล่งลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
2.1 งานด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
2.2 งานด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพพลานมัยของประชาชน การปูองกันและระงับการ

ระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของภูด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
2.3 การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด และปูองกันกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้า

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

      แนวทางการพัฒนา 
       3.1 งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การ

พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน สนับสนุนการจัดระเบียบข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน การสื่อสารใน
ชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน ความเสมอภาค เสรี 

3.2 งานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หามาตรการเชิงปูองกัน และก าหนดเป็น
แผนงานไว้ในแผนสามปี การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยของผู้บริหาร และข้าราชการท้องถิ่น 
และประชาชนการซักซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาสถานที่และอุปกรณ์การช่วยเหลือ เพ่ือบูรณา
การร่วมกันเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่  

3.3 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ส ารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตรายจากกลุ่ม
มิจฉาชีพสร้างเครือข่ายสื่อสารการแจ้งเหตุ และหามาตรการปูองกันเพ่ือลดจ านวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น 
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3.4 งานด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน การระเบียบชุมชน การจัดตั้งกลุ่มพลังประชาชนใช้
รูปแบบชุมชนเข้มแข็ง สร้างจิตส านึกของชุมชนปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรมพลเรือนทุกระดับ ทั้งภาคประชาชน
เยาวชน และหน่วยงานของรัฐขยายผลด าเนินงานกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนใน

ชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส ารวจจุดหาบเร่แผงลอย 

ส ารวจหาสถานที่ท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะกับการค้าขาย และเตรียมมาตรการรองรัยในแผนพัฒนา
สามปี เพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย 

4.3 งานด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ 
สถานที่พัฒนาอาหารและเส้นทางคมนาคม 

4.4 งานด้านการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน วิสาหกิจชุมชนให้ความส าคัญกับ
แรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ และส่งเสริมการมีงานท า 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

      5.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และบ ารุงรักษาปุาและน้ าอย่างยั่งยืน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5.2 การขุดขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะการท าฝายชะลอน้ าในแหล่งน้ าส าคัญๆของชุมชน 
5.3 การปลูกปุาเพ่ือรักษาน้ าใต้ดิน 
5.4 การบูรณาการในการจัดหาเครื่องจักรเพ่ือการขุดเจาะบาดาลระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนา 
6.1 งานด้านการศึกษา ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
6.2 งานด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิด แปลงเป็น
จุดเด่น ให้แก่ ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 

6.3 ส่งเสริมสืบทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่ม
ประชาคาอาเซียน 
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5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัยนัน้ ได้
พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  ประจ าปี 2561 – 
2565  ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลโพธิ์สัยคือ   

“มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  มีแหล่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมที่ดี  การบริหารงานแบบ
ธรรมาภิบาล  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ของอ าเภอศรีสมเด็จ” 

ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความ
ปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด  ร่วม
แก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ต าบลโพธิ์สัย
เป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลโพธิ์สัย  ได้ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 งานด้านการคมนาคมและขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
1.2 งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือปูองกันน้ า

ท่วมในฤดูน้ าหลาก และการขาดน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง 
1.3 งานด้านผังมือ การควบคุมอาคาร น าผังเมือง /ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการ

บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรแหล่งลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
2.1 งานด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
2.2 งานด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพพลานมัยของประชาชน การปูองกันและระงับการ

ระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของภูด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
2.3 การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด และปูองกันกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้า

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 

 3.1 งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน สนับสนุนการจัดระเบียบข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน การสื่อสารในชุมชน 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน ความเสมอภาค เสรี 

3.2 งานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หามาตรการเชิงปูองกัน และก าหนดเป็นแผนงาน
ไว้ในแผนสามปี การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยของผู้บริหาร และข้าราชการท้องถิ่น และ
ประชาชนการซักซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาสถานที่และอุปกรณ์การช่วยเหลือ เพื่อบูรณาการ
ร่วมกันเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่  

3.3 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ส ารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตรายจากกลุ่ม
มิจฉาชีพสร้างเครือข่ายสื่อสารการแจ้งเหตุ และหามาตรการปูองกันเพ่ือลดจ านวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น 
3.4 งานด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน การระเบียบชุมชน การจัดตั้งกลุ่มพลังประชาชนใช้รูปแบบชุมชนเข้มแข็ง 
สร้างจิตส านึกของชุมชนปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรมพลเรือนทุกระดับ ทั้งภาคประชาชนเยาวชน และหน่วยงานของ
รัฐขยายผลด าเนินงานกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
4.1 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส ารวจจุดหาบเร่แผงลอย ส ารวจ

หาสถานที่ท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะกับการค้าขาย และเตรียมมาตรการรองรัยในแผนพัฒนาสามปี 
เพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย 

4.3 งานด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ สถานที่
พัฒนาอาหารและเส้นทางคมนาคม 

4.4 งานด้านการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน วิสาหกิจชุมชนให้ความส าคัญกับแรงงานทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และส่งเสริมการมีงานท า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
5.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และบ ารุงรักษาปุาและน้ าอย่างยั่งยืน การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5.2 การขุดขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะการท าฝายชะลอน้ าในแหล่งน้ าส าคัญๆของชุมชน 
5.3 การปลูกปุาเพ่ือรักษาน้ าใต้ดิน 
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5.4 การบูรณาการในการจัดหาเครื่องจักรเพ่ือการขุดเจาะบาดาลระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนา 
6.1 งานด้านการศึกษา ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
6.2 งานด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิด แปลงเป็น
จุดเด่น ให้แก่ ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 

6.3 ส่งเสริมสืบทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 
 

การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร 
ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 
ดังนี้ 

พระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

(และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถงึฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
ส่วนที่ 3 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบล 
ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
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(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและ 

สมควร(ความเดิมในมาตรา 67 (8) ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพ่ิมเติม (9) โดย มาตรา 
15 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) ตามล าดับ) 
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบล 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 

(มาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2542) 
มาตรา 69 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 66 มาตรา 67และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการ 
ตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หาก
องค์การบริหาร ส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ น า ความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย 
มาตรา 70 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิได้รับ ทราบ
ข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือ 
ข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 
มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบังคับต าบลเพ่ือใช้บังคับในต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับ 
ผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินห้าร้อยบาท 
ร่างข้อบังคับต าบลจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ ราษฎร
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเก่ียวกับการเข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
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เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ ประธาน
คณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศเป็นข้อบังคับต าบลต่อไป 
ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบังคับต าบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน สิบห้าวัน
นับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบังคับต าบลดังกล่าวเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวน ร่าง
ข้อบังคับต าบลนั้นใหม่ แต่ถ้าเป็นร่างข้อบังคับต าบลที่ก าหนดให้มีโทษปรับตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายอ าเภอไม่เห็นชอบ 
ด้วย ให้ร่างข้อบังคับต าบลนั้นเป็นอันตกไป 
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับต าบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่าง ข้อบังคับ
ต าบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ 
ให้ประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อและประกาศเป็นข้อบังคับต าบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก นายอ าเภอ 
แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบังคับต าบลคืนจาก นายอ าเภอ
หรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ 
ให้ร่างข้อบังคับต าบลนั้นเป็นอันตกไป 
(ความเดิมในมาตรา 71 วรรคสองถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามล าดับ) 
มาตรา 72 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีพนักงานส่วนต าบลและอาจจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น 

(1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) ส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตั้งขึ้น 

ระเบียบพนักงานส่วนต าบลให้ตราขึ้นเป็นพระราชกฤษฎีกา 
เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่ง 
หรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และในกรณีท่ีเป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง 
มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือกระท า
กิจการ ร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการ
เกี่ยวเนื่องกับ กิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 
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พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

หมวด 2 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
 5. การสาธารณูปการ 
 6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 9. การจัดการศึกษา 

10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
   11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น 
 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 13. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 14. การส่งเสริมการกีฬา 
 15. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 18. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล 
 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ  
24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

 25. การผังเมือง 
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 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 28. การควบคุมอาหาร 
 29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
         31. กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดจากอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องด าเนินการนั้นสามารถน ามา
วิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่  โดยแบ่งหัวข้อให้ตรงกับสภาพปัญหาเป็น 7 ด้าน  ดังนี้ 
 1. ด้าน โครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยว  ดังนี้ 
  (1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า 

(2) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (3) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร 
  (4) การสาธารณูปการ 
  (5) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก 
  (6) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
  (7) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
  (8) การจัดให้มีการตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  (9) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

ฯลฯ 
 2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  (1) การจัดการศึกษา 

(2) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล  การปูองกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
  (3) การปูองกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล 
                  (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ 
  (6) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  (7) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถานการจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬาการพักผ่อนหย่อน
ใจ  สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎรการบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
ฯลฯ 
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  3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน                               

  (2) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 

(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขต  สภาต าบล     
ฯลฯ      

        4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  (1) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัด แผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  (2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
  (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(4) การพาณิชย์การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะ  ด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล
อ่ืนหรือจากสหการ 
 5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 

(1)  การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
   (2)  การจัดตั้งและการดูแลระบบบัดน้ าเสียรวม 
   (3)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (4)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  (5)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  
                                                          ฯลฯ 
 6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  (1) การจัดการศึกษา 

(2) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

  (4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
  (5) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม  

ฯลฯ 
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 7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

(1) สนับสนุนส่วนราชการอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  หรือช่วยเหลือส่วน ราชการ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 
  (3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาต าบลและองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ   หรือองค์กรปกครองอ่ืน 
                                                                   ฯลฯ 

สภาพปัญหาของพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสสัย สามารถวิเคราะห์ตามหลักการ 
SWOT  Analysis ได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis การ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  (Strength = S)  จุดอ่อน  (Weakness = W) และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  
โอกาส  (Opportunity = O)  และอุปสรรค  (Threat = T)  เป็นเครื่องมือ โดยผ่านกระบวนการประชุมร่วมกันทุก
ภาคีท้ังภาครัฐและภาคประชาชน  โดยสรุป ได้ดังนี้ 
1.  จุดแข็ง  (STTENGTHS) 

1.1  มีแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ าห้วยแอ่ง  ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่  ในเขตที่ต าบลโพธิ์สัย 
1.2  มีค่ายทหารซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว 
1.3  มีพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ที่กว้างขวาง 
1.4  เส้นทางการคมนาคมสะดวก  เป็นเส้นหลักเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด 
1.5  เป็นต าบลที่มีความสงบ/พลเมืองมีการอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไว้เป็นอย่างดี 
1.6  มีแรงงานจ านวนมากและค่าแรงต่ า 
1.7  เกษตรกรมีความขยัน  สามารถท าการเกษตรตลอดทั้งปี 

2. จุดอ่อน  (WEAKNESS) 
2.1 มีปัญหาภัยธรรมชาติ   ได้แก่  วาตภัย    ภัยแล้ง 

   2.2 ขาดระบบการจ่ายน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอและทั่วถึง 
2.3  ผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ า/ไม่จูงใจเกษตรกร 
2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคม ี
2.5 แรงงานขาดทักษะ 

3.  โอกาสในการพัฒนา (OPPORTUNITIES) 

3.1 ความต้องการแรงงานยังมีอีกมาก 
3.2 นโยบายสนับสนุนสินค้า  OTOP 
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3.3 กระแสความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ ( อาหารปลอดสารพิษ ) 
3.4 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.  อุปสรรค  (TREATS) 

4.1 ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น ปัญหาภัยแล้ง   วาตภัย  เป็นประจ าทุกปี 
4.2 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเกษตร 
4.3 ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง  และมีความผันผวนในด้านราคาจ าหน่าย 
4.4 ราคาสินค้าในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีราคาแพง  โดยเฉพาะน้ ามัน  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญใน

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการบริหารองค์กร 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
จุดแข็ง 
  ต าบลโพธิ์สัย  มีพ้ืนที่  28.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17}562.5   ไร่  ซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่จะใช้ท
การเกษตรได้แก่ การท านา และการท าไร่ยาสูบหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว และสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการปศุสัตว์   
หากมีการสนับสนุนและส่งเสริมกันอย่างจริงจังแล้ว   พ้ืนที่อันกว้างใหญ่ของต าบลโพธิ์สัยก็สามารถที่จะรองรับการ
ลงทุนด้านการปศุสัตว์จากทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ 
  แหล่งท่องเที่ยวในต าบลโพธิ์สัยอันเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลาย ได้แก่  อ่างเก็บน้ าห้วยแอ่ง  ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช หากได้มีการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว  
โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ าห้วยแอง ให้มีความสมบูรณ์ด้านอาคารสถานที่  การคมนาคมเข้าถึงสถานที่ได้โดยสะดวก     
ตลอดทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ปูายประชาสัมพันธ์ ระบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อสารมวลชนแขนง
ต่าง ๆ  ย่อมที่จะท าให้แหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่งนี้มีความส าคัญในระดับจังหวัด ประการส าคัญหากได้มีการน าสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มาวางจ าหน่ายได้แล้ว ย่อมสร้างโอกาสในการจ าหน่ายได้มาก ต าบลโพธิ์สัย  จัดได้ว่าเป็น
เมืองที่มีความสงบเรียบร้อย และประชาชนสามารถอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว้ได้ดี มีความ
เป็นอยู่ที่เรียบง่าย รักความสงบและมีความสามัคคีเอ้ือเฟ้ือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ประกอบกับภาครัฐได้มีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการพัฒนาต่าง ๆ  มากขึ้น  จึงท าให้สถานการณ์
หรือเหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ รวมทั้งอัตราการเกิดคดีที่รุนแรงเกิดข้ึนน้อย  เมื่อเปรียบเทียบกับต าบลอ่ืน  ๆ  มีแรงงาน
จ านวนมากและค่าจ้างค่อนข้าง กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นแรงานประเภทมีฝีมือ  กึ่งฝีมือ และไร้ฝีมือ   
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมทุกประเภทที่มาลงทุนในต าบลโพธิ์สัย หรือแม้ที่ตัวจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพราะสามารถที่จะน าแรงงานเหล่านี้ไปท างานในกิจการที่ด าเนินการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่เกี่ยวกับ
การแปรรูปอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัยและหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  
ได้เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนในการฝึกอาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร และมีหลายหน่วยงานเข้ามาศึกษาเรียนรู้จน
เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  ถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง   
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  ประชาชนนต าบลโพธิ์สัยนอกจากมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ด ารงชีพอย่างพอเพียงแล้ว  ประการหนึ่งที่เป็น
เอกลักษณ์ประการส าคัญ คือ การที่มีความขยันหมั่นเพียรอยู่ในตัว  เห็นได้จากพอถึงฤดูท านาก็เร่งรีบตาม
กระบวนการในการท าการเกษตรอย่างเต็มที ่หลังจากฤดูเก็บเก่ียวข้าวขึ้นยุ้งฉางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มาท าไร่ยาสูบต่อ
ในฤดูหนาวต่อฤดูแล้ง หลังจากการท าไร่ยาสูบเสร็จก็เข้าไปรับจ้างในตัวเมืองร้อยเอ็ดบ้าง  หรือลงไปหางานท าที่
กรุงเทพฯบ้าง เพ่ือที่พอมีเงินทุนส าหรับท านาและท าไร่ยาสูบในปีต่อไป  ซึ่งวัฏจักรดังกล่าวมานี้ล้วนแสดงให้เห็นถึง
ความขยันมั่นเพียร ความอดทน ความมุมานะ เป็นปัจจัยพื้นฐานอันส าคัญทางสังคมท่ีสามารถส่งผลดีในอันที่จะพัฒนา
ด้านอื่น  ๆ  ต่อไปได้ด ี

ปัญหาอุปสรรค 
  ต าบลโพธิ์สัย ในหลายปีที่ผ่านได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาติมีผลกระทบต่อสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน อาท ิปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นในห้วงฤดูแล้ว แม้ว่าจะเกิดขึ้นไม่ค่อยมากใน
แต่ละปี  แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีความรุนแรงและส่งผลต่อบ้านเรือนราษฎร  และอีกปัญหาหนึ่ง คือ ปัญหาภัยแล้ง   
แม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นในทุกปี แต่ก็มีหลายปีที่ประชาชนได้ประสบกับภาวะภัยแล้งนี้ ยกตัวอย่างในปี  2561  ได้เกิดภัย
แล้งขึ้นกับข้าวในนาของราษฎรจนถึงกับแห้งเหี่ยวตายหลายร้อยไร่  ทางราชการก็เข้ามาด าเนินการช่วยเหลือ  และ
เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยรวมของต าบลโพธิ์สัย  เพราะท าให้ประมาณข้าวที่จะผลิตได้นั้น
น้อยลง  เมื่อน้อยลงก็จะท าให้รายได้ลงประชาชนน้อยลงตามไปด้วย  เม็ดเงินที่ได้จากการขายข้าวของประชาชนของ
หมู่บ้านต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในต าบลโพธิ์สัยก็จะน้อยลงตามไปด้วย การที่สร้างแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อการท าการเกษตร
และใกล้กับพ้ืนที่ท าการเกษตร ก็จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งนี้ได้อีกหนทางหนึ่ง ปริมาณความเสียหายก็อาจจะ
ไม่มากเท่าที่ควร รัฐจะต้องเสียงบประมาณในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชน แทนที่งบประมาณเหล่านี้จะได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต าบลด้านอ่ืนๆ  แต่ภัยแล้งหรือวาตภัยดังกล่าวนี้เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดา
หรือก าหนดการเกิดข้ึนได้    
  ในต าบลโพธิ์สัยนั้น แม้ว่าจะมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ อย่างอ่างเก็บน้ าห้วยแอ่ง และแหล่งน้ าขนาดเล็ก อยู่หลาย
แห่งก็ตาม ปริมาณน้ าที่ได้รับมาไว้ ก็อาศัยปริมาณน้ าฝนแต่เพียงอย่างเดียว หากปีไหนปริมาณน้ าฝนไม่มาก แหล่งน้ า
เหล่านี้ก็พลอยแห้งเหือดตามไปด้วย แต่แม้ว่าปริมาณน้ าในแหล่งน้ าในฤดูฝน แต่พอถึงฤดูแล้ง ปริมาณน้ าเหล่านี้ก็จะ
ค่อยๆ แห้งไป เนื่องจากสภาพดินของต าบลโพธิ์สัยเป็นดินทราย ไม่อุ้มน้ าให้คงอยู่  ปัญหาที่ส าคัญของแหล่งน้ าต่อการ
ท าการเกษตร เช่น การที่แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นโดยส่วนราชการต่าง ๆ นั้น ไปก่อสร้างอยู่บนที่สูง ที่ดอน อันธรรมชาติ
การไหลของน้ าไม่สามารถท่ีจะไหลเข้าไปเก็บกักในแหล่งน้ าได้ น้ าฝนที่ตกลงมาก็จะไหลลงสู่ไร่นาราษฎร เมื่อเต็มแล้ว   
ก็จะไหลลงสู่ถนน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ถนนได้รับความเสียหายเป็นประจ าทุกปีมา หรือไหลลงสู่คลอง
เล็ก ๆตามไร่นา ไปสู่ห้วยใหญ่ขึ้น จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ าที่ได้มาไม่สามารถท่ีจะเก็บกักไว้ในแหล่งน้ าได้เลย ท าให้น้ าใน
แหล่งน้ าน้อย พอถึงฤดูแล้ง น้ าส าหรับท าการเกษตรก็ไม่มี  ปัญหาที่ส าคัญของแหล่งน้ าอีกอย่างหนึ่ง คือ การที่มีแหล่ง
น้ าน้อย และตื้นเขิน ท าให้เก็บกักน้ าได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  การสร้างระบบชลประทาน
เป็นใยแมงมุม ก็สามารถช่วยให้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ หรือการขุดลอกให้สามารถเก็บกักน้ าได้มากขึ้น สิ่งต่าง  ๆ เหล่านี้
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ถือว่าระบบการบริหารน้ ายังไม่เพียงพอ  ประกอบกับแหล่งน้ าต้นทุนที่มีอยู่ยังไม่สามารถที่จะผันน้ ามาใช้ในการ
เพาะปลูกพืชของเกษตรกรได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เกษตรกรไม่สามารถที่จะเพ่ิม
ผลผลิตภาคการเกษตรได้อย่างดีพอ เนื่องจากการเพาะปลูกเกษตรกรจะอาศัยพ่ึงพิงน้ าฝนเป็นหลัก ยิ่งการปลูกข้าว 
และพืชไร่ต่างๆเช่  ยาสูบ ดาวเรืองปลูกถั่วฝักยาว ฯลฯ  ซึ่งผลิตที่เกิดขึ้นจากภาคกสิกรรมดังกล่าวยังมีปัญหาในเรื่อง
ของราคาที่ค่อนข้างต่ าและไม่แน่นอน ผลก าไรที่เกิดขึ้นจากการขายผลิตผลต่าง ๆ ไม่สามารถเป็นแรงผลักดันให้
เกษตรกรหันมาพัฒนาคุณภาพและผลผลิตให้ได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับสภาพปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆเช่น ภัยแล้ง   
เป็นตัวทีท่ าให้เกิดความเสียหายต่อผลผลผลิตและมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยส่วนรวม 
  เกษตรกรส่วนหนึ่งยังนิยมการใช้สารเคมีในการปลูกพืช  โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมา
มากจากความไม่รู้หรือการขาดจิตส านึกต่อผู้บริโภค ถึงแม้ทางราชการพยายามที่จะรณรงค์และปลูกจิตส านึกให้
เกษตรกรหันมาใช้สารอินทรีย์   ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ  แต่ก็สามารถท าได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น  
  ถึงแม้ต าบลโพธิ์สัยจะมีก าลังแรงงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ แต่เมื่อพิจารณาจากสิถิ
ติการส ารวจข้อมูลของผู้มีงานท าส่วนใหญ่จะเป็นผู้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  และส่วนใหญ่
จะประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นลูกจ้างเอกชนและช่วยธุรกิจครัวเรือนตมล าดับ ซึ่งจัดได้ว่าก าลังแรงงานยังมีการศึกษา
ในขั้นต่ า   และยังขาดทักษะในการพัฒนาฝีมือแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

โอกาส 
  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท าให้ความต้องการแรงงานมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของ
ต าบลโพธิ์สัย เนื่องจากมีแรงงานจ านวนมากและสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับและ
ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงเมื่อแรงงานเหล่านี้เดินทางกลับภูมิล าเนาของตนเองก็จะน าทักษะความรู้ที่ได้จาก
การท างานในต่างประเทศหรือภูมิภาคอ่ืนกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองได้ 
  นโยบายสนับสนุนสินค้า OTOP  ของรัฐบาลได้เป็นตัวเร่งและกระตุ้น ก่อให้เกิดการลงทุนและมีการ
หมุนเวียนรายได้ของประชาชน  ซึ่งสินค้า OTOP ที่ประชาชนผลิตขึ้นนั้น ถือเป็นโอกาสหนึ่งที่ประชาชนหรือกลุ่ม
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพัฒนาสินค้าของชุมชนน าไปสู่ระดับโลกได้ 
  ปัจจุบันกระแสการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดสารพิษ  อยู่ในความสนใจของประชาชน
โดยทั่วไป  การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญประกอบกับปัจจุบันการผลิตสินค้า
โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ ได้รับการตรวจและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ท าให้สามารถที่จะส่งออกไปขายใน
ต่างประเทศได้เป็นจ านวนมาก รวมทั้งสามารถพัฒนาและขยายพ้ืนที่การผลิตที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนเป็น
เกษตรอินทรีย์ได้อีกเป็นจ านวนมากรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ทุกจังหวัดกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว  ส าหรับศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวของต าบลโพธิ์สัยได้กล่าวแล้วว่า  มีสถานที่ส าหรบการท่องเที่ยวอยู่  2  แห่ง  ได้แก่   อ่างเก็บน้ าห้วย
แอ่ง  และค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช   สามารถที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวและดึงดูด
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้เป็นอย่างดี                
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6. ภารกิจหลักและภารกจิรองที่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิสสัย จะด าเนินการ มีดังนี ้
 

 

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 
ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1. กองช่าง 
2. ส านักงานปลัด งานสาธารณสุขฯ   
3. ส านักงานปลัด และกองช่าง 

 
4. ส านักงานปลัด งานสาธารณสุขฯ   

 
5. ทุกส่วนราชการ 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ส านักงานปลัด  

ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ 

3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

 
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. ส านักงานปลัด 
3. ส านักงานปลัด 

 
4. กองคลัง 
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   7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 
การวิเคราะห์อัตราก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสสัย   
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัยยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคน จากคู่มือวิเคราะห์
อัตราก าลังของส่วนราชการ ของส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. น ามา
ประยุกต์ใช้กับการวิ เคราะห์ต าแหน่งของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ใช้ห ลักบันได  
8 ขั้น 

การวเคราะห์อัตราก าลังคนในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสสัย  
แบบบันได 8 ขั้น 

 
  

 บันไดขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสสัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อพิจารณา
กรอบอัตราก าลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปี 
งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบด้วย 
   1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         ประธานคณะกรรมการ 
   2 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    คณะกรรมการ 
   3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะกรรมการ  
 4  ผู้อ านวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 
 5  ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
 6  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
 7  หัวหน้าส านักปลัด    คณะกรรมการ/เลขานุการ 
 8  นักทรัพยากรบุคคล               ผูช้่วยเลขานุการ  

ขัน้ที่ 1 

วางแผน 

ขัน้ที่ 2 

พิจารณานโยบายการ
บริหารก าลงัคนภาครัฐ 

ขัน้ที่ 3 

เก็บข้อมลู ยทุธศาสตร์ 
ภารกิจสว่นราชการ 

ขัน้ที่ 4 

เก็บข้อมลูกระบวนการ
ท างานจริง 

ขัน้ที่ 5 

พิจารณาอปุสงค์
ก าลงัคน 

ชัน้ที่ 6 

พิจารณาอปุทาน
ก าลงัคน 

ชัน้ที่ 7 

ก าหนดจ านวน สายงาน 
ประเภท   

ขัน้ที่ 8 

การจัดท ากรอบ
อตัราก าลงัของส่วน
ราชการ 
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 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ตาม

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจ
ใหแ้ก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย 

 2. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ ตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

 3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม กับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ 

 ๔. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย โดยให้หัวหน้าส่วน 
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ 
อ านาจหนา้ที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จรงิ และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ า
ในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจา้ง 

 ๕. ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์สัย 

 ๖. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน ร้อยละสี่
สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 ๗. ใหพ้นักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ไดรบัการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
 บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จัดท าตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลักการด าเนินการควบคู่กับหนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
– 2566 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มีหลักในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการ
ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การ
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ร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์  และต้อง
สอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ดังนี้ 
   # ยุทธศาสตร์ที่  1  มาตรฐานการคมนาคม # 
   -  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็น
ระเบียบปลอดภัย  เช่น  ปูายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพ #  
   -  การพัฒนาด้านการศึกษาการสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจาก 
ยาเสพติด  ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   - การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  และมีรายได้ที่
มั่นคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
   - การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค   การปรับปรุงภูมทิัศน์สถานที่ราชการ   
สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมีการ
บริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 3  เกษตรกรรมยั่งยืน # 

- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน   
การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว 
ทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร    

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

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ   
ควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได้ 
 
 บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มียุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการในองค์กร
แล้ว จึงด าเนินการก าหนดเปูาประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่า ใน
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ต่ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  มี เ ปู า ป ร ะส ง ค์ อ ย่ า ง ไ ร  แ ล ะอ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล โ พ ธิ์ สั ย  
จะก าหนดต าแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาประสงค์นั้น และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  
มีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจ าเป็นเพ่ือที่
คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยต าแหน่งในกรณีต าแหน่งว่าง นั้น เพ่ือรองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ  4 ส่วนราชการ 

การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงานและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนด
สายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน  
การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  ได้พิจารณา
ด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนด
อัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่ม
อาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ราชการที่มิได้ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าร่างข้อบัญญัติต าบล การ
จัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับ
บัญชาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ด าเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้ง
ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีโครงสร้างงานในส านักงานปลัด ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
 1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 
 1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท 
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การน าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและน าส่ง
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  การยืมเงินทดรองราชการ 
การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การ
พัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานใน
กองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญช ี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การ
พัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 

 3 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อม
บ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การ
ควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  
อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้ 

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

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา  
การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาต าราเรียน  การวางแผน
การศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 
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4.1  งานบริหารการศึกษา 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน

การบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแตล่ะคนม ีดังนี้ 

การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสสัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
มาตรฐานคมนาคม   

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ประชาชนมีคุณภาพ   

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

- ปลัด อบต. –รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองสาธารณสุข 
- พยาบาลวิชาชีพ  
- จพง.สาธารณสุข  
- จพง.ทันตสาธารณสุข 
- ผช.แพทย์แผนไทย 
- พนักงานผู้ช่วยเหลือ จนท. 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา (รถขยะ)  
- คนงานประจ ารถขยะ  
- ยาม     -  คนงาน  

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

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



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย    
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สยั ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 37 
 

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

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
- พนักงานสูบน้ า 

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

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  - วิศกรโยธา 
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างโยธา 
- จพง.ปูองกันฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เกษตรกรรมย่ังยืน 

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

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- พนักงานสูบน้ า 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
บริหารจัดการโปร่งใส 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ให้เงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
บรรจุแต่งตั้ง  สรรหา  พัฒนาบุคลากร   ในสังกัด   
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด -นิติกร 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- ผช.นักทรัพยากรบุคคล 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และ
สถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้  
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองคลัง- นักวิชาการเงินฯ 
- จพง.พัสดุ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ 
- จพง.การเงิน- ผช.จพง.พัสดุ 
- ผช.จพง.การเงินฯ 
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- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผล
และตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 

 

 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูล พิจารณาประกอบกับใบก าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละ
ต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลังของบุคลากรในอนาคตตลอด
ระยะเวลา 3 ปี   
 
 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตราก าลังที่ใช้คือ แผนอัตราก าลัง 3 
ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มีภารกิจ และด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ด้านงานส่งเสริมการเกษตร และด้านโครงสร้างพ่ืนฐาน ที่เพ่ิมมากขึ้นและยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 
เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาปรับเกลี่ยอัตราก าลังที่ว่างเพ่ือเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ก็ยังไม่
สามารถตอบสนองภารกิจและงานที่เพ่ิมข้ึนได้ เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้ 

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

1 ส านักปลัดงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ปง./ชง. 

1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

และพิจารณาจะยุบเลิกต าแหน่งเพ่ือเกลี่ยต าแหน่ง 
 

อัตราก าลังที่ยังมีไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นในภารกิจงาน โดยผ่านการพิจารณาปรับเกลี่ยต าแหน่งจาก
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังแล้ว 

ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน ปีที่
ต้องการ 

เหตุผลและความจ าเป็น 

1 ส านักปลัดงาน
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ปก/ชก 

1 2563 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบงานนี้โดยตรง ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิด
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. แต่
สรรหาไม่ได้ ดังนั้นจึงท าให้การควบคุมก ากับ



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย    
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สยั ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 39 
 

ดูแลงานด้านสาธารณสุข ไม่ตอบสนองนโยบาย
ของผู้บริหาร เท่าที่ควรเนื่องจากว่า เป็นลักษณะ
งานเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จึงมี
ความจ าเป็นต้องเพ่ิมต าแหน่งดังกล่าวที่งาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนอง
ภารกจิงานที่เกิดขึ้น 
 

2 ส านักปลัด นักวิชาการ
เกษตร 
ปก/ชก 

1 2563 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบงานนี้โดยตรง ดังนั้นจึงท าให้การ
ควบคุมก ากับดูแลงานด้านส่งเสริมการเกษตร ไม่
ตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร เท่าท่ีควร
เนื่องจากว่า เป็นลักษณะงานเฉพาะ ต้องใช้
ความรู้ความสามารถเฉพาะ ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมต าแหน่งดังกล่าวที่งานส่งเสริมการเกษตร
เพ่ือตอบสนองภารกิจงานที่เกิดขึ้น 
 

3 กองช่าง ผู้ช่วยนาย
ช่างเขียน

แบบ 

1 2563 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบงานนี้โดยตรง ดังนั้นจึงท าให้การงาน
เขียนแบบ ไม่ตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร 
เท่าท่ีควรเนื่องจากว่า เป็นลักษณะงานเฉพาะ 
ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมต าแหน่งดังกล่าวที่งานออกแบบ
และควมคุมอาคาร เพ่ือตอบสนองภารกิจงานที่
เกิดข้ึน 
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 บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 
 

 
 

 
จากแผนภูมิ พบว่าการเกษียณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอัตราก าลัง 2564 – 2566 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8 แต่คนที่เกษียณอายุราชการ เป็นประเภทพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
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บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทัว่ไป พนกังานครู 

แผนภูมิแสดงปีเกษียณอำยุรำชกำรของบุคลำกรตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี  

2564-2566 2567-2569 2570-2572 หลงั 2573 

เกษียณปี 2564-2566 
8% 

เกษียณปี 2567-2569 
12% 

เกษียณปี2570-2572 
13% เกษียณปี 2573 เป็นต้นไป 

67% 

เกษียณปี 2564-2566 เกษียณปี 2567-2569 เกษียณปี2570-2572 เกษียณปี 2573 เป็นต้นไป 
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เป็นเครื่องจักรส าคัญในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มี
แนวทางในการรองรับกรณพีนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เกษียณ 3 แนวทาง 

1. ก่อนการเกษียณ 60 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จะเตรียมการด าเนินการสรรหาบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่เกษียณใน 1 ตุลาคม 
2565 และ 1 ตุลาคม 2566 ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนด  

2. หากไม่สามารถด าเนินการได้ในข้อ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ประกาศรับโอนย้าย 
3. หากองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งข้อ 1 และ 2 แล้ว องค์การ

บริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จะรายงานต าแหน่งว่าง ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
บันไดขั้นที่ 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 

 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ใช้การวางกรอบอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่
ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากร
ภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจ
และลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ  
โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 
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- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 

 

 

 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดท าแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ใช้การวิเคราะห์
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ 
เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  อีก
ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดส่วนราชการรองรับ และให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1))  
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบ ารุงรักษา 
ไฟฟูา ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ 
ดังนั้น การก าหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้าน นี้ คือ กองช่าง  
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แผนภูมิเปรียบเทียบอัตรำก ำลังบุคลำกรสังกัด อบต.โพธ์ิสัย 

ชดุข้อมลู 1 
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2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(มาตรา 67(6)) 
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ

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

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

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

ประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 

ด้านส่ง เสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนั้น การก าหนดส่วน
ราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 ส่วนราชการ 
คือ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
ส า นั ก ง า น ป ลั ด  โ ด ย ใ น ส่ ว น ข อ ง
ส านักงานปลัด อยู่ในงาน สวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน  

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

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

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

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

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 

68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการก าหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ 
กองคลัง และส านักงานปลัด  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
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5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

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

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้  คือ 
ส านั กปลั ดฯ  งานสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม  

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

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

ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

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

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

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

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

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

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ ยวข้องกับบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการก าหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
องค์ ก า รบริ หา รส่ วนต าบล โพธิส สั ย 
(ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัยได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสสัย 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม(SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ
องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน 
ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้อง
ปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา 2 ส่วนดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์

หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่ โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสสัย (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสสัย (ระดับองค์กร) 
จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  โดยก าหนดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล จ านวน 20 อัตรา  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 อัตรา 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 22 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  8 อัตรา รวม
ก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 57 อัตรา แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มีภารกิจและ
ปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึนจ านวนมากในทั้งสามส่วนราชการ ซึ่งจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้
ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ โดยเป็น
พนักงานส่วนต าบล ในส่วนของส านักปลัด 2 อัตรา ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. จ านวน พนักงานจ้าง 
อัตรา และต าแหน่ง นักวิชากรเกษตร ปก./ชก. จ านวน ตามภารกิจ ในส่วนของส านักปลัดฯ จ านวน 1 อัตรา กองคลัง  
อัตรา   และพนักงานจ้างตามภารกิจ ในส่วนของกองช่าง จ านวน 1 อัตรา ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จ านวน   
อัตรา เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์สัยต่อไป  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จึงได้จัดท าโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง  ตามหลักเกณฑ์
ใหม่  โดยส่วนราชการต่างๆ มีฐานะเป็นกองและจัดโครงสร้างอัตราก าลังใหม่ โดยอิงกรอบอัตราก าลังเดิมท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ซึ่งจะมีบุคลากรที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง แต่ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ได้ก าหนดให้มีการเพ่ิมของบุคลากร  แต่ไม่ให้กระทบต่องบประมาณในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น โดยก าหนดต าแหน่งได้ตามความจ าเป็นแต่ภารค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนไม่
เกินร้อยละ 40  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้   

  8.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ มี
ปริมาณงานและภารกิจเพ่ิมข้ึนทุกปี  จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้มีงานใหม่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณงาน
และภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน  ดังนี้   

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.  ส านักปลัด อบต. 
     1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
     1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
     1.3 งานนโยบายและแผน 
     1.4 งานกฎหมายและคดี 
     1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
     1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
     1.7 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   

1.  ส านักปลัด อบต. 
     1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
     1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
     1.3 งานนโยบายและแผน 
     1.4 งานกฎหมายและคดี 
     1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
     1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
     1.7 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.8 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

 

2.  กองคลัง 
   2.1 งานการเงิน 
   2.2 งานบัญช ี
   2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2.  กองคลัง 
   2.1 งานการเงิน 
   2.2 งานบัญช ี
   2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

 3. กองช่าง 
   3.1 งานก่อสร้าง 
   3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   3.3 งานสาธารณูปโภค 

3. กองช่าง 
   3.1 งานก่อสร้าง 
   3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   3.3 งานสาธารณูปโภค  

 

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.1 งานบริหารการศึกษา 
  4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   4.1 งานบริหารการศึกษา 
   4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ  
วัฒนธรรม 
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8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง                                                                    
จากข้อ 8.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการใน
แต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใดในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 
และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่ง
มากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญปัจจุบันมีปลัด 
อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา และมี รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 
เป็นผู้ช่วย ฝุายข้าราชการประจ า โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ มีบุคลากรในแต่
ละส่วนราชการประกอบด้วย  

1. ส านักงานปลัด    
1.1 พนักงานส่วนต าบล    7  อัตรา  
1.3 พนักงานจ้าง   12  อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนต าบล   5  อัตรา 
2.2 ลูกจ้างประจ า   1  อัตรา 
2.3 พนักงานจ้าง    5  อัตรา 

3. กองช่าง 
3.1 พนักงานส่วนต าบล   3  อัตรา 
3.2 พนักงานจ้าง    8  อัตรา 

      4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 พนักงานส่วนต าบล   2  อัตรา 
 4.2 พนักงานครู อบต.   6  อัตรา 

            4.3 พนักงานจ้าง    7  อัตรา 
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 การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิมอัตราก าลัง ในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มีปลัด อบต. (นัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น ) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา โดยมีรองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
ต้น) และหัวหน้าส่วนราชการ (ผู้อ านวยการกอง / หัวหน้าส านักปลัด ระดับต้น ) 4 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ จ านวนคน ที่ประกอบไปด้วย 
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานใน
แต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ  3.1.3 เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานใน
ภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง  

ส่วน
ราชการ 

งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ส านักปลัด 

งานบริหารงานทั่วไป 1 - 1 1 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 - - 1 
งานนโยบายและแผน 1 - 1 - 
งานกฎหมายและคดี 1 - 1 - 
งานส่งเสริมการเกษตร - - - - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - 1 - 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - 1 2 
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 1 - - - 

กองคลัง 

งานการเงิน 1 - 2 - 
งานบัญชี 1 1 1 - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - 1 - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - 1 - 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง 1 - 1 - 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร - - 2 2 
งานสาธารณูปโภค 1 - 2 1 

กอง
การศึกษาฯ 

งานบริหารการศึกษา 1 - 2 - 
งานส่งเสริมการศึกษาสาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 - 5 - 
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 เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน 
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง  
มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  ใน  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้  

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม    

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  

1.การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
2.ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตอย่าง
ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 

-กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1.ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. สังคมชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมท่ีเข้มแข็ง สมานฉันท์ 
เกื้อกูลเอื้ออาทรต่อกัน 
3.ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 -ส านักปลัด   
งานการศึกษาฯ   
งานสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม 

1.ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.สังคมชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ 
เกื้อกูลเอื้ออาทรต่อกัน 

-ส านักปลัด   
  งานปูองกันฯ 
-กองช่างฯ    

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการวางแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

1.ประชาชนมีงานท ามีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ  
2.ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพภาค
เกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
3.ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-ส านักปลัด   
งานพัฒนาชุมชน  
งานเกษตรฯ  
งานการศึกษาฯ    

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลนาแซง
ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
 

-ส านักปลัด   
งานสาธารณสุข/สิ่ง
แวดล้อมฯ    
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
ด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.ประชาชนได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ได้รับ
โอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี  
3.มีการสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป 

-กองการศึกษาฯ  
 งานการศึกษาฯ    
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  
ด้านการบริหารจัดการ 

1.ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชน
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ประสิทธิภาพการบริหารจดัการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค ์

-ส านักปลัด   
-กองคลัง  
-กองช่าง    
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2564 – 2566 
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2564–2566 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ ์สัย จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และส าฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่วางไว้  ดังนี้ 

 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราก าลังที่คาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 
ระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 1 1 1 1 - - -  
 ( ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล )         

2 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 1 1 1 1 - - -  
 (รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)         

ส านักงานปลัด อบต.(01)         
3 นักบริหารงานทัว่ไป ระดับต้น 1 1 1 1 - - -  
 (หัวหน้าส านักปลัด)         

4 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
5 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
7 นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
8 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
9 เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
1 1 1 1 - - -  

10 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน 1 - - - -1 - - ยุบเลิก 

11 นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ช านาญการ - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพ่ิม 

12 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/ช านาญการ - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพ่ิม 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         
13 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 1 1 1 - - -  
14 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
15 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 1 1 1 - - -  
16 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
17 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราก าลังที่คาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 
ระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

 พนักงานจ้างทั่วไป         
18 พนักงานขับรถยนต์ 3 3 3 3 - - -  
19 คนงานทั่วไป  2 2 2 2 - - -  
20 นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง (04)         
21 นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 1 1 1 1 - - -  

 (ผู้อ านวยการกองคลัง )         
22 นักวิชาการเงินและบญัช ีปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
23 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
24 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัตงิาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
25 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏบิัติงาน/ช านาญ

งาน 
1 1 1 1 - - -  

 ลูกจ้างประจ า         
26 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         
27 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  
28 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 1 1 - - -  
29 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  
30 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
กองช่าง (05)         
31 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 1 1 1 1 - - -  

 (ผู้อ านวยการกองช่าง)         
32 นายช่างโยธา อาวุโส 1 1 1 1 - - -  
33 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         
34 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
35 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 2 2 2 2 - - -  
36 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 1 1 1 1 - - -  
37 ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ 1 1 1 1 - - -  
38 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราก าลังที่คาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 
ระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563  
39 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ - 1 1 1 +1 - -  

 พนักงานจ้างทั่วไป         
40 คนงานทั่วไป   2 2 2 2 - - -  
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (08)         
41 นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น 1 1 1 1 - - -  

 (ผู้อ านวยการกองการศึกษา)         
42 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
43 คร ู 4 4 4 4 - - -  
44 คร ู 2 2 2 2 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         
45 ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 1 1 1 - - -  
46 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
47 ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 5 5 5 5 - - -  
รวมทั้งสิ้น 57 59 59 59 +2 

 
- -  
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
                        

                        

ที่ ชื่อสายงาน 

ระดับ
ต าแหน่

ง 

 
จ าน
วน 
ท้ังห
มด  

 จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน  
อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ 

3 ปีข้างหน้า 

   อัตราก าลังคน    
เพิ่ม/ลด   

 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)   ค่าใช้จ่ายรวม(4)  

หมายเหตุ 
จ าน
วน
(คน
)  

 เงินเดือน 
(1)  

 เงินประจ า 
ต าแหน่ง 
(2)  

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 ปลัด(นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น 1 1 409,320 48,000 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,200 470,640 483,720 496,920 (34,110) 
2 รองปลัด(นักบริหารท้องถิ่น) ต้น 1 1 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน 

  ส านักปลัด (01)                                     
3 หัวหน้าส านักปลัด(อ านวยการ) ต้น 1 1 396,000 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,320 13,080 451,320 464,640 477,720 (33,000) 
4 นักจัดการงานทัว่ไป(วิชาการ) ช านาญการ 1 1 271,440 0 1 1 1 - - - 11,160 11,280 11,760 282,600 293,880 305,640 (22,620) 
5 นักทรัพยากรบุคคล(วิชาการ) ช านาญการ 1 1 376,080 0 1 1 1 - - - 13,320 13,320 13,440 389,400 402,720 416,160 (31,340) 
6 นักวิเคราะห์นโยบายฯ

(วิชาการ) 

ช านาญการ 1 1 382,560 0 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 396,000 409,320 422,640 (31,880) 

7 นิติกร(วิชาการ) ช านาญการ 1 1 349,320 0 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,320 362,640 376,080 389,400 (29,110) 
8 นักพัฒนาชุมชน(วิชาการ) ช านาญการ 1 1 329,760 0 1 1 1 - - - 12,960 13,440 13,320 342,720 356,160 369,480 (27,480) 
9 เจ้าพนักงานปอูงกันฯ(ทั่วไป) ช านาญงาน 1 1 329,880 0 1 1 1 - - - 11,280 10,920 11,400 341,160 352,080 363,480 (27,490) 

10 นักวิชาการสาธารณสุข
(วิชาการ) 

ปก./ชก. 1 - 0 0 1 1 1 +1 - - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 ก าหนดเพิม่ 

11 นักวิชาการเกษตร(วิชาการ) ปก./ชก. 1 - 0 0 1 1 1 +1 - - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 ก าหนดเพิม่ 

  พนักงานจ้าง                                     
12 ผู้นักวิเคราะห์นโยบายฯ - 1 1 242,760 0 1 1 1 - - - 9,720 10,200 10,560 252,480 262,680 273,240 (20,230) 
13 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - 1 1 187,320 0 1 1 1 - - - 7,560 7,800 8,160 194,880 202,680 210,840 (15,610) 
14 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ประชาสัมพันธ ์

- 1 1 145,080 0 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 150,960 157,080 163,440 (12,090) 

15 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 142560 0 1 1 1 - - - 5760 6000 6240 148320 154320 160560 (11,800) 
16 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ - 1 1 126,960 0 1 1 1 - - - 5,160 5,400 5,520 132,120 137,520 143,040 (10,580) 
17 พนักงานขับรถยนต์ - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
18 คนงานทั่วไป - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
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19 คนงานทั่วไป - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
20 พนักงานขับรถยนต์ - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
21 พนักงานขับรถยนต์ - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
22 นักการภารโรง - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
  กองคลัง (04)                                     

23 ผู้อ านวยการกองคลัง
(อ านวยการ) 

ต้น 1 1 475,560 42,000 1 1 1 - - - 15,240 15,720 16,440 532,800 548,520 564,960 (39,630) 

24 นักวิชาการเงินและบัญชี
(วิชาการ) 

ช านาญการ 1 1 356,160 0 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,440 369,480 382,560 396,000 (29,680) 

25 นักวิชาการพัสดุ(วิชาการ) ช านาญการ 1 1 271,440 0 1 1 1 - - - 11,160 11,280 11,760 282,600 293,880 305,640 (22,620) 
26 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ทั่วไป) 

ช านาญงาน 1 1 269,880 0 1 1 1 - - - 10,560 10,800 11,040 280,440 291,240 302,280 (22,490) 

27 เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้
(ทั่วไป) 

ช านาญงาน 1 1 313,440 0 1 1 1 - - - 10,920 11,160 11,040 324,360 335,520 346,560 (26,120) 

                                        
  ลูกจ้างประจ า                                     

28 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 1 1 225,480 0 1 1 1 - - - 7,440 7,560 7,680 232,920 240,480 248,160 (18,790) 
  พนักงานจ้าง                                     

29 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 146,400 0 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 152,280 158,400 164,760 (12,200) 
30 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
- 1 1 145,800 0 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 151,680 157,800 164,160 (12,150) 

31 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ - 1 1 145,680 0 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 151,560 157,680 164,040 (12,140) 
32 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
- 1 1 117,960 0 1 1 1 - - - 4,800 4,920 5,160 122,760 127,680 132,840 (9,830) 

  กองช่าง (05)                                     
33 ผู้อ านวยการกองช่าง

(อ านวยการ) 

ต้น 1 1 416,160 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,080 13,200 471,240 484,320 497,520 (34,680) 

34 นายช่างโยธา(ทั่วไป) อาวุโส 1 1 514,680 0 1 1 1 - - - 16,680 17,520 18,000 531,360 548,880 566,880 (42,890) 
35 เจ้าพนักงานธุรการ(ทั่วไป) ช านาญงาน 1 1 280,440 0 1 1 1 - - - 10,800 11,040 11,160 291,240 302,280 313,440 (23,370) 
  พนักงานจ้าง                                     

36 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา - 1 1 157,200 0 1 1 1 - - - 6,360 6,600 6,840 163,560 170,160 177,000 (13,100) 
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37 ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ - 1 1 145,080 0 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 150,960 157,080 163,440 (12,090) 
38 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 142,560 0 1 1 1 - - - 5,760 6,000 6,240 148,320 154,320 160,560 (11,880) 
39 ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 1 1 118,560 0 1 1 1 - - - 4,800 5,040 5,160 123,360 128,400 133,560 (9,880) 
40 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา - 1 1 117,960 0 1 1 1 - - - 4,800 4,920 5,160 122,760 127,680 132,840 (9,830) 
41 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา - 1 1 139,080 0 1 1 1 - - - 5,640 5,880 6,120 144,720 150,600 156,720 (11,590) 
42 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ - 1 - 0 0 1 1 1 +1 - - 138,000 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 ก าหนดเพิม่ 

43 คนงานทั่วไป - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
44 คนงานทั่วไป - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
  กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม (08) 
                                    

45 ผู้อ านวยการกองการศึกษา
(อ านวยการ) 

ต้น 1 1 416,160 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,080 13,200 471,240 484,320 497,520 (34,680) 

46 นักวิชาการศึกษา(วิชาการ) ช านาญการ 1 1 382,560 0 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 396,000 409,320 422,640 (31,880) 
  พนักงานจ้าง                                     

47 ผู้ช่วยนักสันทนาการ - 1 1 229,320 0 1 1 1 - - - 9,240 9,600 9,960 238,560 248,160 258,120 (19,110) 
48 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 146,160 0 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 152,040 158,160 164,520 (12,180) 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน

โสกเชือก 
                                    

49 คร(ูศึกษานิเทศก์) - 1 1 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน 

50 คร(ูศึกษานิเทศก์) - 1 - 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 ว่างเดิม 

  พนักงานจ้าง                                     

54 ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - 1 1 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน 

52 ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - 1 1 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิสสัย                                     

53 คร(ูศึกษานิเทศก์) - 1 1 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน 

  พนักงานจ้าง                                     

54 ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - 1 1 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าย
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุ
ลาโลภมหาราช 
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55 คร(ูศึกษานิเทศก์) - 1 1 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน 

56 คร(ูศึกษานิเทศก์) - 1 - 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 ว่างเดิม 

  พนักงานจ้าง                                     

57 ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - 1 1 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกลาง                                     

58 คร(ูศึกษานิเทศก์) - 1 1 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน 

  พนักงานจ้าง                                     

59 ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)   1 1 122,280 0 1 1 1 - - - 4,920 5,160 5,400 127,200 132,360 137,760 งบท้องถ่ิน 

(5) รวม   59 54 10,349,040 216,000 59 59 59 +3 - - 1,196,28
0 

383,520 391,560 11,761,320 12,144,840 12,536,400   

(6) ประมาณการประโยชน์ตอบ
แทนอื่นไม่เกิน 15% 

                            1,764,198 1,821,726 1,880,460   

(7) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น                             13,525,518 13,966,566 14,416,860   
(8) คิดเป็นร้อยละ 40 ของ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
                             30.17   29.67   29.17    

                                        
                                        

  
หมายเหตุ :                                     

               *  ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564 ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 (42,700,000.-บาท)     

                  เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 เป็นฐานการค านาณ ส าหรบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 , 2565 และ 2566  ดังนี ้           

                  (ตามหนังสือท้องถิน่จังหวัดที่ รอ 0809.2/ว70 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566)     

               - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นไมเ่กินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2563  (42,700,000.-บาท)     

             งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564 จ านวน  44,835,000 บาท = (42,700,000 x 5%) + 42,700,000  = 44,835,000          

               - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นไมเ่กินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564         

             งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2565 จ านวน  47,076,750 บาท = (44,835,000 x 5%) + 44,835,000   = 47,076,750          

               - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นไมเ่กินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2565         

             งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2566 จ านวน  49,430,587.50 บาท = (47,076,750 x 5%) + 47,076,750  = 49,430,587.50        
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสสัย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                    
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น ) 

1.  งานบริหารทั่วไป 
2.  งานนโยบายและแผน 
3.  งานกฎหมายและคด ี
4.  งานส่งเสริมการเกษตร 
5.  งานการเจ้าหนา้ที ่
6.  งานสวสัดิการและพัฒนาชมุชน 
7.  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

 

1.  งานการเงิน 
2.  งานบัญช ี
3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 1.  งานก่องสร้าง  

 2.  งานออกแบบและควบคุมอาคา 

 3.  งานประสานสาธารณูปโภค 

 

 

กองคลัง  
     ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) 

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

( นักบริหารงานช่าง ระดับ 
ต้น) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 

ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 

 

 

 

 

 

(นักบริหารงานทั่วไป ) 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารการศึกษา ระดับ ต้น ) 

1.  งานบริหารการศึกษา  
2.  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา 

 และวัฒนธรรม 

   

 

 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย    
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สยั ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 61 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักจดัการงานทั่วไป (ชก.) 
- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
- นักวเิคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
- นิติกร (ชก.) 
- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
- เจ้าพนกังานปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั(ชง.) 
- นักวชิาการสาธารณสุข ปก./ชก.(ก าหนดเพิม่) 
- นักวชิาการเกษตร ปก./ชก.(ก าหนดเพิม่) 
- ผช.วิเคราะห์นโยบายฯ(พนักงานตามภารกจิ) 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน(พนกังานตามภารกิจ) 
- ผช.จพง.ประชาสัมพนัธ์(พนกังานตามภารกจิ) 
- ผช.จพง.ธรุการ(พนกังานตามภารกิจ) 
- ผช.จพง.ปูองกันฯ(พนักงานตามภารกิจ) 
- คนงานทั่วไป (๒ อัตรา) (พนักงานจ้างทัว่ไป) 
- พนักงานขับรถ (3 อัตรา) (พนักงานจ้างทั่วไป) 
- นักการภารโรง(พนักงานจ้างทั่วไป) 

 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.)  
- นักวิชาการพัสดุ(ชก.) 
- เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้(ชง.) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ชง.) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจา้งประจ า) 
- ผช.จพง.ธุระการ(พนกังานจ้างตามภารกิจ) 
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ) 
- ผช.จพง.พัสดุ (พนักงานจา้งตามภารกิจ) 
- ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
(พนักงานจ้างตามภารกจิ)    

-  นายชา่งโยธา ( อาวุโส )  
- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)   
- ผช.นายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
- ผช.นายช่างไฟฟูา  ๒ อัตรา                

(พนักงานจ้างตามภารกจิ) 
- ผช.นายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
- ผช.จพง.การประปา  (พนกังานจ้างตาม

ภารกิจ) 
- ผช.จพง.ธุรการ  (พนักงานจา้งตามภารกิจ) 
- คนงานทั่วไป ( ๒ อัตรา) (พนกังานจ้าง
ทั่วไป) 

- ผช.นายช่างเขียนแบบ (พนกังานจ้างตาม
ภารกิจ) ก าหนดเพิ่ม 
 

 

 

กองคลัง  
     ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) 

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

( นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 

ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 

 

 

 

 

 

(นักบริหารงานทั่วไป ) 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารการศึกษา ระดับ ต้น ) 

- นักวิชาการศึกษา (ชก.)   
     - ครู คศ. ๒ ( ๓ อัตรา) 
     - ครู คศ.๑  
     - ครู  (ว่าง ๒ อัตรา) 
     - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  
      ( พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา ) 
      - ผช.สันทนาการ  
        (พนกังานจา้งตามภารกิจ) 
      - ผู้ช่วย จพง.ธุรการ  
        (พนกังานจา้งตามภารกิจ) 
       
   
 

 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                    
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น ) 
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  11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ             
  ส านักปลัด อบต.   

                    

 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุ
ฒิ

การศึ
กษา 

ที ่ กรอบอัตราก าลังใหม่ 

เงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

1 นางสาวอ้อย  มุ่งหมาย ป.โท 47-3-00-1101-001 ปลัด ต้น 47-3-00-1101-001 ปลัด ต้น 409,320 48,000 - 457,320 

        (นักบริหารงานท้องถ่ิน)     (นักบริหารงานท้องถ่ิน)   (34,110 x 12) (4,000 x 12)     

2 นางกฤติยา  พละส ุ ป.โท 47-3-00-1101-002 รองปลัด ต้น 47-3-00-1101-002 รองปลัด ต้น 490,800 42,000 - 532,800 

        (นักบริหารท้องถ่ิน)     (นักบริหารท้องถ่ิน)   (40,900 x 12) (3,500 x 12)     

3 นายปรมินทร์  จันทะวงษ์ ป.โท 47-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 47-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 396,000 42,000 - 438,000 

        (อ านวยการ)     (อ านวยการ)   (33,000 x 12) (3,500 x 12)     

4 นางสาวเกศมณี  วรรณศรี ป.ตรี 47-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 47-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 266,760 - - 266,760 

                  (22,230 x 12)       

5 นางสาวณิชรัตน์  จันทร์นามเขตต์ ป.โท 47-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 47-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 376,080 - - 376,080 

                  (31,340 x 12)       

6 นางจุฑาภรณ์  หาญเมือง ป.โท 47-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช านาญการ 47-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช านาญการ 382,560 - - 382,560 

                  (31,880 x 12)       

7 นางสาวยุวดี  วงษ์ค าจันทร์ ป.โท 47-3-01-3305-001 นิติกร ช านาญการ 47-3-01-3305-001 นิติกร ช านาญการ 349,320 - - 349,320 

                  (29,110 x 12)       

8 นางอิงอร  คุ้มคง ป.โท 47-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 47-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 329,760 - - 329,760 

  
    

            (27,480 x 12)     
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ที ่ ช่ือ-สกุล 

คุณวุ
ฒิ

การศึ
กษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ 

เงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิม่อื่นๆ 

9 ส.อ.แดนไพร  โสภาศรี ป.ตรี 47-3-01-3810-001 เจ้าพนักงานปูองกันฯ ช านาญงาน 47-3-01-3810-001 เจ้าพนักงานปูองกันฯ ช านาญงาน 329,880 - - 329,880 

                  (27,490 x 12)       

10     - - - - นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. - - - (ก าหนดเพิ่ม) 

                          

11     - - - - นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. - - - (ก าหนดเพิ่ม) 

12 
นางสาวรสิตา  เนตรวงษ์ ป.ตรี 

- 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ 

- - 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ 

- 145,080 - - 145,080 

                  (12,090 x 12)       

13 
นายอภิวัฒน์  สังสีราช ป.ตรี 

- 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ปูองกันฯ 

- - 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ปูองกันฯ 

- 126,960 - - 126,960 

                  (10,580 x 12)       

  
 
พนักงานจ้างท่ัวไป 

  
                    

14 นายวงเดือน  เวียงโพลออม ม.6 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

15 นางพัชรี  มีจักร์ ป.ตรี - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

16 นางสาวนัณธญา  สุทธิประภา ปวช. - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

             8 นายวิศรุต  ศรีพนัส ปวช. - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       
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9 นายโรจน์ศักด์ิ  มัสมารถ ปวช. - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       

10 นายสมพร  วงศ์อามาตย์ ม.6 - นักการภารโรง - - นักการภารโรง - 108,000 - - 108,000 

                  (9,000 x 12)       
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  กองคลัง                       

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คุณวุ
ฒิ

การศึ
กษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ 

เงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง 

หมายเหตุ 

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

1 นางโชลมรักษ์  วินทะไชย ป.โท 47-3-04-2101-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 47-3-04-2101-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 475,560 42,000 - 517,560 

        (อ านวยการ)     (อ านวยการ)   (39,630 x 12) (3,500 x 12)     

2 
นางยวนใจ  ศิริมา ป.ตรี 

47-3-04-3201-001 
นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ช านาญการ 47-3-04-3201-001 
นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ช านาญการ 356,160 - - 356,160 

                  (29,680 x 12)       

3 นางนันทิยา  แต้มไธสง ป.ตรี 47-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 47-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 271,440 - - 271,440 

                  (22,620 x 12)       

4 
นางสาวอมรรัตน์  รัตนะ ปวส. 

47-3-04-4201-001 
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

ช านาญงาน 47-3-04-4201-001 
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

ช านาญงาน 269,880 - - 269,880 

                  (22,490 x 12)       

5 
นางศิริภรณ์  อันทรง ป.ตรี 

47-3-04-4204-001 
เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

ช านาญงาน 47-3-04-4204-001 
เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

ช านาญงาน 313,440 - - 313,440 

                  (26,120 x 12)       

  ลูกจ้างประจ า                       

6 
นางอนงค์  สุรินทอง ปวส. 

- 
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

- - 
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

- 225,480 - - 225,480 

                  (18,790 x 12)       

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                       

7 
นางสาวเมทินี  วาดสีดา ป.ตรี 

- 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

- - 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

- 146,400 - - 146,400 

                  (12,200 x 12)       

8 
นางสาวนนธยา  กันหาโนน ป.ตรี 

- 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ 

- - 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ 

- 145,800 - - 145,800 
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                  (12,150 x 12)       

9 นางสาวอนัญญา  วันจงค า ป.ตรี - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - 145,680 - - 145,680 

                  (12,140 x 12)       

10 
นางจุรารักษณ์  ศิริจิตร ป.ตรี 

- 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

- - 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

- 117,960 - - 117,960 

                  (9,830 x 12)       
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนต าบลในสังกัด
ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจาก
การพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดย
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักกล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่าง
กันและเปิดกว้างในการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้
ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่าน
ไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย การท างาน มี
การเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริ่เริ่มและประยุกต์องค์
ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า 
มีความยึดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กร
ที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ
การปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

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

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
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ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัยเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   
เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็น
ส าคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนา
ตามล าดับที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไดม้ีการก าหนดเปูาหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ก าหนดให้ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส  ปลอด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถ
จูงใจให้คนดีคนเก่ง ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ 
สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน  
แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณา
การการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 

และการท่องเที่ยว 
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้าน การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน

ภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการ
วางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจใน
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ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้อง
และเอ้ือต่อการปฏิบัตติามเปูาหมายขององคก์ร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด  รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้  เพ่ือช่วยให้
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่ง
งาน เพื่อน าไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเปูาหมายที่วางไว้โดยมีการ
ให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเปูาหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีท่ีบุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  เช่น 
ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง 
การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริม
การบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์สัย จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของ
บุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณ
ในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตัว
บุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร
จังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐาน

ตามท่ีรัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย  (อนามัยถ่ายโอน)  ค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
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องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 
การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้ งไว้ ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการปูองกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  
เนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์สัย จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนอ
งาน  การส่งงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  
ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  
เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill 
Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

2. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามพระราชบัญญัติด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด 
มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้
พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย  ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการปอ้งกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      ขององค์การบริหารสว่นต าบลโพธิสสัย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กร เพ่ือปูองกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัยในทุก
ระดับ โดยฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5.ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลโพธิ์สัย เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง   
มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความ
สะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของ
จริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 
 
 
 

นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ยังก าหนด
ค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัยทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากับดูแลเพ่ือที่ให้บุคลากรใน
สังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิสสัย 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศ
ไทย 
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1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้อง
สนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม 

3. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล

และถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการ

หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

ก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของ

ตนเองหรือพนักงานส่วนต าบลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่

ปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้ง

ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ

ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
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3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ใน
กรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพื่อให้
ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรค
พวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็
ตาม 

5.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมี

หน้าที่รายงานการฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน

นิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณี
ที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยง
ธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทาง
ดังนี้ 

๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่า 
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อ านาจตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด 
เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา 

๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้

ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ

กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่

ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี้ 
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย
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เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทาง
ดังนี้ 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
ก าลังความสามารถ 

๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือย 

๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
ก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

๘.๕ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนหรือของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน  
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตาม
เปูาหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติ ประชาชน 
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๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นแบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ 
เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม 
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณี
มีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
และจะด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือ
เป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
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- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมี
เหตุผล 

- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความ
สามัคคีในหน่วยงาน 

-ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบ
อ้างเป็นผลงานของตน 

๑๐.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้าง
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของ

สังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา 

ของตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุก

ศาสนาที่นับถือ สอนให้คนท าความดี 
๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง 

โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง

และสังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มี

เหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม
และต่อตนเอง 
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- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เปูาหมายมีการวางแผนและด าเนินการไปสู่เปูาหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐาน
ความรูและคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณร์่วมกันในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   11.1  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อ
พบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย โดยต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ
สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 

   11.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จะตระหนักถึงความส าคัญใน
การเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์สัย หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  
    11.4  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่า
จะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สยั ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรณานุกรม  
 

1. ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ..//(2553).//คู่มือวิเคราะห์
อัตราก าลังของส่วนราชการ.//สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2563./ จาก https://www.ocsc.go.th 

2. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารก าลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบ
ต าแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) 

3. หนังสือส านักงาน ก.จ.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563  
เรื่อง  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ocsc.go.th/


 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สยั ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สยั ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 82 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


