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1.หลักการและเหตุผล   

การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนสิ่งท่ีสําคัญและตองดําเนินการตอเนื่อง 
เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน  คาจาง 
คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน  
ประกอบองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ  
2564 – 2566   ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากําลังฉบับเดิมเปนสําคัญ  เพ่ือใหการบริหารจัดการ
อัตรากําลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเนื่องใชประกอบการบริหารจัดการอัตรากําลังของบุคลากรใน
สังกัด โดยหลักการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังอยูภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 

  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
ตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล วาจะมีตําแหนงใดระดับใด 
อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคล 
โดยใหองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพ่ือใชในการกําหนด
ตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 

  ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนด
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผน
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล โดยเสนอใหคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลพระยสบันลือ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและ
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลวิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน 
จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป 

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปประจําปงบประมาณ  2564– 2566 ข้ึน 

๒. วัตถุประสงคและ ประโยชนที่จะไดรับ 

 ๒.๑วัตถุประสงคจากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

2.1.1เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี

เหมาะสม ไมซํ้าซอน 

  ๒.1.๒ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง 

โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ตามกฎหมายจัดต้ังองคกร



 

 

ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทและตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

  ๒.1.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถตรวจสอบการ

กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ วาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

  ๒.1.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

  ๒.1.๕ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ

แตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ เกิดประโยชนตอ

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

  ๒.1.๖ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๒.๒ประโยชน จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

2.2.๑ ผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสวนเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กําลังคน ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ 

2.2.2 องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือใน
การบริหาร สรางขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน 

2.2.๓ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหสามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และ
สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได 

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

2.2.๕ การจัดทําแผนอัตรากําลัง เปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได 

3. กรอบแนวคิดทฤษฎีขอบเขตความสําคัญและกระบวนการในการจัดทําแผนอัตรากําลัง๓ ป 

กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ
องคกร ซ่ึงนักวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี้ 

• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการท่ีเปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษย เพ่ือมาทํางานใหบรรลุ



 

 

เปาหมายองคกร และดําเนินการพัฒนากลยุทธตางๆ เพ่ือใหบรรลุความตองการดังกลาว” ดังนั้นในการกําหนด
กรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุนมนุษยท่ีองคกร
ตองการเพ่ือใหสามารถทํางานไดตามเปาหมายขององคกร 

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

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

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

• กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคูมือ
การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป วา การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษยเปนกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไวลวงหนาเพ่ือเปน
แนวทางสําหรับดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการดําเนินการอยางเปนระบบในการ
วิเคราะห และวิเคราะหเก่ียวกับอุปสงค และอุปทานกําลังงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดวิธีการท่ีจะใหไดกําลังคนท่ี
มีความรู ความสามารถอยางเพียงพอ หรือกลาวโดยท่ัวไป การมีจํานวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลา
ตองการ  เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีตองการเขามาทํางานในองคกรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกําลังคนคือ วิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคล
เหลานั้นใหอยูกับองคกรตอไป 

จากคําจํากัดความของนักวิชาการตางๆ จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้น
เปนการระบุวาองคกรตองการจํานวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดท้ังในปจจุบัน
และอนาคตเพ่ือใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจและเปาหมายท่ีกําหนดไว 



 

 

  3.2 แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกําลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงานจําเปนตองสรางกระบวนการ
รวบรวมขอมูลท่ีสะทอนภาระงานจริงของหนวยงาน แบบ  360 องศา โดยแบงออกเปน 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคตดังตาราง (ตารางการวิเคราะหนํามาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารกําลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบตําแหนงและ
คาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน ระยะท่ี 2 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ก.ถ.)) 

 

จากไดอะแกรมท่ีแสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไมอาจข้ึนอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวได ตอง

อาศัยการผสมผสานและความสอดคลองสมํ่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติท่ียืนยันตรงกัน เชนเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ท่ีไดใหความเห็นวา “การจัดสรรอัตรากําลังนั้นควร
คํานึงถึงปจจัยและกระบวนการตางๆ มากกวาหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

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

History ForecastToday

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

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

พิจารณาขอ้มูลการปฏิบัติงานจริง

ของพนกังานในหน่วยงาน

พิจารณาภารกิจ/บทบาท/วิสัยทัศนที์�องคก์ร

มุ่งหวงัและส่งผลถึงต่อภาระงานของ

หน่วยงาน

พิจารณา

อตัรากาํลงั

ปัจจุบัน

• เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดง

ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะแลว้

นาํขอ้มูลเหล่านี� มาประกอบการ

วิเคราะห์

• เก็บประเด็น (Issues)ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัอตัรากาํลงัจากผูป้ฏิบัติงาน 

และผูเ้กี�ยวขอ้ง (360 องศา)

• รบัขอ้มูลการดาํเนินงานจริง

ของหน่วยงานในอดีต

• แนวทางการปฏิบัติงานที�ไดร้บั

การพิสูจนแ์ลว้

• ขอ้มูลเชิงปริมาณที�วดั

อตัรากาํลงัที�ตอ้งการ (FTE)

• เปิดรบัประเด็นที�เกี�ยวกบั

วิสัยทัศน ์ภารกิจเร่งด่วน 

ภารกิจหลกัซึ�งส่งผลต่อความ

ตอ้งการอตัรากําลงั

• วิเคราะห์แนวโนม้ของภาระ

งานจากผลผลิตที�ตอ้งการจาก

หน่วยงาน (Drivers)



 

 

 

  เม่ือนํ ากรอบแนวความคิดการวิ เคราะห อัตรากําลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ดาน สะทอนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากําลัง ในองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ท่ีมีอยูดังนี้ 

กระจกดานท่ี 1Strategic objective: เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล
พระยาบันลือ บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ 
โดยจะเปนการพิจารณาวางานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร หากงาน
ท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทาง
ในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 

การวางแผนอัตรากําลังคนในดานนี้ องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จะพิจารณา
คุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ และประสบการณ ในการบรรจุบุคลากรเปนสําคัญ  

กระจกดานท่ี 2Supply pressure: เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาท่ีเขามารวมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในสวนนี้จะคํานึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ดังนั้นในการกําหนด
อัตรากําลังจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การกําหนดตําแหนง เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้  องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดกําหนดอัตรากําลัง
ในแตละสวนราชการประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการ  1 อัตรา  ตําแหนงระดับผูอํานวยการกอง  มีหนาท่ี
บังคับบัญชาบุคลากรในสวนราชการนั้น ๆ ทุกตําแหนง  ตําแหนงรองลงมา จะเปน ตําแหนงแตละงาน ซ่ึง 
กําหนดเปนสายงานวิชาการ ผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตําแหนงสายงานท่ัวไป  ผูมีคุณวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี 

FTE DRIVER

ISSUE

องคป์ระกอบที�นาํมาใช้

Supply Pressure

Strategic objective

การพิจารณาอตัรากาํลงัดว้ยการใชเ้พยีงวิธีการเดียว อาจเกิดความคลาดเคลื�อนขึ� นได ้

จึงควรพจิารณาผ่านวิธีการที�หลากหลายและยึดโยงกันเพื�อใหผ้ลลัพธมี์ความน่าเชื�อถือยิ�งขึ� น

Effective Manpower Planning Framework

มุมมองไปสู่อนาคต มุมมองปัจจุบัน มุมมองอดีต 

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science 



 

 

พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป  ตามลําดับ  การกําหนดในลําดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผูรับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เปนผูมีความรูประสบการณ ท่ีแตละตําแหนงควรมีเปนสําคัญ  

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ นําผลวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลัง มาคํานวน
ภาระคาใชจาย ซ่ึงประกอบดวย  

9.1 เงินเดือน 

9.2 เงินประจําตําแหนง 

9.3 เงินคาตอบแทนท่ีจายนอกเหนือจากเงินเดือน 

9.4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือน เชน 

 - เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 

 - เงินประจําตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 

 - เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน ดานการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 

 - เงินวิทยฐานะ 

โดยนําเงินเหลานี้ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ มาคํานวณ

เปนภาระคาใชจายท้ังตําแหนงท่ีมีคนครองและตําแหนงวาง ตลอดระยะเวลา 3 ป ของแผนอัตรากําลัง โดยใช

หลักวิธีการคํานวณดังนี้ 

1. ตําแหนงประเภทท่ัวไปและวิชาการ มีผูครองตําแหนง ใชอัตราเงินเดือนของผูครอง

ตําแหนงคูณ 12 เดือน สวนตําแหนงวาง ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันต่ําของตําแหนงใน

ระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนข้ันสูงเหนือข้ึนไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือนสวนการประเมิน

การคาใชจายเพ่ิมข้ึนใหใชอัตราเงินเดือนท่ีเพ่ิม 1 ข้ัน 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปละ 1 ขั้น) คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 

มีคนครอง 

1เดือน 30220 - - 1120 1110 1110 - - - 

 12เดือน 362640 - - 13440 13320 13320 - - - 

รวมท้ังป 362640 13440 13320 13320 376080 389400 402720 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลตาง) 

(1 ขั้นตํ่าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 

(วาง) 

ข้ันต่ําสุด 9740 

- - 

10250-9740=510 

49480-47990=1490 

(510+1490)/2 = 1000 

- - - 

ข้ันสูงสุด 49480 - - - 

คากลาง 29610 - - - 

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

รวมท้ังป 355320 12000 12000 12000 367320 379320 391320 



 

 

2. ตําแหนงประเภทอํานวยการและบริหารทองถ่ิน มีผูครองตําแหนง ใชอัตราเงินเดือน

ของผูครองตําแหนงคูณ 12 เดือน สวนตําแหนงวาง ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันต่ําและข้ัน

สูงของระดับตําแหนงนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือนสําหรับตําแหนงอํานวยการและบริหารทองถ่ินเปนกลุมท่ี

ไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินอ่ืน จะคํานวณเปนคาใชจายดวย โดยนําเงินดังกลาวคูณ 12 เดือน สวนการ

ประเมินการคาใชจายเพ่ิมข้ึนใหใชอัตราเงินเดือนท่ีเพ่ิม 1 ข้ัน 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปละ 1 ขั้น) คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 

(มีเงิน

ตําแหนง) 

ตอเดือน 43300 7000 7000 1630 1630 1640 - - - 

 12เดือน 519600 84000 84000 19560 19560 19680 - - - 

รวมท้ังป 687600 19560 19560 19680 707160 726720 746400 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลตาง) 

(1 ขั้นตํ่าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 

(วาง) 

ข้ันต่ําสุด 22700 

7000 7000 

23830-22700=1130 

68640-66490=2150 

(1130+2150)/2 = 1640 

- - - 

ข้ันสูงสุด 68640 - - - 

คากลาง 45670 - - - 

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

รวมท้ังป 716040 19680 19680 19680 735720 755400 775080 

3. ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจใชหลักการคิดจากวุฒิท่ีใชในการแตงต้ังเปนหลัก 

ในการคํานวณ สวนประมาณการคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนใชอัตรารอยละ 4 ของคาตอบแทน   

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมข้ึน 

(คูณ 4 % ปดฐาน 10) 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 

(ปวส.) 

 

1เดือน 11500 - - 460 480 500 - - - 

 12เดือน 138000 - - 5520 5760 6000 - - - 

รวมท้ังป 138000 5520 5760 6000 143520 149280 155280 

กรณีพนักงานจางท่ัวไป(ไมมีรายการเงินเพ่ิมรายป) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตําแหนง

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพ่ิมข้ึน 

 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน

จางท่ัวไป  

 

1เดือน 9000 - - - - - - - - 

 12เดือน 108000 - - - - - - - - 

รวมท้ังป 108000 - - - 108000 108000 108000 



 

 

กรณีพนักงานจางตามภารกิจ ท่ี ไดรับ เงินจัดสรร และองคการบริหารสวนตํ าบล 

พระยาบันลือ จายสวนท่ีเกินจากเงินจัดสรรเชน พนักงานจางตามภารกิจประเภท ผูมีทักษะ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก

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

ซ่ึงสวนเกินจากกรมจัดสรรให เกิดจากการเลื่อนคาตอบแทนประจําป องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

จะคํานวณเปนภาระคาใชจายประจําป เชน นาง กตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)ไดรับเงินคาตอบแทน 14,850 

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

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.

จาย 

เงินเพ่ิมข้ึน 

(คูณ 4 % ปดฐาน 10) 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 

ผูดูแลเด็ก

(ทักษะ) 

 

1เดือน 14850 9400 5450 600 620 650 - - - 

 12เดือน - - 65400 7200 7440 7800 - - - 

รวมท้ังป 65400 7200 7440 7800 72600 80040 87840 

กระจกดานท่ี 3Full Time Equivalent (FTE): เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็ดีกอนจะคํานวณ 
FTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานสวนตําบลลูกจางประจําและพนักงานจาง ในสายงานวา 
 สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม 
 มีภาระงานท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม 
 การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม 

o พิจารณาปรับเปล่ียนสายงานเม่ือพบวา 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตําบล 

พระยาบันลือ 
 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดวย 

สายงานอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาได 
 การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 

 การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะหการกําหนดอัตรา  และคํานวน

ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติ

ราชการ  ดังนี้ 

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

 



 

 

หมายเหตุ 

1. 230   คือ จํานวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ชั่วโมง / 1 ป ทํางาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที 

 กระจกดานท่ี 4Driver: เปนการนําผลลัพธท่ีพึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบล 
พระยาบันลือ (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ) มายึดโยงกับ
จํานวนกรอบกําลังคนท่ีตองใช สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนท่ีการปฏิบัติงาน  
การบริหารราชการ สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
พระยาบันลอื (การตรวจประเมิน LPA)  

กระจกดานท่ี 5360° และ Issues: นําประเด็นการบริหารคน/องคกรมาพิจารณา อยางนอย
ใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกรเนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและการ
แบงงานในแตละสวนราชการนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หากกําหนด
โครงสรางสวนราชการ หรือ กําหนดฝาย มากจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนา
สวนราชการ งานในสวนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลพระยา
บันลือ พิจารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดย
ปจจุบัน มี 5 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

 องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ตระหนักเสมอวา การบรรจุแตงตั้งคนท่ีมีความรู
ความสามารถเฉพาะดาน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในแตละสวน
ราชการ ลวนเปนเครื่องจักรสําคัญ ท่ีสามารถผลักดันให การทํางานสําเร็จในระดับตัวบุคคล เปนตัวขับเคลื่อนให
สวนราชการ และหนวยงานบรรลุเปาหมายได 

 

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลพระยา
บันลือ เปนองคกรท่ีมีขาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตรากําลังท่ีจะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับ

อบต.พระเพลิง

สว่น

ราชการ

บคุลากร



 

 

ตําแหนงอัตรากําลังท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพ่ือใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงาน
ตอเนื่อง และสามารถคาดการณ วางแผนกําหนดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกําลังคนได 

 มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปนขอมูลท่ีไดมาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการซ่ึงประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวน
ตําบลพระยาบันลือ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพระยา
บันลือ และหัวหนาสวนราชการ ท้ัง 3 สวนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหารหรือหัวหนาสวน
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ เปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกําหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

กระจกดานท่ี 6Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดเดียวกัน  พ้ืนท่ีใกลเคียงกัน  ซ่ึงไดแก  องคการบริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือและองคการบริหาร
สวนตําบลคูสลอด  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลท้ังสองแหง  เปนหนวยงานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน จํานวน
หมูบานประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ องคการ

บริหารสวนตําบลคลองพระยาบันลือและ องคการบริหารสวนตําบลคูสลอด ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี 

ประชากร   ขนาดใกลเคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน และเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน  จะพบวา การ

กําหนดอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลท้ังสองแหง มีอัตรากําลังไมแตกตางกันเทาไรนัก ดังนั้นในเรื่อง

ของการกําหนดตําแหนงเม่ือเปรียบเทียบกับท้ังสอง หนวยงานแลว  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป

งบประมาณ  2564– 2566  ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จึงยังไมมีความจําเปนตองปรับเกลี่ย

อบต.พระยาบนัลอื อบต.คลองพระยาบนัลอื อบต.คูส้ลอด

พนกังานสว่นตาํบล 18 14 14
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ตําแหนง  ลดตําแหนง  หรือเพ่ิมตําแหนงแตอยางใด  และ จํานวน ปริมาณคนท่ีมีอยูขณะปจจุบัน  สามารถท่ีจะ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพได สวนตําแหนงท่ียังวางไมมีคนครอง องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ

ไดขอใชบัญชีจากการสอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  และคาดการณวา ในปงบประมาณ  2564– 

2566  ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป จะไดพนักงานสวนตําบลจากการสอบ และทําใหพนักงานสวนตําบล เพ่ิมข้ึน 

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

 3.3 ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน 
 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เปนประโยชนตอ

องคการบริหารสวนตําบลและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ องคการบริหารสวนตําบล การ
กําหนดอัตรากําลังคนอยางเปนระบบและตอเนื่องจะชวยทําใหองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ สามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงทีทําใหการจัดหา การใชและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญ
และเปนประโยชนโดยสรุปได ดังนี้ 

3.3.1 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ สามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลพระยาบันลือ สามารถวางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา 
(Early Warning) ซ่ึงจะชวยทําใหปญหาท่ีองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับ
ทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได 

3.3.2 ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและในอนาคต องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จึงสามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใช
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ใหสอดคลองกันทําให
การดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายท่ี
ตองการ 

3.3.4 ชวยลดปญหาดานตางๆ เก่ียวกับการบริหารกําลังคน เชน ปญหาโครงสรางอายุ
กําลังคน ปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหม เปนตน ซ่ึงปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมดสิ้นไปได
ดวยการวางแผนกําลังคนแตการท่ีหนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความรุนแรงของ
ปญหานั้นลงได 

3.3.5 ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ สามารถท่ีจะจัดจํานวน ประเภท 
และระดับทักษะของกําลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทําใหกําลังคนสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหท้ังกําลังคนและองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ บรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือโดยรวม 

3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ เกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทุน
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานไมตรงกับความตองการ 



 

 

3.3.7 ช วย ทํ าให เกิดการจ างงาน ท่ี เท า เทียม กันอย างมีป ระสิท ธิภ าพ  (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตกิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความกาวหนาใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหนง การจายคาตอบแทน เปนตน 

 3.4 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
   3.4.๑ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตําบลพระยาบันลือ  
3.4.2.๒ ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือเชน 

กฎระเบียบ การแบงสวนราชการภายใน และกรอบอัตรากําลังในแตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน 
    3.4.2.๓ วิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดทํารางแผนอัตรากําลัง ๓ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ

และสงคณะทํางานเพ่ือปรับแตงรางแผนอัตรากําลัง 
   3.4.๔ องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง 

๓ ป ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   3.4.๕ องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  

ประจาํงบประมาณ 2564 – 2566 
   3.4.๖ องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จัดสงแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใชแลว 

ให อําเภอ และจังหวัด และสวนราชการในสังกัด 
ตารางกระบวนการ ข้ันตอนการทําแผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

วัน เดือน ป รายการท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

กรกฎาคม 2563 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล

อัตรากําลัง อปท. ขางเคียง 

อบต.คลองพระยาบันลือ 

อบต.คูสลอด 

กรกฎาคม 2563 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 

ประชุมคณะกรรมการ 

ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ  ยุทธศาสตร ภาร

งาน  อัตรากําลังท่ีมีอยู และพิจารณาปริมาณ

งานท่ีเกิดข้ึน เหตุผลความสําคัญของการ

กําหนดตําแหนงเพ่ิม 

สิงหาคม 2563 สงรางแผนอัตรากําลัง ขอความเห็นชอบ 

ก.อบต.จังหวัดและ ก.อบต.ประชุมพิจารณา 

เสนอ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

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

ประจําป 2564 -2566  

 



 

 

สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 
 จากการ สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพระยา

บันลือ พบปญหาและความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  ประจําป 2564– 2566 
แบงออกเปนดานตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เชน 

4.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
-  การกอสรางและปรบัปรุงถนน  ทอน้ําหรือรางระบายน้ํายังไมท่ัวถึง  
-  การขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค - บริโภค  
-  การขยายเขตและการติดตั้งระบบไฟฟายังไมท่ัวถึง 

4.2ดานเศรษฐกิจ  
-  ประชาชนวางงาน  และมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย 
-  การขาดเงินทุน และอุปกรณในการประกอบอาชีพ  
-  ประชาชนขาดความรูเพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ิมเติม 

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

การพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน  
-  ปญหายาเสพติด  
-  การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไมท่ัวถึง  
-  การติดตั้งปายบอกทาง  ปายชื่อชุมชน  ปายชื่อซอย 

4.4  ดานการเมืองการบริหาร  
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
-  การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ  
-  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ตองปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน  ใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
-  การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

4.5 ผลผลิตดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
-  การปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
-  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  
-  การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย  



 

 

-  การบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา 
-  การตรวจวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม  
-  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
4.6 ดานสาธารณสุข 

-  ดานสุขภาพอนามัย  
-  การแพรระบาดของโรคติดตอ 

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

 การวิเคราะหอัตรากําลังคนขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ   

 องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ยึดหลักวิธีวิเคราะหความตองการอัตรากําลังคน จาก

คูมือวิเคราะหอัตรากําลังของสวนราชการของสํานักงานพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน สํานักงาน 

ก.พ. นํามาประยุกตใชกับการวิเคราะหตําแหนงของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ใช

หลักบันได 8 ข้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การวิเคราะหอัตรากําลังคนในองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  

แบบบันได 8 ข้ัน 

 
 บันไดข้ันท่ี 1 การวางแผนงาน 

 องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือ

พิจารณากรอบอัตรากําลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบดวย 

  องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป

ประจาํป งบประมาณ  ๒๕๖4– ๒๕๖6  ซ่ึงประกอบดวย 

   1  นายกองคการบริหารสวนตําบล         ประธานคณะกรรมการ 

   2 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    คณะกรรมการ 

 3  ผูอํานวยการกองคลัง     คณะกรรมการ 

 4  ผูอํานวยการกองชาง     คณะกรรมการ 

 5  หัวหนาสํานักปลัด     คณะกรรมการและเลขานุการ 

 6  นักทรัพยากรบุคคล     ผูชวยเลขานุการ 

  คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งมีหนาท่ี  ดังตอไปนี ้
 1.วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ

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

ขัน้ท่ี 1

วางแผน

ขัน้ท่ี 2

พจิารณานโยบายการ

บรหิารกาํลงัคนภาครฐั

ขัน้ท่ี 3

เก็บขอ้มูล ยุทธศาสตร ์

ภารกิจสว่นราชการ

ขัน้ท่ี 4

เก็บขอ้มูลกระบวนการ

ทาํงานจรงิ

ขัน้ท่ี 5

พจิารณาอุปสงค์

กาํลงัคน

ชัน้ท่ี 6

พจิารณาอุปทาน

กาํลงัคน

ชัน้ท่ี 7

กาํหนดจาํนวน สายงาน 

ประเภท  

ขัน้ท่ี 8

การจดัทาํกรอบ

อตัรากาํลงัของสว่น

ราชการ



 

 

 2. กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

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

 ๔.กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ โดยให
หัวหนาสวน ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจและ อํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําในองคการบริหารสวนตาํบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

 ๕.กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ 
หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลพระยาบันลอื 

 ๖. จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 ๗. ใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง 

 
 บันไดข้ันท่ี 2 การพิจารณานโยบายการบริหารกําลังคนภาครัฐ 

 ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จัดทําตาม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงาน

บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  24 ตุลาคม 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน และการ

จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ใชหลักการดําเนินการควบคูกับหนังสือ

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

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

ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป และบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผูบริหาร 

มุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี  มี

ระบบการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  การสงเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยดานอาหารและน้ํา  

ตลอดจนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ   การรวมคิด  รวมแกไขปญหาในหมูบาน 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  การ

จัดลําดับความสําคัญของปญหาเพ่ือแกไขปญหาใหไดทันตอเหตุการณและตองสอดคลองกับ 7 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ดังนี้ 

 

 

 



 

 

  # ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน# 
   - แนวทางการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 
ศาลาท่ีพักผูโดยสาร ปายประชาสัมพันธ ลานกีฬา 
   - แนวทางการขยายเขตและซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะในตําบลใหท่ัวถึง 
   - แนวทางการปรับปรุง ซอมแซม ขยายเขต ดูแลระบบประปาหมูบานและประตูกักเก็บน้ํา 
   - แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภค และขุดลอกคลองเพ่ือการเกษตร 
  # ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต# 
   -  แนวทางสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   - แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการศึกษา และกีฬา 
   - แนวทางการพัฒนา สงเสริม งานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
   - แนวทางการสังคมสงเคราะหจัดสวัสดิการแกเด็ก สตรี ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูปวยเอดส 
 # ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น# 

- แนวทางการสงเสริม สนับสนุน อนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

- อุดหนุนหนวยงานราชการ วัด มัสยิด กลุมอาชีพ องคกรเอกชน ฯลฯ ตามโครงการท่ีอยูภายใต

อํานาจหนาท่ี อบต. และอบต.ไมไดดําเนินการเอง 

 # ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย# 

- แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยพรอมสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

- แนวทางการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

- แนวทางการสงเสริมการปองกันแกไขอุบัติเหตุทางถนน 

- แนวทางการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัย 

- แนวทางการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน พรอมสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 

# ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน สงเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการทองเท่ียวตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง# 

- แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการวางแผน 
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือในการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยาง

เพียงพอ 
# ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี# 

- แนวทางการพัฒนาการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
- แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 

Govermance) 
- แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
- แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 



 

 

- # ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม# 

- แนวท างการ พั ฒ นาส ร า งภู มิ ทั ศน แห ล งน้ํ า  ร อมสร า งจิ ตสํ านึ ก ในก ารอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- แนวทางการจัดการและกําจัดขยะ 
 บันไดข้ันท่ี 3 การเก็บขอมูลยุทธศาตรและภารกิจของหนวยงาน 

 เม่ือองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ มียุทธศาสตรในการกําหนดทิศทางในการบริหาร

จัดการในองคกรแลว จึงดําเนินการกําหนดเปาประสงคและภารกิจของหนวยงานเพ่ือท่ีจะใหคณะกรรมการรวมกัน

พิจารณาวา ในยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตร มีเปาประสงคอยางไร และองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

จะกําหนดตําแหนงใด เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาประสงคนั้น และปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

มีอัตรากําลังในการปฏิบัติงานภายใตยุทธศาสตรนั้นเพียงพอหรือไม และยุทธศาสตรใดท่ีมีคนเกินความจําเปนเพ่ือท่ี

คณะกรรมการจะไดปรับเกลี่ยตําแหนงในกรณีตําแหนงวาง นั้นเพ่ือรองรับการทํางานอยางมีประสิทธิภาพภายใน

ระยะเวลา 3 ป  ตั้งแตปงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใตภารกิจของแตละสวนราชการ  3 สวนราชการ 

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

1. สํานักปลัด มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการท่ัวไป ขององคการบริหารสวนตําบล และ
ราชการท่ีมิไดกําหนดหนาท่ีของสวนราชการใดองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล งานดานธุรการ งานสารบรรณ  การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทําราง
ขอบัญญัติตําบล การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล การใหคําปรึกษาหนาท่ีและความ
รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง การบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล  ดําเนินการเก่ียวกับอนุญาตตาง ๆ และปฏิบัติงานท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของสวน
ราชการท่ีเรียกชื่ออ่ืน รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมีโครงสรางงานในสํานักปลัด ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
 1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 งานทรัพยากรบุคคล 



 

 

 1.7 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 1.9 งานเกษตร 
 - สํานักปลัด คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงต้ังให

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการวางแผน  
นโยบาย อํานวยการท่ัวไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 
 2. กองคลัง มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ – จายเงิน ทุกประเภท 
เก่ียวกับการเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนําสง การฝากเงิน การตรวจเงินขององคการบริหารสวน
ตําบล รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ การเบิกตัดป  การขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ การหักภาษีและ
นําสงรายงานเงินคงเหลือประจําวัน การรับและจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล  การยืมเงินทด
รองราชการ การจัดสรรผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน  การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
โดยมีโครงสรางงานในกองคลัง ดังนี้ 

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

พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนท่ีเรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  
การจัดเก็บรายได  ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  
ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 

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

   3.1 งานกอสราง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
- กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงต้ังให

พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องสายงานชาง  การ
กอสราง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงต้ังจะใชคุณวุฒิ



 

 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 การจัดอัตรากําลังเพ่ือใหสอดคลองกับเปาประสงคของยุทธศาสตร 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตําแหนงท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒ นาโครงสร าง

พ้ืนฐาน 

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

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองชาง  

- นักวิเคราะหฯ 

- นายชางโยธา/ผช.วิศวกรโยธา 

- ผูชวยจพง.ธุรการ กองชาง 

ยุทธศาสตรท่ี2 
ก า ร พั ฒ น าด า น ก า ร

สงเสริมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

- การเพ่ิมรายได  ลดรายจาย พัฒนาทักษะฝมือ สงเสริม
การประกอบ อาชีพท่ียั่งยืน และมีรายไดท่ีม่ันคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัสดิการเด็ ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา
ผูดอยโอกาส 

- ปลัด อบต.  

- นักพัฒนาชุมชน 

- ผช.เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

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

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองชาง  - ผช.วิศกรโยธา 

- นายชางโยธา 

- ผช.จพง.ธุรการ กองชาง 

- จพง.ปองกันฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ก า ร พั ฒ น าด า น ก า ร

ส ง เ ส ริ ม ศ า ส น า 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

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

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด 

- นักวิชาการศึกษา 

- ครู /ผช.ครู/ ผดด 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ  คู  คลอง  

หนอง  บึง แหลงน้ําชลประทาน  ใหสามารถเก็บกักน้ําได

ตลอดป ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  เชน ปาไม  แหลงน้ําธรรมชาติ  ฯลฯ 

 

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองชาง  

- นายชางโยธา 

- จพง.ธุรการ กองชาง 

- ผช.วิศวกรโยธา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาดานการจัด

ระเบียบชุมชน/สั งคม

- รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยพรอมสราง

ความเขมแข็งใหชุมชน   

- แนวทางการปองกันแกไขยาเสพติด 

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด  

- นิติกร 



 

 

แล ะรั ก ษ าความ สงบ

เรียบรอย 

 

- จพง.ปองกันฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
 ก าร พั ฒ น าด าน ก าร

วางแผน ส งเสริมการ

ลงทุน พานิชยกรรม และ

การทองเท่ียวตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 - แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน 
 - แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือในการ  
   ปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยางพอเพียง  

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด  

- นักวิเคราะหฯ 

- นักวิชาการเกษตร 
- นักจัดการงานท่ัวไป 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
ก า ร พั ฒ น าด า น ก า ร

บริหารจัดการท่ีดี 

 

 

 

 - แนวทางการพัฒนาการใหบริการขอมูลขาวสารแก  
   ประชาชน 

- แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Govermance) 

 แนวทางการพัฒ นาสร างจิ ตสํ านึ กและพัฒ นาขีด
ความสามารถของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

- แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด  

- นักทรัพยากรบุคคล 

- นักจัดการงานท่ัวไป 
- เจาพนักงานธุรการ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
การพัฒนาดานการ

บริหารจัดการและการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 - แนวทางการพัฒนาสรางภูมิทัศนแหลงน้ํา รอมสราง  
 จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 - แนวทางการจัดการและกําจัดขยะ 
  

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด 

- ผอ.กองชาง  

- นายชางโยธา 

- นักจัดการงานท่ัวไป 

 
  

 บันไดข้ันท่ี 4 การเก็บขอมูลกระบวนการทํางานจริง 

 องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดพิจารณาภาระคางานท่ีหัวหนาสวนราชการ ไดเก็บ

รวบรวมขอมูล พิจารณาประกอบกับใบกําหนดหนาท่ีงาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ของแตละตําแหนงเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับอัตราตําแหนงท่ีควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตรากําลังของบุคลากรใน

อนาคตตลอดระยะเวลา 3 ป   

 บันไดข้ันท่ี 5 การพิจารณาอุปสงคกําลังคน  

 หลังรวบรวมขอมูลดังกลาวแลว ตลอดระยะเวลาท่ีแลวมาแผนอัตรากําลังท่ีใชคือ แผน

อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 พบวา องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  มี

ภารกิจ  ดานการศึกษา  ดานการจัดทําแผนท่ีภาษี และดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ท่ีเพ่ิมข้ึน เบื้องตน



 

 

คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากําลังท่ีวางเพ่ือเปนการควบคุมภาระคาใชจายแลวแตก็ยังไม

สามารถตอบสนองภารกิจและงานท่ีเพ่ิมข้ึนได เนื่องดวยเหตุผลดังนี้ 

อัตรากําลังท่ีวางขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

ลําดับ สวนราชการ ตําแหนง จํานวน วิธีดําเนินการในตําแหนงวาง 

1 สํานักปลัด นักวิชาการ

สาธารณสุข 

1 ขอใหกรมเปดสอบ ยุบเลิกไมได 

2 กองคลัง เจาพนักงานพัสดุ 1 ขอใหกรมเปดสอบ ยุบเลิกไมได 

3 กองคลัง เจาพนักงานจัดเก็บ

รายได 

1 ขอใหกรมเปดสอบ ยุบเลิกไมได 

6 กองชาง นายชางประปา 1 ขอใหกรมเปดสอบ ยุบเลิกไมได 

 

 บันไดข้ันท่ี 6 การพิจารณาอุปทานกําลังคน 

 องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  ยังไมมีบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการตามกรอบ

อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566  

 

 
 

จากแผนภูมิ พบวายังไมมีการเกษียณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอัตรากําลัง 2564 – 2566 
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บันไดข้ันท่ี 7 การกําหนดจํานวน/สายงานและประเภทตําแหนง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  ใชการวางกรอบ
อัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนว
ทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว 
และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนด
ประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยางเหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบให
สอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลอื  ดังนี้ 

• พนักงานสวนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเนนการใช
ความรูความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานท่ีมีความตอเนื่องในการทํางานมีอํานาจหนาท่ีในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นกําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตําบลไว  ดังนี้ 

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

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

- พนักงานจางท่ัวไป 
- พนักงานจางตามภารกิจ 
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50%
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เกษียณปี 2573 เป็น
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50%
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 บันไดข้ันท่ี 8 คือการจัดทําแผนอัตรากําลังของสวนราชการ 

 การจัดทําแผนอัตรากําลังแตละสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ      

ใชการวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มี

อํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดย

สามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  ไดวิเคราะหภารกิจท่ีมี

อยู เพ่ือนํามาใชในการกําหนดสวนราชการรองรับ และใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเกิดข้ึน เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชนเปนหลัก ดังนี้ 

ภารกิจ กําหนดสวนราชการรองรับภารกิจ 

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

ดานโครงสรางพ้ืนฐานมีภารกิจท่ีเก่ียวของ

การการซอม การสราง การบํารุงรักษา 

ไฟฟา ประปา สาธารณูปโภค สวนใหญ 

ดังนั้น การกําหนดสวนราชการรองรับ

ภารกิจในดาน นี้ คือ กองชาง  

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
2.1 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

(มาตรา 67(6)) 

ดานสงเสริม คุณภาพชีวิต มีภารกิจ ท่ี

เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

ท้ังดวยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
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2.2 ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและ

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

คนชรา และผูดอยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู

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

ประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 

คุณภาพชีวิต ดั งนั้ น  การกําหนดสวน

ราชการรองรับภารกิจในดาน เปนการ

ปฏิบัติงาน โดยสํานักปลัด  

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของ

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

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

 

ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ

รักษาความสงบเรียบรอย ดานนี้เปนการ

ใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนรวมท้ังความปลอดภัยทางดาน

โครงสรางพ้ืนฐานดวย  ดังนั้น การกําหนด

ส วน ราชการรองรับภ ารกิจ เป นการ

ประสานงานการปฏิบัติระหวาง 2 สวน

ราชการ คือ กองชาง และสํานักปลัด ใน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียวมีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

4.1 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ (มาตรา 

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

ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ภารกิจใน

ดานนี้เก่ียวของกับการมีสวนรวม ของ

ประชาชนในการสงเสริมอาชีพและความ

เปนอยูของประชาชน ดังนั้นการกําหนด

สวนราชการรองรับดานนี้ มีการประสาน

การปฏิบัติงานระหวาง 2สวนราชการคือ 

กองคลัง และสํานักปลัด  

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอมมีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

5.1 คุ มครอง ดู แล และบํ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม ภารกิจในดานนี้เก่ียวของ

กับบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและการ



 

 

สิ่งแวดลอม(มาตรา 67(7)) 
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 

รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
5.3 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12)) 

สงเสริมสภาพแวดลอมในชุมชน ดังนั้นการ

กําหนดสวนราชการรองรับดานนี้ คือ กอง

ชาง และสํานักปลัดโดยงานสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม  

6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

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

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

ของทองถ่ิน (มาตรา 17(18)) 
 

ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ภารกิจใน

ดานนี้เก่ียวของกับภูมิปญญา ศาสนาและ

วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการ

กําหนดสวนราชการรองรับดานนี้  คือ 

สํานักปลัดโดยงานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการ
พัฒนาทองถ่ิน (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบั ติหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุน

การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภารกิจใน

ดานนี้ เก่ียวของกับบริหารจัดการท่ี มี

ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ดังนั้นการกําหนดสวนราชการ

รองรับดานนี้ คือ สวนราชการทุกกองใน

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

(สํานักปลัด กองคลัง กองชาง) 

ภารกิจท้ัง  7  ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถ 
จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล
จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 
 
 



 

 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จะดําเนินการ มีดังนี้ 
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การกําหนดสวนราชการรองรับกับภารกิจ 

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

รักษาความสงบเรียบรอย 
4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ดานการสงเสริมการศึกษา 
7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1. กองชาง 
2. สํานักงานปลัด 
3. สํานักงานปลัด และกองชาง 

 
4. สํานักงานปลัด และกองชาง 

 
5. ทุกสวนราชการ 
6. สํานักงานปลัด  
7. สํานักงานปลัด  

ภารกิจรอง 
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุม

อาชีพ 

3. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

4. ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน 

 

1. สํานักงานปลัด  
2. สํานักงานปลัด 
 

3. สํานักงานปลัด 
 

4. กองคลัง 

  สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

 วิเคราะหอัตรากําลังท่ีมี ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 
  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม   (SWOT Analysis)เปนเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ สําหรับองคกร  ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนด  จุดแข็งและ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางาน
ขององคกร การวิเคราะห SWOT Analysis  เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพ่ือให ผูบริหารรูจุดแข็ง  
จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง  
นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางาน
ในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซ่ึงการวิเคราะหสภาวะแวดลอม   SWOT 
Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา  2  สวน  ดังนี้    

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

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

1.2 W มาจาก Weaknesses  



 

 

หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือ
ขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซ่ึงองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น    

2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 
2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือ
ประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซ่ึงการ

บริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง 
วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 

1. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี อบต. และพ้ืนท่ีใกล อบต. 

2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ป เปนวัยทํางาน 

3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียด 

   รอบครอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต 

4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

5. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  โดยใช 

    ความสัมพันธสวนตัวได 

จุดออนW 

1. บางสวนมีความรูไมสอดคลองกับภารกิจของ อบต. 

2. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดสวนตัวมากกวา

หลักการและเหตุผลท่ีถูกตองของทางราชการ 

3. มีภาระหนี้สิน 

 

โอกาสO 

1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ

รวมมือในการทํางานงายข้ึน 

2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ

ทํางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ขอจํากัดT 

1. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ 

2. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยาก

ของงาน 

3. พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 

4. มีความกาวหนาในวงแคบ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ (ระดับองคกร) 

จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย 

2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ 

    ทํางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 

4. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร 

5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา

ของบุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน 

6. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ท่ีได

จากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

จุดออน   W 

1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ 

2. พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี

บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี 

3. อาคารสํานักงานคับแคบ  

 

โอกาสO 

1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา อบต.ด ี

2. มีความคุนเคยกันทุกคน 

3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขต อบต. ทําใหรู 

สภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดด ี

4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี /ปริญญา

โทเพ่ิมข้ึน 

5. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท

ในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค 

 

ขอจํากัดT 

1 . มี ร ะบ บ อุป ถั ม ภ แ ล ะกลุ ม พ รรค พ วก จ าก 

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

ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบญาติพ่ี

นอง 

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน

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

หลากหลายจึงจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจ ของ 

อบต. 

3. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี จํานวน 

    ประชากร และภารกิจ 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

 8.1 การกําหนดโครงสรางสวนราชการ 

  องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะ

ดําเนินการดังกลาว โดยกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการกําหนด

โครงสรางสวนราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในรูปของงาน และ

ในระยะตอไป เม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมี

ปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป โดยเริ่มแรกกําหนดโครงสรางไว ดังนี้ 

    

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารท่ัวไป 

1.2 งานนโยบายและแผน 

1.3 งานกฎหมายและคดี 

1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.6 งานทรัพยากรบุคคล 

1.7 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

1.9 งานเกษตร 

2. กองคลัง 

2.1 งานการเงินและบัญชี 

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

2.3  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

3. กองชาง 

3.1 งานกอสราง 

3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

3.3 งานกิจการประปา 

1. สํานักปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารท่ัวไป 

1.2 งานนโยบายและแผน 

1.3 งานกฎหมายและคดี 

1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.6 งานการเจาหนาท่ี 

1.7 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

1.9 งานเกษตร 

2. กองคลัง 

2.1 งานการเงินและบัญชี 

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

2.3  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

3. กองชาง 

3.1 งานกอสราง 

3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

3.3 งานกิจการประปา 

 

 องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจท่ีจะ

ดําเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต 3 ป ซ่ึงเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการ 

มีเทาใด เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา  

จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป  



 

 

สวนราชการ งาน 
จาํนวนพนกังน (อตัราท่ีมี) 

พนักงาน พ.ภารกิจ พ.ท่ัวไป 

อบต.พระยาบันลือ ปลัด อบต. 1 - - 

สํานักงานปลัด 

 

หัวหนาสํานักปลัด  1 - - 

งานบริหารงานท่ัวไป 2 2 5 

งานกฎหมายและคดี 1 - - 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 1 - - 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 1 - 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 1 

งานทรัพยากรบุคคล 1 - - 

งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 3 - 

งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม - - - 

งานเกษตร 1 - 1 

กองคลัง 

 

ผูอํานวยการกองคลัง  1 - - 

งานการเงินและบัญชี 1 - - 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได - 1 - 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ - 1 - 

 

กองชาง 

 

ผูอํานวยการกองชาง  1 - - 

งานกอสราง 1 1 - 

งานกอสรางออกแบบ และควบคุมอาคาร - 2 - 

งานกิจการประปา - 2 3 

 

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
จากตารางขางตน จะเห็นวา ตําแหนงท่ีใชในการกําหนดและจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการ

บริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ท่ีมีในปจจุบัน ใชภารกิจงานท่ีมีเปนตัวกําหนดเปนเกณฑ ดังนั้นในระยะเวลา 3 

ป ต้ังแตปงบประมาณ  2564– 2566 องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  จึงกําหนดกรอบอัตรากําลัง 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ในภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีวางไว  ดังนี ้

               

 

 

 



 

 

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวางป 2564– 2566 

 

สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

กําลัง

เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 

เพ่ิม / ลด 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัด อบต.  

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

1 1 1 1 -   - -  

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. - 1 1 1 +1 - -  กําหนดเพ่ิม 

สํานักงานปลัด         

หน.สํานักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

 1 1 1 1   - - -  

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 1  1  1  1 -   - -  

นักพัฒนาชุมชน ชก 1 1 1 1     

นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 1 1 1  -   - -  

นักจัดการงานท่ัวไป ชก. 1 1 1 1 -   - -  

นิติกร ปก. 1 1 1 1     

นักวิชาการศึกษา ปก. 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเกษตร ปก. 1 1 1 1     

นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 1 1 1 1 - - - วางเดิม 

คร ู 3 3 3 3 - - -  

เจาพนักงานธุรการ ชง. 1 1   1  1 -   - -  

จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปง. 

 1 1 1  1  -   - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 -   - -  

ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 -   - -  

ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 3 3 3 3     

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงาน 6 6 6 6 - - -  



 

 

กองคลัง         

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับตน) 

1  1  1  1 -   - -  

นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.  1 1 1 1  -   - -  

เจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง 1 1  1 1 -   - - วางเดิม 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง/ชง 1  1  1  1 -   - - วางเดิม 

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  1  1  1  1 -   - -  

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  1  1  1  1 -   - -  

กองชาง         

ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

 1  1  1  1 -   - -  

นายชางโยธา ชง. 1 1 1 1 -   - - - 

นายชางประปา ปง/ชง 1 1 1 1 - - - วางเดิม 

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยวิศวกรโยธา 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยชางไฟฟา 1 1 1 1     

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1     

พนักงานผลิตน้ําประปา 2 2 2 2     

พนักงานจางท่ัวไป         

พนักงานจดมาตรวัดน้ํา 2 2 2 2     

พนักงานผลิตน้ําประปา 1 1 1 1     

รวม 45 46 46 46 +1    
 



 

 

 

 
8. ขอ 9  ตารางเอก็เซล   แทรกหนา  46 ตารางเอก็เซล ขอ 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

                                                  โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

ประเภทสามัญ 
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            โครงสรางสวนราชการสํานักปลัด 

                  องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

               ประเภท อบต.สามัญ           

 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ(นักบริหารงานทองถ่ิน 

(ระดับกลาง) 

 

 

สํานักปลัด อบต. 

หัวหนาสํานักปลดั 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

งานอํานวยการ 

  กองคลัง 

ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน) 

งานอํานวยการ 

 

 

ผูอํา  

(นักบริห   

ง  

 1.งานบริหารงานทั่วไป 

   - นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ (1) 
     - เจาพนกังานธุรการปฏบิัติงาน (1) 
     - ผูชวยเจาพนกังานธุรการ (1) 
     - พนักงานขับรถยนต (1) 
     - คนงานทั่วไป (4) 
  2.งานทรัพยากรบุคคล 
     - นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (1) 
  3.งานนโยบายและแผน 
    - นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (1) 

4.งานกฎหมายและคดี 

  - นิติกรปฏิบัติการ (1) 
5.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   - เจาพนักงานปองกันฯ ปง. (1) 
   - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง (1) 
6.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

   - นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1) 
   - ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 
7.งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

   - นักวิชาการศึกษา (1) 
   - ครู (3) 
  - ผูดูแลเด็ก (3) 
8. งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

  - นักวิชาการสาธารณสุขปก./ชง. (1) วาง 
9  งานเกษตร 

 - นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (1) 
   - คนงานทั่วไป (2) 

1.งานการเงินและการบัญชี 
  - นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (1) 
2.งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
  - เจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง. (วาง1) 
  - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (1) 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
  - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. (วาง1)  
  - ผูชวยเจาพนกังานจัดเก็บรายได (1) 

 

 

1.งานกอสราง 
-นายชางโยธ   

2. งานออกแบบ  
- ผูชวยวิศวก   

3. งานประสานส  
    - ชางประปา    
    - พนักงานผลิ    
    - พนักงานผลิ     
   - พนักงานจดม    
   - พนักงานจดม    
   - พนักงานผลิต    
4. งานผังเมือง 
   - ผชวยเจาพนั   

 

 

 

หัวหนาสํานักปลัด อบต. 

     นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน (1) 

                     

 



 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                                                                                  

                                                     

                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                        

ระดับ 

อํานวยการทองถิ่น วิชาการ คร ู
 

ท่ัว   
 

  
 

ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ชํานาญการ       คศ.1 ปฏิบัติงาน 
 

   

จํานวน 1 - 
 

- 4 3 - -        2               1 1       

 

                                             

                                          โครงสรางสวนราชการกองคลัง 

                                                องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประเภท อบต.สามัญ 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

                                                                                              
                                                                                           

 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (1) 

งานอํานวยการ 

 

             
                 

      

งานการเงินและบัญชี 

- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (1) 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ

- เจาพนักงานพัสดุ  (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) (วาง1)                 
- ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (1)    

 งานบริหารงานทั่วไป 

-  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(1) 
- เจาพนกังานธุรการปฏบิัติงาน (1)    
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)              
- พนักงานขับรถยนต (1) 

   - คนงานทั่วไป (4) 
                                     

งานปองกนัและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

- เจาพนกังานปองกันฯ ปง.(1)                                            
- พนักงานขับเคร่ืองจักรกล                     
  ขนาดกลาง (1)                                                                            

งานนโยบายและแผน   

  - นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
     ชํานาญการ (1)        

งานกฎหมายและคด ี

- นิติกรปฏิบัติการ  (1)  
 

งานสวัสดิ  

  - นักพัฒนาช   

 - ผูชวยเจาพ                   
    

 
  

    

        
        

    

งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

 - นักวิชาการสาธารณสุข  
    ปก./ชก. (วาง1)                    

งานทรพัยากรบคุคล 
  - นักทรัพยากรบุคคล   
    ชํานาญการ  (1)          

งานเกษตร 

 - นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  (1          
 - คนงานทั่วไป (2) 

  



 

 

 

ระดั
บ 

อํานวยการ
ทองถิ่น 

วิชาการ ท่ัวไป ลูกจ
าง 

ประ
จํา 

พนักงาน
จาง 

 
รว
ม ต

น 
กล
าง 

สู
ง 

ปฏิบัติ
การ 

ชําน
าญ
การ 

ชําน
าญ
การ
พิเศ
ษ 

เชี่ยว
ชาญ 

ปฏิบัติ
งาน 

ชําน
าญ
งาน 

อาวุ
โส 

ภาร
กิจ 

ท่ัว
ไป 

จําน
วน 

1 - 
 

- 1 - - - - - - - 2 - 4 

 

                                           โครงสรางสวนราชการกองชาง 

                                                องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                         ประเภท อบต.สามัญ           

 

 

 
 

 

 

                                                                                    

        
 

 

       - ผูชวยวิศวกรโยธา (1)                                                                                     

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

ระดับ 

อํานวยการ
ทองถิ่น 

วิชาการ ท่ัวไป ลูก
จาง 
ประ
จํา 

พนักงาน
จาง 

 
ร
ว
ม 

ต
น 

กล
าง 

สู
ง 

ปฏิบั
ติการ 

ชําน
าญ
การ 

ชําน
าญ
การ
พิเศ
ษ 

เชี่ยว
ชาญ 

ปฏิบั
ติงาน 

ชําน
าญ
งาน 

อา
วุโส 

ภาร
กิจ 

ท่ัว
ไป 

จํานวน 1 - 
 

- - - - - 1 1 - - 5 3 1
1 

ผูอํานวยการกองชาง 

นักบริหารงานชาง ระดับตน (1) 

งานอํานวยการ 

งานกอสราง 

- นายชางโยธาชํานาญงาน (1) 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ )1(                

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- ผูชวยวิศวกรโยธา )1       (  

- ผูชวยนายชางไฟฟา )1(  

 

                                                                                                                                
      
        

  
         
       

        
       



 

 

 
 
 

 

 

 

แทรก ตารางเอกเซล ขอ 11 หนา 59 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แนวทางพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ กําหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานสวนตําบลใน

สังกัดทุกระดับ  โดยมุงเนนไปท่ีพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนา

นอกจากการพัฒนาความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  

ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนแลว องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  ตระหนักเปน

อยางยิ่ง โดยมุงเนนท่ีจะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแหงรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 

4.0  เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนหลักกลาวคือ 

1. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย 

โปรงใส  ในการทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ หนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซ่ึง

กันและกัน ระหวางหนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานระหวาง

กันและเปดกวางในการมีสวนรวม การสรางเครือขาย 

2. องคการบริหารสวนตําบลยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานท่ีตองเขาใจ

ประชาชนเปนหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยต้ังคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนน

แกไข  ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวก

เชื่อมโยงทุกสวนราชการ เพ่ือเปดโอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน  องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง 

มุงเนนใหประชาชนใชระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูล

สารสนเทศ  โดยเปดใหประชาชนใชบริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ี

หนวยงาน  ใหขอมูลผานไลน  เว็บไซด  ของหนวยงานดวย 

3. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีขีดสมรรถนะสูง องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  

ไดรับงบประมาณในการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  ดังนั้นในดานการปฏิบัติงานสงเสริมอาชีพ ทําใหองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  

มีขีดความสามารถในการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ โดดเดน และทันทวงทีตอความตองการของประชาชนใน

พ้ืนท่ี  งบประมาณท่ีไดรับอุดหนุนมาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

สามารถพัฒนาอาชีพ และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการจางอัตรากําลัง

เพ่ิม เพ่ือสนับสนุนงานในดานพัฒนาอาชีพไดเปนอยางดี  

4. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ   

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

เรื่อง  เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal Government 

Skill Self-Assessment) โดยไดรวบรวมเปนนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรในการ

พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด  

 ท้ังนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  ตามแนวทาง
ขางตนนั้น กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ซ่ึงวิธีการพัฒนา  อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน  การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การ



 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพ่ือใหงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนา
พ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน  

 การบริหารโครงการ  
 การใหบริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดตอสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน 

 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ เล็งเห็น

วา มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง ในสังกัดนั้น  มีท่ีมาของแตละคนไม

เหมือนกันตางสถานท่ี  ตางภาค  ตางภาษาถ่ิน  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวน

ตําบลทุกคนท่ีพึงมี   เปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน  เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ประกอบดวย 

 การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 

  องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน

สังกัดเปนสําคัญ เพราะเขาใจดีวาหากคนในองคกรไดรับการพัฒนาแลว ยอมจะสะทอนใหองคกรไดรับการ

พัฒนาตามลําดับท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงไดกําหนดโยบายการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

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

โดยยุทธศาสตรท่ี  ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กําหนดใหภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความโปรงใสปลอดทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกําหนดเก่ียวกับบุคลากรภาครัฐ ขอ 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและคนเกง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง มุงม่ันและเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาท่ีและขับเคลื่อน
ภารกิจยุทธศาสตรชาติโดยภาครัฐมีกําลังคนท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดี
คนเกงทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให
การปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการ
ทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 4 

ยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานมาตรฐานคมนาคม เสริมสรางการพัฒนามาตรฐานโครงสรางระบบ
การคมนาคมใหครอบคลุม 

2. ยุทธศาสตรท่ี 2ดานประชาชนมีคุณภาพ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย
ใหประชาชนอยางยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตรท่ี 3ดานเกษตรกรรมธรรมยั่งยืน ปรับปรุงปจจัยและกระบวนการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยใหไดมาตรฐานสากล 

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการบริหารจัดการโปรงใส พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปรงใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

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

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหสอดคลองดังกลาวขางตนในดานทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อน
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

 



 

 

 
 

1. นโยบายการวิเคราะหอัตรากําลัง  
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ มีความมุงม่ันในการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยไดมี
การวางแผนอัตรากําลัง โดยกําหนดอัตรากําลังคน ไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใหมีคนสอดคลองกับภารกิจ
ในความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ ไดแก สํานักปลัด กองคลัง  กองชาง  รวมมีการปรับปรุงโครงสราง
องคกร ภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบแตละตําแหนงท่ีสอดคลองและเอ้ือตอการปฏิบัติตามเปาหมายของ
องคกร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรหรือบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากร
ภายในเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน หรือการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางท่ัวไปเปนพนักงาน
จางตามภารกิจ  โดยคํานึงถึงการดําเนินการอยางโปรงใส มีการดําเนินการตาม หลักเกณฑและวิธีการท่ี
ระเบียบกฎหมายกําหนด  รวมท้ังนําเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใชเพ่ือชวย
ใหสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีสอดคลองกับ
ตําแหนงงาน เพ่ือนําไปสูการผลักดันให องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิงมีการบริหารงานบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดันใหภารกิจของหนวยงานสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวโดยมีการ
ใหเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทนในการดําเนินการดังกลาวอยางเหมาะสมและเปนธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดมีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรทุกประเภทอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ท่ีมี
ความสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร  ภารกิจในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันจะสงผลให
การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันใหบรรลุเปาหมายในระดับองคกร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีท่ีบุคลากรท่ีไมผานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป  เชน 
สงไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนข้ันเดือน คาจาง คาตอบแทน การไมตอสัญญาจางสําหรับพนักงานจาง 
การไมจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนตน 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดใหความสําคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเปนอยางมาก เพราะการพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือวาเปนปจจัยหลักท่ีจะชวย
สงเสริมการบริหารและพัฒนาเปนใหบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ บุคลากรมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสําหรับภารกิจงานในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จึงวางแผนใหมีการบริหารและพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือ
สรางคุณภาพของบุคลากรใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ โดยการดําเนินการจัดสรร
และตั้งงบประมาณในการพัฒนา  การฝกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาดานทักษะและสมรรถนะ
ตาง ๆ ประจําตัวบุคคล เพ่ือใหความรูแกบุคลากร ทุกระดับ ท้ังหลักสูตรท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีจัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและคาตอบแทน 



 

 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ คํานึงถึงการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากสวัสดิการ
พ้ืนฐานตามท่ีรัฐเปนผูกําหนดใหกับบุคลากรภายในองคกร โดยกําหนดใหมีคาตอบแทนลวงเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบลท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท่ีมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในหนาท่ีราชการ  

6. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมและการสรางความผูกพันในองคกร 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ เห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสรางความผูกพันในองคกร เปนอีกหนึ่งนโยบายท่ีสําคัญ เพราะหากพนักงานสวนตําบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทํางานรวมกัน สามัคคีผูกพันกันแลว จะเปนปจจัยท่ีชวยในการรักษาบุคลากรใหอยูคง 
กับหนวยงานได  รวมท้ังสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชนและมีประสิทธิภาพใหกับองคกร นโยบายในดานนี้
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดจัดสรรงบประมาณในการตั้งไวในขอบัญญัติประจําปทุก ๆ ป  
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมรวมกัน เชนการฝกอบรมหลักสูตรการทํางานรวมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเก่ียวกับการการปองกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายดานการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ เล็งเห็นความสําคัญในการเติบโตของดิจิทัล และ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เปนองคประกอบในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในสถานการณปจจุบัน  
เนื่องจากทําใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันตอเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ตอองคกร ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบล
พระยาบันลือ จึงไมปดก้ันบุคลากรในการเรียนรูเทคโนโลยีในการทํางาน  รวมท้ังสงเสริมการมีนโยบายในการ
นําเสนองาน  การสงงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ผานระบบ  Line  
Facebook  ขององคกร เพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึงงานของบุคคลอ่ืนอยูตลอดเวลา และสนับสนุนใหพนักงาน
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลดวยตัวเอง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง  เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal 
Government Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเปนฐานขอมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในดาน
ดังกลาว 

2. นโยบายดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถ่ิน  ท่ี มท 0810.6/ว 548  ลงวันท่ี  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การกําหนดมาตรฐานในการ

บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ตาม

พระราชบัญญัติดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 2554 เพ่ือใหบุคลากรใน

สังกัดมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังสงเสริมการปฏิบัติงานมิให

พนักงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดรับอันตรายตอชีวิต  รางกาย จิตใจ และสุขภาพ

อนามัยโดยแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว  

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองคกร เพ่ือปองกันไมใหบุคลากรในสังกัดกระทําผิดจริยธรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1.เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ   

ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

  2.ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล

และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ 



 

 

  3.ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความเชื่อม่ันแก

ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  4.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  

ในทุกระดับ โดยฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอองคกร 

ผูบังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามลําดับ 

  5.ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 

รวมท้ังสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลพระยาบันลือ เพ่ือใหพนักงานและลูกจาง   

มีหนาท่ีดําเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  และไมหวังประโยชนสวนตน  อํานวยความ

สะดวกใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามคานิยมหลักของ

จริยธรรม ดังนี้ 

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

ยังกําหนดคานิยมรวมสําหรับองคกรและพนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  ทุกคนพึง

ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎบังคับขออ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไดกําหนดแนวนโยบายการกํากับดูแล

เพ่ือท่ีใหบุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

1.การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมีแนวทางดังนี้ 

1.1ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย 

1.2จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี 

และพระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมมีแนวทางดังนี้ 

   2.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทําการเลี่ยงประมวล

จริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัดประมวล

จริยธรรม พนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทําดังกลาว 

2.2ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีขอขัดแยง

ระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครอง

ผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว 

2.4หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุน

สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย มีผลงานดีเดน 

2.5ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ

หรือราชการโดยรวม 

3.การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยและรับผิดชอบมีแนวทางดังนี้ 

3.1ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวังและแสวงหา

ผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 

3.2ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย 

3.3รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผล

และถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

3.4ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมใหกระทําการหรือ

มีพฤติกรรมในทางมิชอบ 

3.5ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 

3.6อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

กําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 

3.7ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ีของ

ตนเองหรือพนักงานสวนตําบลคนอ่ืน 

3.8ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถเยี่ยงท่ี

ปฏิบัติในวิชาชีพ 

3.9เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีตองรีบแกไขใหถูกตองและแจง

ใหหัวหนาสวนราชการทราบ 



 

 

3.10ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบกฎหมายหรือ

ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ใน

กรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือให

ผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 

4.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน 

ทับซอนมีแนวทางดังนี้ 

4.1ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีเคยมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรค

พวกเพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลนั้น 

4.2ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก

ของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

4.3ไมกระทําการ หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซ่ึงกอใหเกิด

ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี  

4.4ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืนตองยึดถือ

ประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

4.5ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซ่ึงของตอบ

แทนของตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีแลวก็

ตาม 

5.6ไมใชตําแหนงหรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 

4.7ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซ่ึง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมายมีแนวทางดังนี้ 

5.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ 

5.2เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตําบลตองมีหนาท่ี

รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ 

5.3ตองรายงานการดํารงตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน

นิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน ตอหัวหนาสวนราชการในกรณี

ท่ีการดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ี 

5.4ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะ

ตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองคัดคานการกระทําดังกลาว 

5.5ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติหนาท่ี

โดยยึดม่ันในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

5.7ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 

ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน 



 

 

5.8ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชายึดม่ันความถูกตอง เท่ียง

ธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ 

๖.การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติมีแนวทางดังนี้ 

๖.๑ ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจเกินกวา 

ท่ีมีอยูตามกฎหมาย 

๖.๒ ปฏิบัติหนาท่ี หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย และสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนกอภาระหรือหนาท่ีใหบุคคลโดยไมมี

อํานาจตามกฎหมาย 

๖.๓ ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจาก

อคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ

พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 

อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกําหนด 

เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเปนการ

เลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป 

๖.๔ ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ

วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม

หลักวิชา 

๖.๕ ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผูมีบุญคุณ

และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

๖.๖ ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงท่ีมา 

๖.๗ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ 

๖.๘ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 

๖.๙ ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใช

ศัพทเทคนิค หรือถอยคําภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไมเขาใจ 

๖.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือ

กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 

๖.๑๑ เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดเสียในสถานท่ี

ใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการประชาชน 

๗. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

มีแนวทางดังนี้ 

๗.๑ ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไมใชการปฏิบัติหนาท่ี

โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบตอ

สิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเม่ือบุคคลรองขอตามกฎหมาย

เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ท้ังนี้ จะตองดําเนินการภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 



 

 

๗.๓ เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงให

ขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปนประโยชนถูกตอง ดวยความ

ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 

๘.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบไดมีแนวทาง

ดังนี ้

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีท่ีสุดจนเต็ม

กําลังความสามารถ 

๘.๒ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดให ดวยความ

ประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย 

๘.๓ ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี ตามคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 

๘.๔ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

กําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 

๘.๕ ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ีของ

ตนหรือของพนักงานสวนตําบลอ่ืน ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลอ่ืน 

โดยมิชอบ 

๘.๖ ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถ ท่ีปฏิบัติ

ในวชิาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี 

๘.๗ เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจง

ใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือ

ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ

โดยใชขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณี

ท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่ง

พิจารณาสั่งการตอไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงม่ันและปฏิบัติหนาท่ีเสร็จ

สมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตาม

เปาหมาย คุมคาดวยวิธีการท่ีถูกตองท่ีกําหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุด

ตอประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และหนวยงาน 

โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มท่ีดวยความถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน

สวนรวมอยางเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ ในการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ี 



 

 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และเปนแบบอยางได 

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมท้ังสถานท่ีใหเปนระบบระเบียบ 

เอ้ืออํานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเหมาะสม 

ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง 

๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกรมีแนวทางดังนี้ 

๙.๑ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

๙.๒ เปนแบบยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมายในกรณี

มีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี

ชอบดวยกฎหมายพนักงานสวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 

และจะดําเนินการตอไดตอเม่ือไดขอยุติจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว 

๙.๓ เปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยาง

เครงครัด 

๙.๔ ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดี อยูในระเบียบวินัย 

กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรมท่ีดี 

๙.๕ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา 

ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุง

เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 

๙.๘ รักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดย

พนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือ

เปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับใหความ

ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

-เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือนรวมงาน 

- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยงอยางมี 

เหตุผล 

- ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจทําใหเกิดการแตกความ

สามัคคีในหนวยงาน 

-ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของดวยการรักษาสัมพันธภาพในการ

ปฏิบัติงาน 



 

 

๙.๑๑ ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือ

ผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากผู

รองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการให

โดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย

สัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบ

อางเปนผลงานของตน 

๑๐.การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝงจิตใจใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สราง

คุณธรรมจริยธรรม รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวมชวยลดปญหาท่ี

เกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรค

ใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม 

๑๐.๒ สรางจิตสาธารณะเพ่ือประโยชนตอตนเองและสังคม 

- สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม 

- ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของ

สังคมตองมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนเรื่องของสวนรวมท้ังตอประเทศชาติ และโลกใบนี้ 

- ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหา 

ของตนเอง เชน กันหลีกเลี่ยงไมได ตองชวยกันแกไข 

- ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุก

ศาสนาท่ีนับถือ สอนใหคนทําความดี 

๑๐.๓ การดํารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง 

โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเง่ือนไขความรูและคุณธรรม 

- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง

และสังคม พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร ประหยัด และดีข้ึนเปนลําดับ 

- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีระบบ มี

เหตุผล ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอสวนรวม

และตอตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดี ดวยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี

เปาหมายมีการวางแผนและดําเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐาน

ความรูและคุณธรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

- ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวย

กฎหมาย 

 



 

 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณรวมกันในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

   11.1 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จะไมเขาไปเก่ียวของกับ
เรื่องทุจริตคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
   11.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย

เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ   

โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง

ตางๆหากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีกําหนดใหทําหนาท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแตละประเภทตามท่ีกําหนดไว 

  11.3 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จะตระหนักถึง

ความสําคัญในการเผยแพรใหความรูและทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับองคการ

บริหารสวนตําบลพระยาบันลือ หรืออาจเกิดผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ในเรื่องท่ี

ตองปฏิบัติมิใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น  

   11.4 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จะมุงม่ันท่ีจะสรางและ

รักษาวัฒนธรรมองคกรท่ียึดม่ันวาการทุจริตคอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบนเปนการกระทําท่ียอมรับไมได 

ไมวาจะเปนการกระทํากับบุคคลใดก็ตามหรือการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 
ท่ี 246/2563 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2564 - 2566 
……………………………………………. 

  ดวยแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ประจําปงบประมาณ  
2561 – 2563  จะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30 กันยายน  2563 และองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 
จําเปนตองมีแผนอัตรากําลัง 3 ปเพ่ือรองรับอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล  และ พนักงานจาง  ใน
ปงบประมาณ 2564 – 2566 

  ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการตอไปดวยความเรียบรอยและองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ มีแผนอัตรากําลังบริหาร
จัดการบุคลากรตอเนื่อง  ตอบสนองภารกิจการใหบริการประชาชน  จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 15  
และมาตรา  25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542  ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  24 ตุลาคม 2545 และแกไขเพ่ิมเติม 
จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้ 
  1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
     1.1  นายกองคการบริหารสวนตําบล        ประธานคณะกรรมการ 

   1.2  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    คณะกรรมการ 

   1.3  ผูอํานวยการกองคลัง     คณะกรรมการ 

   1.4  ผูอํานวยการกองชาง     คณะกรรมการ 

      1.7  หัวหนาสํานักปลัด    เลขานุการคณะกรรมการ     

    1.8  นักทรัพยากรบุคคล              ผูชวยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการมีหนาท่ี จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระยา

บันลือ ประจําปงบประมาณ 2564-2566 โดยใหสอดคลองและคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายวาดวยสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล   ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของ

สวนราชการตาง ๆ  ในองคการบริหารสวนตําบลรวมท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตอง

จายในดานบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลตลอดระยะเวลา 3 ป อยาง

นอยตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 

 2.1 ศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล

ในชวงระยะเวลา 3 ป 

  2.2 ศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบลในหวง

ระยะเวลา 3 ป วาตองการกําลังคน ประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาไร จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี

อยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 

 

  2.3 ศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันและกําลังคน ท่ีขาด

อยูและตองการเพ่ิมข้ึน  อัตราความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมาย

เพ่ิมข้ึน   อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละปตลอดระยะเวลา 3 ป  

  2.4 ศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน   เปนการวางแผนเพ่ือใหมีการใชกําลังคน

ท่ีมีอยูในองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรูความสามารถของ

กําลังคนท่ีมีอยูการพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใชกําลังคนท่ีมีอยูให

เหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน 

  2.5 ศึกษาวิเคราะห การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบของแตละสวนราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการ  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง

ตางๆ  ในแตละสวนราชการ   

 2.6 พิจารณาใหความเห็น เสนอแนะ ทบทวน และขอปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ตลอด

ระยะเวลา 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 -2566  

  ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง ณ วันท่ี   22  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

                                                          
                (นายวีระชัย  กุลสวสัดิ์) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     บนัทกึขอความ 
สวนราชการ   คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  โทร. 0 3520 0655 

.ท่ี                      -                                          วันท่ี      7  สิงหาคม    2563. 

เรื่อง   ขอเชิญรวมประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําป 2564 - 2566  . 

ถึง   คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

  คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  ท่ี  246/2563  เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางาน
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป  2564 – 2566  ลงวันท่ี  22 กรกฎาคม  2563  ซ่ึงทานไดรับแตงตั้ง
ใหเปนคณะกรรมการ  ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  ดังนั้น 
เพ่ือเปนการเตรียมการ  วางแผน  การกําหนดอัตรากําลัง  ยุบเลิกตําแหนง  ของสวนราชการในสังกัด องคการ
บริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงเชิญคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังเขา
รวมประชุม  วิเคราะห  วางแผน  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป  งบประมาณ  2564 -2566  ใน
วันท่ี 11  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  และ
ขอใหคณะกรรมการเตรียมเอกสาร  สถิติปริมาณงานของสวนราชการและรายละเอียดเก่ียวกับจํานวนบุคลากร
ในสังกัด ใหฝายเลขากอนวันประชุมเพ่ือเตรียมการวิเคราะหคางานและอัตรากําลังคนดวย  

  จึงแจงมาเพ่ือเขารวมประชุมตามวันและเวลาดังกลาว 

                                                             
(นายวีระชัย  กุลสวัสดิ์) 
ประธานคณะกรรมการ/ 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ   
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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ครั้งท่ี 1/2563 

วันท่ี  11  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น.  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ   

 

ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  ท่ี   246/2563  ลงวันท่ี  22 
กรกฎาคม  2563 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 
ดังนี้ 

1.1.1 นายกองคการบริหารสวนตําบล       ประธานคณะกรรมการ 
1.1.2 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   คณะกรรมการ 
1.1.3 ผูอํานวยการกองคลัง    คณะกรรมการ 
1.1.4 อํานวยการกองชาง    คณะกรรมการ 
1.1.5 หัวหนาสํานักปลัด    เลขานุการและคณะกรรมการ 
1.1.6 นักทรัพยากรบุคคล            ผูชวยเลขานุการ 

 1.2 คณะกรรมการมีหนาท่ี จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระยา
บันลือ  ประจําปงบประมาณ 2564-2566 โดยใหสอดคลองและคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายวาดวยสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล   ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของ
สวนราชการตาง ๆ  ในองคการบริหารสวนตําบลรวมท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตอง
จายในดานบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลตลอดระยะเวลา 3 ป อยาง
นอยตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 

 1.2.1 ศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล
ในชวงระยะเวลา 3 ป 

  1.2.2 ศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบลในชวง
ระยะเวลา 3 ป วาตองการกําลังคน ประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาไร จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี
อยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.2.3 ศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันและกําลังคน ท่ีขาด
อยูและตองการเพ่ิมข้ึน  อัตราความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมาย
เพ่ิมข้ึน   อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละปตลอดระยะเวลา 3 ป  

  1.2.4 ศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน   เปนการวางแผนเพ่ือใหมีการใช
กําลังคนท่ีมีอยูในองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรูความสามารถ
ของกําลังคนท่ีมีอยู  การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใชกําลังคนท่ีมีอยูให
เหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน 

  1.2.5 ศึกษาวิเคราะห การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบของแตละสวนราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการ  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง
ตางๆ  ในแตละสวนราชการ   

 



 

 

 
 
1.2.6 พิจารณาใหความเห็น เสนอแนะ ทบทวน และขอปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ตลอด

ระยะเวลา 3 ป ประจําประมาณ 2564 -2566 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

พิจารณาแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  โดยเสนอปริมาณ
งาน จํานวนบุคลากรในสังกัด เปนรายสวนราชการ   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
     

 

 

  

 

 

 

   ใบลงช่ือผูรวมประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ครั้งท่ี 1/2563 

วันท่ี  11  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น.  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ   

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

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นายวีระชัย  กุลสวัสดิ ์ ประธานคณะกรรมการ วีระชัย  กุลสวัสดิ ์

2 นางสาวอําพร  ปานเฟอง คณะกรรมการ อําพร  ปานเฟอง 

3 นางสาวกชกร  ติตะปน คณะกรรมการ กชกร  ติตะปน 

4 นายทิวา  ปาลด ี คณะกรรมการ ทิวา  ปาลด ี

5 นางราตรี  ไตรอุโภค เลขานุการคณะกรรมการ ราตรี  ไตรอุโภค 

5 นางสาวอรสา  พัชนี ผูชวยเลขานุการ อรสา  พัชน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ครั้งท่ี 1/2563 

วันท่ี   11  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น.  

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

ผูรวมประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นายวีระชัย  กุลสวัสดิ ์ ประธานคณะกรรมการ วีระชัย  กุลสวัสดิ ์

2 นางสาวอําพร  ปานเฟอง คณะกรรมการ อําพร  ปานเฟอง 

3 นางสาวกชกร  ติตะปน คณะกรรมการ กชกร  ติตะปน 

4 นายทิวา  ปาลดี คณะกรรมการ ทิวา  ปาลดี 

5 นางราตรี  ไตรอุโภค เลขานุการคณะกรรมการ ราตรี  ไตรอุโภค 

5 นางสาวอรสา  พัชนี ผูชวยเลขานุการ อรสา  พัชน ี

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ท่ี 246 /2563  ลงวันท่ี  22 
กรกฎาคม  2563  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 
2566 ดังนี้ 

1.1.1 นายกองคการบริหารสวนตําบล       ประธานคณะกรรมการ 
1.1.2 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   คณะกรรมการ 
1.1.3 ผูอํานวยการกองคลัง    คณะกรรมการ 
1.1.4 อํานวยการกองชาง    คณะกรรมการ 
1.1.5 หัวหนาสํานักปลัด    เลขานุการและคณะกรรมการ 
1.1.6 นักทรัพยากรบุคคล            ผูชวยเลขานุการ 

 1.2 คณะกรรมการมีหนาท่ี จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระยา

บันลือ ประจําปงบประมาณ 2564-2566 โดยใหสอดคลองและคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายวาดวยสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล   ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของ

สวนราชการตาง ๆ  ในองคการบริหารสวนตําบลรวมท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตอง



 

 

จายในดานบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลตลอดระยะเวลา 3 ป อยาง

นอยตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 

 1.2.1 ศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล

ในชวงระยะเวลา 3 ป 

  1.2.2 ศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบลในชวง

ระยะเวลา 3 ป วาตองการกําลังคน ประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาไร จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี

อยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.2.3 ศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันและกําลังคน ท่ีขาด

อยูและตองการเพ่ิมข้ึน  อัตราความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมาย

เพ่ิมข้ึน   อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละปตลอดระยะเวลา 3 ป  

  1.2.4 ศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน   เปนการวางแผนเพ่ือใหมีการใช

กําลังคนท่ีมีอยูในองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรูความสามารถ

ของกําลังคนท่ีมีอยู  การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใชกําลังคนท่ีมีอยูให

เหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน 

  1.2.5 ศึกษาวิเคราะห การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบของแตละสวนราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการ  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง

ตางๆ  ในแตละสวนราชการ   

1.2.6 พิจารณาใหความเห็น เสนอแนะ ทบทวน และขอปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ตลอด

ระยะเวลา 3 ป ประจําประมาณ 2564 -2566 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา     - ไมมี  - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา      - ไมมี  - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ประธาน - การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ท่ีไปท่ีมาเปน

อยางไร ขอใหเลขานุการชี้แจงใหคณะกรรมการรับทราบรวมกัน ครับ 

เลขาฯ - คะดิฉันขอเรียนใหทานประธานและคณะกรรมการทุกทานทราบคะวาดิฉันไดมอบหมาย

งานจัดทําแผนอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ในครั้งนี้ในกับนัก

ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนผูชวยเลขานุการ เปนผูรวบรวม และจัดทําคะ ดังนั้นดิฉันจะขอให

ผูชวยเลขาเปนผูชี้แจงนะคะ 

ประธาน - ผูชวยเลขาชี้แจงใหคณะกรรมการทราบเลยครับ 

ผูชวยเลขาฯ - ขอบคุณคะทานประธานคะดิฉันขอนําเรียนชี้แจงตอคณะกรรมการ เก่ียวกับการจัดทํา

แผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการควบคุมอัตรากําลังบุคลากรในสังกัด ตลอดระยะเวลา 3 

ปตั้งแตปงบประมาณ 2564 – 2566  ซ่ึงแผนเดิมของ อบต.พระยาบันลือป 2561 – 

2563     จะสิ้นสุดในวันท่ี 30 กันยายน 2563  เราจําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 

ป เพ่ือใหมีใชตอเนื่องตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป องคประกอบของการจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป เปนไปตามหมวด 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ของ

องคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  24 ตุลาคม  2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ



 

 

ปจจุบัน ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 70 ลงวันท่ี 

19 มิถุนายน 2563  เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 – 2566  ซ่ึงสาระในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ควรมีดังนี้ 

1 บทศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลในชวงระยะเวลา 3  ป 

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

3 บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันและกําลังคน ท่ีขาด
อยูและตองการเพ่ิมข้ึน  อัตราความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายงานหรือ
ไดรับมอบหมายเพ่ิมข้ึน   อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป 

4 บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน   เปนการวางแผนเพ่ือใหมีการใช
กําลังคนท่ีมีอยูในองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยสํารวจและ
ประเมินความรูความสามารถของกําลังคนท่ีมีอยู  การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนท่ีมี
อยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใชกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ
ของแตละคน 

5 การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละ
สวนราชการ  การแบงงานภายในสวนราชการ  การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง
ตางๆ และแตละสวนราชการไดสงปริมาณงานมาใหเลขานุการเรียบรอยแลว และได
ดําเนินการวิเคราะหคางาน ตามท่ีแตละสวนราชการสงมา โดยการวิเคราะหคางานของ
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ดิฉันใชหลักบันได  8  ข้ัน ตามคูมือวิเคราะห
อัตรากําลังของสวนราชการ ของสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
สํานักงาน ก.พ. ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน 

ข้ันตอนท่ี 2 การพิจารณานโยบายการบริหารกําลังคนภาครัฐ 

ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บขอมูลยุทธศาสตรและภารกิจของหนวยงาน 

ข้ันตอนท่ี 4 การเก็บขอมูลกระบวนการทํางานจริง 

ข้ันตอนท่ี 5 การพิจารณาอุปสงคกําลังคน 

ข้ันตอนท่ี 6 การพิจารณาอุปทานกําลังคน 

ข้ันตอนท่ี 7 การกําหนดตําแหนง สายงาน และประเภทตําแหนง 

ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   - แนวทางการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 

ศาลาท่ีพักผูโดยสาร ปายประชาสัมพันธ ลานกีฬา 
   - แนวทางการขยายเขตและซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะในตําบลใหท่ัวถึง 
   - แนวทางการปรับปรุง ซอมแซม ขยายเขต ดูแลระบบประปาหมูบานและประตูกักเก็บน้ํา 
   - แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภค และขุดลอกคลองเพ่ือการเกษตร 



 

 

           ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   -  แนวทางสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   - แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการศึกษา และกีฬา 
   - แนวทางการพัฒนา สงเสริม งานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
   - แนวทางการสังคมสงเคราะหจัดสวัสดิการแกเด็ก สตรี ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูปวย

เอดส 
          ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

- แนวทางการสงเสริม สนับสนุน อนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

- อุดหนุนหนวยงานราชการ วัด มัสยิด กลุมอาชีพ องคกรเอกชน ฯลฯ ตามโครงการท่ีอยูภายใต

อํานาจหนาท่ี อบต. และอบต.ไมไดดําเนินการเอง 

           ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบ

เรียบรอย 

- แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยพรอมสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

- แนวทางการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

- แนวทางการสงเสริมการปองกันแกไขอุบัติเหตุทางถนน 

- แนวทางการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัย 

- แนวทางการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน พรอมสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการวางแผน สงเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการ

ทองเท่ียวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการวางแผน 
- แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือในการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยาง

เพียงพอ 
           ยุทธศาสตรท่ื 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีด ี

- แนวทางการพัฒนาการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
- แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 

Govermance) 
- แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให มี

ประสิทธิภาพ 
- แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
- แนวทางการพัฒ นาสร างภู มิ ทั ศน แหล งน้ํ า  รอมสร างจิ ตสํ านึ ก ในการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- แนวทางการจัดการและกําจัดขยะ 
 การกําหนดจํานวน/สายงานและประเภทตําแหนง 

 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ใชการวางกรอบ
อัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความ



 

 

เหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังได
กําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนดประเภท
บุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยางเหมาะสมกับภารกิจ โดยให
พิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการบริหารสวนตําบลพระยา
บันลือ ดังนี้ 

พนักงานสวนตําบล  : ปฏิบั ติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ี เนนการใชความรู
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนด
นโยบายหรือลักษณะงานท่ีมีความตอเนื่องในการทํางานมีอํานาจหนาท่ีในการสั่งการบังคับ
บัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้นกําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตําบล
ไว  ดังนี้ 

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

พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีกําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑการ
กําหนดพนักงานจางจะมี 3 ประเภทแต องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ เปนองคการ
บริหารสวนตําบลขนาดกลางดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงาน
จาง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจางท่ัวไป 
- พนักงานจางตามภารกิจ 

การจัดอัตรากําลังเพ่ือใหสอดคลองกับเปาประสงคของยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตําแหนงท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒ นาโครงสร าง

พ้ืนฐาน 

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

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองชาง  

- นักวิเคราะหฯ 

- นายชางโยธา/ผช.วิศวกรโยธา 

- ผูชวยจพง.ธุรการ กองชาง 

ยุทธศาสตรท่ี2 
ก า ร พั ฒ น าด า น ก า ร

สงเสริมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

- การเพ่ิมรายได  ลดรายจาย พัฒนาทักษะฝมือ สงเสริม
การประกอบ อาชีพท่ียั่งยืน และมีรายไดท่ีม่ันคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัสดิการเด็ ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา
ผูดอยโอกาส 

- ปลัด อบต.  

- นักพัฒนาชุมชน 

- ผช.เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

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

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองชาง  - ผช.วิศกรโยธา 

- นายชางโยธา 

- ผช.จพง.ธุรการ กองชาง 

- จพง.ปองกันฯ 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ก า ร พั ฒ น าด า น ก า ร

ส ง เ ส ริ ม ศ า ส น า 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

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

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด 

- นักวิชาการศึกษา 

- ครู /ผช.ครู/ ผดด 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ําธรรมชาติ  คู  คลอง  

หนอง  บึง แหลงน้ําชลประทาน  ใหสามารถเก็บกักน้ําได

ตลอดป ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  เชน ปาไม  แหลงน้ําธรรมชาติ  ฯลฯ 

 

- ปลัด อบต.  

- ผอ.กองชาง  

- นายชางโยธา 

- จพง.ธุรการ กองชาง 

- ผช.วิศวกรโยธา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาดานการจัด

ระเบียบชุมชน/สั งคม

แล ะรั ก ษ าความ สงบ

เรียบรอย 

 

- รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยพรอมสราง

ความเขมแข็งใหชุมชน   

- แนวทางการปองกันแกไขยาเสพติด 

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด  

- นิติกร 

- จพง.ปองกันฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
 ก าร พั ฒ น าด าน ก าร

วางแผน ส งเสริมการ

ลงทุน พานิชยกรรม และ

การทองเท่ียวตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 - แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน 
 - แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือในการ  
   ปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยางพอเพียง  

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด  

- นักวิเคราะหฯ 

- นักวิชาการเกษตร 
- นักจัดการงานท่ัวไป 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
ก า ร พั ฒ น าด า น ก า ร

บริหารจัดการท่ีดี 

 

 

 

 - แนวทางการพัฒนาการใหบริการขอมูลขาวสารแก  
   ประชาชน 

- แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Govermance) 

 แนวทางการพัฒ นาสร างจิ ตสํ านึ กและพัฒ นาขีด
ความสามารถของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

- แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด  

- นักทรัพยากรบุคคล 

- นักจัดการงานท่ัวไป 
- เจาพนักงานธุรการ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
การพัฒนาดานการ

บริหารจัดการและการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 - แนวทางการพัฒนาสรางภูมิทัศนแหลงน้ํา รอมสราง  
 จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 - แนวทางการจัดการและกําจัดขยะ 
  

- ปลัด อบต.  

- หัวหนาสํานักปลัด 

- ผอ.กองชาง  

- นายชางโยธา 

- นักจัดการงานท่ัวไป 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใสตารางวิเคราหคางาน EXCEL  

- สํานักปลัด 
- คลัง 
- ชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สําหรับตําแหนงวาง เราดําเนินการขอใชบัญชีการสอบแขงขันจากกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน จํานวน   3  ตําแหนงดังนี้ 

1. นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 
2. เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 
3. เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. 
4. เจาพนักงานประปา ปง./ชง. 

ประธาน  แลวท่ีขอใชบัญชีไปไดมาหรือยัง 
หัวหนาสํานักปลัด -ยังไมมีใครมาบรรจุคะ สําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. และเจาพนักงานจัดเก็บ

รายได ปง./ชง. ทราบมาวาหมดบัญชีไปแลว นักทรัพยากรบุคคลรายงานขอใชบัญชีไปใหม
แลวคะ และในแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564 – 2566) ครั้งนี้ ทางสํานักปลัด ขอเพ่ิมกรอบ
อัตรากําลังตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ตําแหนง คะทานประธาน 

ประธาน ตามท่ีหัวหนาสํานักปลัด เสนอมา ผมขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบในการขอเพ่ิมกรอบอัตรากําลังตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 

ตําแหนง ไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566  

ผูชวยเลขาฯ - สําหรับภาระงานท่ีแตละสวนราชการสงมาและมีความตองการเพ่ิมอัตรากําลังมีสํานักปลัด

กองเดียว ซ่ึงเลขานุการไดรับการวิเคราะหคางาน แลวสรุปผลดังนี้คะ 

 
ลําดับ สวนราชการ ตําแหนง จํานวน ปที่

ตองการ 

เหตุผลและความจําเปน 

1 สํานักปลัด นักวิชาการ

ตรวจสอบ

ภายใน 

ปก/ชก 

1 2564 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ยังขาดผูที่มีความรูความสามารถ

เฉพาะตําแหนงในดานการตรวจสอบภายใน จึงจําปนตองเปดกรอบตําแหนงนี้

โดยเฉพาะ 

ประธาน - มีคณะกรรมการทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการกําหนดตําแหนงเพ่ิมนี้หรือไม  

ปลัด อบต. - เม่ือกําหนดตําแหนงเพ่ิมแลว ก็ขอทราบภาระคาใชจายวาเพ่ิมข้ึนมาเปนเทาไหรคะ 

เลขานุการ ภาระคาใชจายตามมาตรา 35 ดังนี้คะ 

ป ประมาณจากขอบัญญัติ คาใชจายดานบุคคลากร คิดเปนรอยละ 

2564 45,650,000 10,310,153 22.59 

2565 47,932,500 10,648,598 22.22 

2566 50,329,125 10,989,803 21.84 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ กําหนดตําแหนงเพ่ิม ในป 2564 ดังนี้ 

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก 1 อัตรา   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ   

ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มีทานใดเสนอเรื่องอะไรอีกบางครับถาไมมีผมขอปดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา  12.00 น. 

 

     (ลงชื่อ)  ศก   อรสา พัชน ี        ผูจดรายงานการประชุม 

                (นางสาวอรสา  พัชนี) 

                   ผูชวยเลขานุการ 

    (ลงชื่อ)    กิ  ก     ผูตรวจรายงานการประชมุ 
      (นายวีระชัย กุลสวัสดิ์) 
            ประธานคณะกรรมกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 
เรื่องแผนอัตรากําลัง 3 ปประจําปงบประมาณ 2564– 2566 

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

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและ

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2545  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือเปนกรอบ

กําหนดอัตราตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงาน

และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหง ประกอบกับเพ่ือเปนการกําหนดทิศทางเปาหมาย และ

อัตราพนักงานสวนตําบล ในหวงระยะเวลา  3  ป ขององคการบริหารสวนตําบลดวยประกอบกับแผน

อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563  ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ จะ

สิ้นสุดลงในวันท่ี  30 กันยายน  2563 นี้ 

  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปดวยความเรียบรอย และ

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ มีแผนอัตรากําลังฉบับใหมใชอยางตอเนื่อง จึงอาศัยอํานาจตามความ

นัยมาตรา  15  และ  25 วรรคทาย  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี 9 /2563  เม่ือวันท่ี 

28 กันยายน  2563 จึงประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ เรื่องแผน
อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2564– 2566  

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแต  1  ตุลาคม  2563 เปนตนไป 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี  9  ตุลาคม   พ.ศ.2563 

                                                        
(นายวีระชัย  กุลสวัสดิ์) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 
เรื่องแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลประจําปงบประมาณ 2564– 2566 

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

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและ

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2545  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือ

เปนกรอบกําหนดทิศทางการพัฒนา พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ในสังกัด  ในหวงระยะเวลา  

3  ป ประกอบกับแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563  ขององคการบริหาร

สวนตําบลพระยาบันลือ จะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30 กันยายน  2563 นี้ 

  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปดวยความเรียบรอย และ

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  มีแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ใชในการพัฒนาบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา  15  และ  25 วรรคทาย  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ .ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบลจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี  9 /2563  เม่ือวันท่ี 28 กันยายน  2563 จึ งประกาศใช

แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ เรื่องแผนพัฒนา
พนักงานสวนตําบล  ประจําปงบประมาณ  2564– 2566  

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแต  1  ตุลาคม  2563เปนตนไป 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี   9  ตุลาคม พ.ศ.2563 

                                                        
(นายวีระชัย  กุลสวัสดิ์) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 
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