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ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

----------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ประกาศ นโยบาย  กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2563  โดยคณะท างานจัดการ
ความรู้ในองค์กร (KM)  เป็นคณะท างานพิจารณาการจัดท าประกาศดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา เป็น
แนวทางการในการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้วาง
เอาไว้   
  ระดับความส าเร็จของการพัฒนา ระดับบริหารงานทรัพยากรบุคคล  เป็นอีกมิติหนึ่งที่ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  จะต้องไม่มองข้าม และน ามาเพ่ือประเมินผลการส าเร็จของงาน ในองค์การบริหารส่วนต าบล เกษม
ทรัพย์   ดังนั้น คณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้จัดท าคู่มือ  เพ่ือ
วัดระดับ   สร้างตัวชี้วัด ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ขึ้น  โดยใช้ตัวชี้วัดจากประกาศนโยบายดังกล่าวตามประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน  
10 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

1. จัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดท าแผนสร้างความก้าวหน้า  ให้ชัดเจน 
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

1. จัดท าฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรา 
ก าลังให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน 
3. จัดท าแผนสร้างความก้าวหน้า  
ให้ชัดเจน 
4. จัดท ารายละเ อียดเกี่ยวกับ 
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการ
ท างาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวางแผนอัตราก าลัง
และปรับอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพิ่มอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถ่ายโอน 
2. บริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้
เป็นไปตามกรอบที่ก าหนด 
3. จัดท าและปรับปรุงแผนอัตราก าลังที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
4. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
การท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่ 

1. สร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการท างานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 
2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยค านึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. ก าหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกต าแหน่ง 
5. จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของบุคลากร 
6. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและผลักดันให้
เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
7. จัดท ามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของ อบต. 
8. การจัดท าฐานข้อมูลกลางในด้านการบริหาร 
งานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 

1. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้น า มีวิสัยทัศน์ และ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ที่ให้ความส าคัญกับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่
กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
2. จัดท ามาตรฐานการสอนงาน  
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น า และ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่
จ าเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้น าให้
มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
5. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
เป็นผู้ประเมิน 
 
 
 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้น า มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 
2. จัดท ามาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพ่ือการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการ
ด ารงชีวิต 
3. ส ารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
4. จัดท าแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม่ าเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
6. ก าหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้น าไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
7. คณะท างานด้านสวัสดิการข้าราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารส านัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด 

1. การจัดท าแผนการจัดสวัสดิการ
ของบุคลกรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาระบบสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
สูงไว้กับหน่วยงาน 

1. มีการจัดท าแผนอัตราก าลังที่ต่อเนื่อง ชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืน 
เกี่ยวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรงกับ
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
อย่างต่อเนื่อง 
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน 
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่ง
ข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง เช่น 
Talent Management 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกพ่นักงาน  

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การท างาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
3. จัดท ารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ

1. มีการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 



 
 

บุคลากร 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

1. มีการจัดท าสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับในระบบการ
ประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดท ารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 
2. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
3. มีการประชาสัมพันธ์และจัด
อบรมสัมมนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากร
ในหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1.  บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการ
เรียนรู้ 
2.  มีแผนการจัดการความรู้ 
3.  รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่องค์
ความรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการ
ความรู้  
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่10 
การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการ 
 
 
 
 

1.  มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมอย่าง
ทั่วถึง 
2.  ผู้บังคับบัญชาเห็นความส าคัญและยินดีส่ง
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการ 



การด าเนินการนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อวัดระดับความส าเร็จของงานบริหารทรัพยากรบุคล 
ประจ าปีงบประมาณ  25๖3 

(ผลการด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  25๖2 – 30 กันยายน 25๖3) 
***************************************************** 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง/งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1. การขอใช้บัญชีและการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
2. การจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวางแผนอัตราก าลังและปรับ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. ก าหนดต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ เพือ่สนับสนุน
การปฏิบัติงานดา้นการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

1. บันทึกข้อมูลบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น ในระบบข้อมูล ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจ่ายตรง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  สปสช. เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพ 
3. การจัดท าค าสั่งหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ตามแผนอัตราก าลัง 
4. บันทึกข้อมูลระบบบุคลากรแห่งชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ 
และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้
ความส าคญักับบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานควบคู่
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1. ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพ่ือรับมอบนโยบายจากจังหวัด และการเป็นตัวแทนในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ส าคัญในจังหวัดเพ่ือ
สร้างภาวะความเป็นผู้น า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน ามาเป็นหลักบริหารองค์กร 
 

      ๒. ประชุมประจ าเดือน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

1. การเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดตรวจสุขภาพประจ าปี  



ประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง/งาน/กิจกรรม/โครงการ 
บุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อ
รักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้
กับหน่วยงาน 

1. มีการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพแต่ละสาย 
2. ส ารวจแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลเพ่ือ ปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของคนส่วนมาก และส่วนที่ขาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่พนักงาน  

1. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม และประกาศแนวทางในการปฏิบัติ 
2. จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม เพ่ือให้พนักงานในสังกัด ตระหนักถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

1. จัดท าการวิเคราะห์ค่างานและค าบรรยายลักษณะงาน job description  
2. มีการก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลประสิทธิภาพและกระบวนการท างาน 
3. ส่งบุคลากรไปอบรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่มีอยู่ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

1. การแต่งตั้งคณะท างานจัดการเรียนรู้ในองค์กร (KM)  
2. และจัดท าคู่มือต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรทุกมิติ ทุกทิศทาง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่10 
การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการ 

1. ร่วมประชุมเสนอผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการในที่ประชุมประจ าเดือน เพ่ือให้แต่ละคนได้เสนอการด าเนินงานในรอบเดือน  
และสร้างภาวการณ์เป็นผู้น าของผู้น าเสนอ  พร้อมกับกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

             
    

 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์

      ที ่        /๒๕๖2 
    เรื่อง   ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติงานของ    
                                       พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

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

                เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ลด

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอ านาจการตัดสินใจ  ตอบสนองต่อการพัฒนาต าบลและให้บริการและอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๓๖,ข้อ ๒๓๗, ข้อ ๒๓๘, ข้อ ๒๓๙, และข้อ ๓๕๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบล  จึงเห็นควรมีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ดังต่อไปนี้  

๑.องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

๑.๑   นายชูชาติ  ท่อนส าโรง   ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงาน

ท้องถิ่น ระดับกลาง)  เลขที่ต าแหน่ง   ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑  สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  

อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   

                              ปฏิบัติงานประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งลักษณะงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ที่สภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้

ก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้

ค าปรึกษา และเสนอความเห็นต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาข้ารา

ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมด รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และ



ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้ง ยุบหรือ

เปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ การ                                                           

ทะเบียนและบัตร การศึกษา การเลือกตั้ง งานเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 

                 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

                 บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มี

ลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ 

อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา การบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง มาก โดยควบคุม

หน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้  

                      ๑. ด้านแผนงาน  

                    ๑.๑ ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวัง

และเป้าหมายความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การศึกษา การเลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ นโยบาย ตลอดทั้งค าสั่งต่าง 

ๆ  ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา 

                     ๑.๒ บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงาน

เพ่ือให้เกิดการจัดแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

                     ๑.๓ ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การ

ก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุง

กฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชน  

                       ๑.๔ ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน 

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

                       ๑.๕ วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอนและนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพื่อให้

งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์  



                      ๑.๖ ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                       ๒. ด้านบริหารงาน  

                          ๒.๑ สั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ 

แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุ

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้  

                           ๒.๒ ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์

และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  

                           ๒.๓ ก ากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้

งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

                         ๒.๔ เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องสภาวการณ์ของประเทศ

และความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ  

                          ๒.๕ ก ากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบก าหนดไว้ 

ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

                          ๒.๖ ก ากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านกฎหมายการอานวยความเป็นธรรม

ให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพ่ือประกอบการตัดสินใจและอ านวยความเป็นธรรม

ให้แก่ประชาชน  

                          ๒.๗  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
                          ๒.๘ ให้ค าปรึกษาและประสานงานฝ่ายบริหารสภาและส่วนราชการเพ่ือก าหนดกรอบการ
บริหารงบประมาณของหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
                          ๒.๙ ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้น าที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ  
                            ๓. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
                            ๓.๑ ปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม  
                            ๓.๒ ช่วยวางแผนอัตราก าลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย  



                            ๓.๓ ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม  
                            ๓.๔ ก ากับดูแล อ านวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานให้บริการประชาชน ภารกิจ
การรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ  
                          ๓.๕ ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  
                          ๔. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
                             ๔.๑ วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                             ๔.๒ บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  
                             ๔.๓ วางแผนการจัดท า และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา  

 

๒.ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.๑ จ่าเอกปกรณ์  ทองเปลว   พนักงานส่วนต าบล   ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด    

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )  เลขที่ต าแหน่ง   ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑   

  สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา มีลักษณะความรับผิดชอบทั่วไป ปฏิบัติงานบริหารด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานนโยบาย
และแผน ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ที่เป็นกอง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงานด้านการบริหารทั่วไปและงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัด
งาน รับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึกและเรี ยบเรียงรายงานการ
ประชุมทางวิชาการและรายงานอ่ืนๆ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ 
เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผน โครงการ
ต่าง ๆ ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
หรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการ
บริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานนิติการ งานประช าสัมพันธ์ งาน
ทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งาน
จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ 



ที่เก่ียวข้องรวมทั้งงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะงานเลือกตั้ง 

- งานการด าเนินการทางคดีและศาล 

- งานข้อบัญญัติต าบล 

- งานวินัยและการลา  การลงโทษทางวินัย 

- งานเปรียบเทียบปรับ                                                                         

- งานร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

- งานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก    

               ๑. ด้านแผนงาน 

                (๑) ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

หน่วยงานด้านบริหารงานทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ หรืองานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง 

หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

                   (๒) ร่วมและติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ

แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

หน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

                   (๓) พิจารณา วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ

ระบบงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้ข้อจ ากัด

ทางด้านงบประมาร บุคลากร และเวลา 

                    (๔) ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานใน

ภาพรวมเพ่ือน ามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

               ๒. ด้านบริหารงาน 

                  (๒.๑) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการงาน

ต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย

เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม งานบันทึกเรื่อง

เสนอที่ประชุม งานท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตาม

ผลงาน เป็นต้น เพ่ือดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริหาร

หรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด 



                     (๒.๒) มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบ

และสัญญา เพ่ือให้งานต่างๆ ด าเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักสากลมาตรฐานสากล หลักวิชาการและตาม

ระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

                     (๒.๓) มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือบริหารงานให้องค์กรปกครองถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์จากบุคลากร

ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

                     (๒.๔) มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรือ

งานจัดระบบงาน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

                     (๒.๕) มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้

เกิดการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และการเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์

ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น  

                     (๒.๖)  มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานการเงินและบัญชี 

รวมถึงงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ืออ านวยการให้การด าเนินเป็นไปตามกฎระเบียบอย่างตรงเวลาและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

                    (๒.๗) มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆ 

                    (๒.๘) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

                    (๒.๙) อ านวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

                 ๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

                    (๓.๑) ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

                    (๓.๒) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา

จ ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ก ากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยิ่ง 

                    (๓.๓) พิจารณาวางแผนการท างานและกระจายอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านบริหารงานทั่วไปหรืองานที่เก่ียวข้องในหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจ้าหน้าที่

แต่ละราย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

                                                                                         ๔. ด้านบริหารทรัพยากร/....... 

 



            ๔. ด้านบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ  

             (๔.๑) ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้าน

งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน  เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่า และบรรลุ

เป้าหมายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนินการใช้

จ่ายร่วมกัน 

               (๔.๒) ร่วมและบริหารและก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่

ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

        ๒.๒  นางสาวกัญญาวีร์ พงศ์ฐิติกร   พนักงานส่วนต าบล   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   

เลขที่ต าแหน่ง   ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑     

  สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนคราชสีมา 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การ
รายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและ
เตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืน ๆ ท าเรื่อง
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือ
ผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และ
บริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน
รวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้ 
              หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
                    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูง ในด้านการบริหารจัดการภายใน
ส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความช านาญงานสูงในด้านบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
             ๑. ด้านปฏิบัติการ  
                ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพ่ือท าสรุปรายงานสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้าน
ต่างๆ  
                ๑.๒ ช่วยวางแผน ติดตาม และปฏิบัติงานในสานักงาน เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย 
และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด  



                 ๑.๓ ควบคุมและดูแลการจัดเก็บ และการรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ 
ระเบียบ และค าสั่งต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้มีข้อมูลครบถ้วน และสะดวกต่อการค้นหา 
รวมทั้งเป็นหลักฐานทางราชการที่ส าคัญ  
                  ๑.๔ ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร  
                      ๑.๕ ตรวจสอบการด าเนินการงานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่ง การลงทะเบียน การบันทึก
การคัดแยกประเภท และการจัดส่งหนังสือ เอกสารของทางราชการ เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์  
                       ๑.๖ ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร การ
น าเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพ่ือให้การบริหารการประชุมหรืองาน พิธีการต่างๆ นั้น
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานราชการ  
                        ๑.๗ ด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด  
                        ๑.๘ จัดงานรัฐพิธี หรืองานราชพิธีต่างๆ เพื่อให้งานดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                        ๑.๙ ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือ
การรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา  
                        ๑.๑๐ วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลการติดตามและเร่งรัดการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานผลและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการ
บริหารงาน  
                        ๑.๑๑ ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือกับผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการให้ประชาชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจและสะดวกรวดเร็วในการทางาน  
                 ๒. ด้านการวางแผน  
                     วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน ระดับ 
ส านัก กอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
                ๓. ด้านการประสานงาน  
                    ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
                    ๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
               ๔. ด้านการบริการ  
                   ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ แก่หน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล และเกิดความ
เข้าใจในงาน และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 



                    - ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือการ

รายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา  

                    - วิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานผลและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการบริหารงาน  

                    - ให้ค าแนะนา ช่วยเหลือกับผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ

และสะดวกรวดเร็วในการทางาน  

  -   งานด้านยาเสพติด 

  -   งานด้านควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามัน การใช้รถยนต์ ของ อบต. 

   

  -   งานปรับปรุงข้อมูลข่าวสารภายใน เว็ปไซท์ อบต. 

- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 

  -    ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ  ที่ชอบ

ด้วยกฎหมาย 
 

๒.๓   นางสาวจีรนันท์  เมืองกลาง    พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

เลขที่ต าแหน่ง   ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑      

  สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด

นครราชสีมา   

 มีลักษณะงานรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการศึกษา การวิเคราะห์ และการด าเนินการเกี่ยวกับวาง ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 

การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

จัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณ การออกจากราชการ เป็นต้น และ

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง          

                  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

                ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานใน

ฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านการ



บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

                  ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
                     ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                     ๑.๒ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ ทะเบียน
ประวัติ เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
                       ๑.๓ ด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การ
ประเมินค่างานของต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เป็นต้น 
เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                    ๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอ และด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการก าหนดนโยบายหรือ การตัดสินใจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
                     ๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอเพ่ือก าหนดความต้องการและ ความจ าเป็นใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ และการ
จัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  
 
                      ๑.๖ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดท าโครงสร้างสร้างองค์กร 
โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพ่ือให้มีโครงสร้าง
องค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ 
                        ๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพ่ือการก าหนดต าแหน่งและ การวางแผน
อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                        ๑.๘ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และด าเนินการเกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ 
เป็นต้น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง  
                         ๑.๙ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทาหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถ
ของต าแหน่งงาน และก าหนดระดับต าแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความชัดเจน
และมาตรฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงาน และให้เป็นแนวทางและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  
                          ๑.๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเป็น
ธรรมและมีประสิทธิภาพ  



                           ๑.๑๑ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการทางวินัย การ
รักษาวินัยและจรรยา  
                        ๑.๑๒ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  
                         ๑.๑๓ ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                     ๒. ด้านการวางแผน  
                      วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน และ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
                     ๓. ด้านการประสานงาน  
                         ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
                           ๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
                     ๔. ด้านการบริการ  
                          ๔.๑ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
                         ๔.๒ ใหค้ าปรึกษาแนะน าและชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้  
                      ๔.๓ ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือการประมวล วิเคราะห์และการน าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  
                        ๔.๔ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือการเรียนรู้ และการท าความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
                       โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ  

ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

๒.๔  นางสาวอุไรพร  คานไธสงค์ พนักงานส่วนต าบล   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนช านาญการ   เลขที่ต าแหน่ง  ๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑     



 สังกัดส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด

นครราชสีมา  มีลักษณะงานรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน 

พิจารณาเสนอแนะเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเมือง 

การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศของประเทศทั้งนี้อาจเป็นนโยบาย แผนงาน ขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัด แล้งแต่กรณี และหน้ าที่ความ

รับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้ 

                หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
              ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานวิจัย
จราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตาม ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                  ๑.๑ ด้านการปฏิบัติการ  
                      ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวั ดและ
สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการก าหนดนโยบาย และเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
หรือความมั่นคง  
                      ๑.๒ ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการให้
บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  
                        ๑.๓ ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน 
และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพ่ือช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา ๓ ปี 
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
                        ๑.๔ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือช่วยก าหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                        ๑.๕ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็น
นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
                        ๑.๖ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในทุกระดับพ้ืนที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ก าหนด  



                       ๑.๗ ด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่ง
อ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดข้ึน  
                       ๑.๘ ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม 
                         ๑.๙ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความช านาญเพื่อให้สามารถ
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้ในการก าหนดนโยบายต่างๆ ได้  
                           ๑.๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนา ๓ ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อพ้ืนที่  
                         ๒. ด้านการวางแผน  
                             วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับส านักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด  
                        ๓. ด้านการประสานงาน  
                           ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
                            ๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
                        ๔. ด้านการบริการ  
                          ๔.๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ใน
ระดับที่ซับซ้อน หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
                               ๔.๒ ร่วมก าหนดแนวทางการจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพ่ือ
ช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจ  
                            ๔.๓ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
                            ๔.๔ อ านวยการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านจราจร เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
                             ๔.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือวางแผนและเผยแพร่ด้านการจราจรและการขนส่งแก่
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนผู้สนใจ  

 



    ๔.๖ งานอ่ืน ๆ  ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใดและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย   ระเบียบ   นโยบาย   ตลอดจนค าสั่งต่างๆ  ที่ชอบด้วย

กฎหมาย 

๒.๕ นางฐณัชญ์พร วีรภัทรพุฒิพร  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ           

  เลขที่ต าแหน่ง   ๒๐-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑       

   สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด

นครราชสีมา  มีลักษณะงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะการงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ

พัฒนาชุมชน ด้านเศรฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและความเจริญด้านอ่ืนๆ โดยประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ดังต่อไปนี้ 

                   หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

                   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานที่ต้อง

ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน 

ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

                  ๑. ด้านการปฏิบัติการ  

                     ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของ

ประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย

องค์กรประชาชน  

                      ๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ

ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐาน

ราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  

                       ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหาแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขปญัหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

                      ๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ

สารสนเทศชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ  



                      ๑.๕ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือสร้าง

ความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

อย่างยั่งยืน  

                       ๑.๖ ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านการพัฒนา
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน  
                       ๑.๗ ส่งเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุปและวิเคราะห์การด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน  



 
                       ๑.๘ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชนสามารถคิดค้นปัญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้  
                         ๑.๙ ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อ
เอ้ือให้ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนาไปสู่การจัดทาแผนชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน 
และพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในทุกระดับ  
                          ๑.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลแก่
เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูล การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน และการจัดทาระบบสารสนเทศชุ มชน 
รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
                            ๑.๑๑ ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
ดาเนินการร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงาน
พัฒนาชุมชน  
                             ๑.๑๒ ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มใน
การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน  
                            ๑.๑๓ ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  
                            ๑.๑๔ วางแผน ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน 
เพ่ือให้กลุ่มอาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
                            ๑.๑๕ ศึกษา วิเคราะห์ หรือควบคุมการจัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงการ
ด าเนินการตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรม
เพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น  
                              ๑.๑๖ แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน 
เพ่ือให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                              ๑.๑๗ ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมี
ตลาดจาหน่ายสินค้าท่ีเป็นธรรม  
                               ๑.๑๘ ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมใน
รูปแบบต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน  



                               ๑.๑๙ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  
                                 ๑.๒๐ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                     ๒. ด้านการวางแผน  
                        วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
ส านักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
                    ๓. ด้านการประสานงาน  
                             ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
                           ๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
                    ๔. ด้านการบริการ  
                         ๔.๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพ่ึงตนเองและหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  
                          ๔.๒ ก าหนดวิธีการ และออกแบบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุก ๆ ด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุน ข้อมูลสารสนเทศชุมชนข้อมูลการ
พัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้ น าชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชน 
เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
                    -   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ  ที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 
  ๒.๖ นายคุณากร  ชมสระน้อย     พนักงานจ้างตามภารกิจ    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

 สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา               

มีลักษณะงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกัน การระงับ และการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่

ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ รวมทั้งการเฝ้าระวัง การตรวจตรา การฝึกซ้อมการรับมือล่วงหน้ากับ

เหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาท าความเห็นการสรุปรายงาน และการด าเนินการตามกฎหมายและ

ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอ่ืนๆ และมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก 

ดังต่อไปนี้ 



                    หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

                       ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องการ

กับแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

ช านาญงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ

มอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

             ๑. ด้านการปฏิบตัิการ  

                ๑.๑ ควบคุม ก ากับด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย 

อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน  

                ๑.๒ ด าเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ การกู้ภัย การช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย การรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  

                ๑.๓ ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน

อยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

                 ๑.๔ รวบรวม จัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ส ารวจแหล่งน้า  เส้นทางจราจร 

แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพ่ือจัดทาแผนป้องกันรับสถานการณ์ และเพ่ือให้

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์  

                ๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท ารายงาน บันทึกและสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  

                  ๑.๖ ศึกษาค้นคว้า ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ  

                 ๑.๗ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  

               ๒. ด้านการก ากบัดูแล  

                  ๒.๑ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง  



                   ๒.๒ วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ส าเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

               ๓. ด้านการบริการ  

                     ๓.๑ ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  

                     ๓.๒ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แก่ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และ

ประชาชน เพ่ือให้เกดิความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ในเบื้อต้นได้ด้วยตนเอง  

                    ๓.๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในการก าหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานหรือ

ส่วนราชการ เพื่อน ามาพัฒนาหน่วยงานหรือส่วนราชการต่อไป  

                     ๓.๔ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงาน

ต่างๆ และประชาชนรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะใน

การปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน  

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ  ที่ชอบด้วย

กฎหมาย                        

  ๒.๗  จ่าเอกณรงค์ พูนผล  พนักงานส่วนต าบล   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   

เลขที่ต าแหน่ง  ๒๐-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๒ 

  สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

มีลักษณะงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะการงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

ด้านเศรฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ความเจริญด้านอ่ืนๆ โดยประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุก

ด้าน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  ดังต่อไปนี้ 

                   หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
                   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  



โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                  ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
                     ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย
องค์กรประชาชน  
                    ๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐาน
ราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  
                    ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
                     ๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ  
                     ๑.๕ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือสร้างความ
สมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน  
                      ๑.๖ ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านการพัฒนา
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน  
                     ๑.๗ ส่งเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุปและวิเคราะห์การด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน  
                      ๑.๘ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชนสามารถคิดค้นปัญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและด าเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้  
                         ๑.๙ ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อ
เอ้ือให้ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันน าไปสู่การจัดทาแผนชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน 
และพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในทุกระดับ  
                          ๑.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลแก่
เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูล การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน และการจัดท าระบบสารสนเทศชุมชน 
รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
                            ๑.๑๑ ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
ด าเนินการร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงาน
พัฒนาชุมชน  



                             ๑.๑๒ ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มใน
การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน  
                            ๑.๑๓ ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  
                            ๑.๑๔ วางแผน ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน 
เพ่ือให้กลุ่มอาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
                            ๑.๑๕ ศึกษา วิเคราะห์ หรือควบคุมการจัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงการ
ด าเนินการตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรม
เพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น  
                            ๑.๑๖ แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน 
เพ่ือให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                           ๑.๑๗ ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีตลาด
จาหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม  
                           ๑.๑๘ ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน  
                          ๑.๑๙ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  
                                 ๑.๒๐ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                     
 
                      ๒. ด้านการวางแผน  
                        วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
ส านักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
                     ๓. ด้านการประสานงาน  
                          ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
                           ๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
                    ๔. ด้านการบริการ  



                       ๔.๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพ่ึงตนเองและหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  
                       ๔.๒ ก าหนดวิธีการ และออกแบบการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุก ๆ ด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุน ข้อมูลสารสนเทศชุมชนข้อมูลการ
พัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชน 
เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
                    -   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ  ที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 
          

          ๒.๙  นายกฤษดา  ฉัตรฉิมพลี  ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 

  สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด

นครราชสีมา   

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

- งานขับรถยนต์ รถบรรทุกขยะ (ทะเบียน ๘๕-๖๑๔๘) 

- ดูแลรักษารถยนต์ รถบรรทุกขยะ(ทะเบียน ๘๕-๖๑๔๘) 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่ง 

ต่าง ๆ  ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

            ๒.๑๐ นางสาวปาริชาติ ชายส าโรง   ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 

สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด

นครราชสีมา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

-   ช่วยงานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 

- ช่วยงานสนับสนุนและบริการ 

- ช่วยงานทั่วไป 



- งานส่งเอกสารต่างๆ  

- จัดตกแต่งสถานที่และส านักงาน 

- ผู้ช่วยงานดูแลอาคารภายนอกส านักงาน 

- งานตกแต่งสถานที่ในโครงการ งานพิธี งานรัฐพิธี และงานราชพิธี 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ  ที่ ชอบด้วย

กฎหมาย 

     ๒.๑๑  นายธวัชชัย  ลาจังหรัด   ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 

สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด

นครราชสีมา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

-    ซ่อมบ ารุงประปา 

- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปาในความรับผิดชอบของ อบต.เกษมทรัพย์ 

- ผลิตน้ าประปา 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ  ที่ชอบด้วย

กฎหมาย 

๒.๑๒  นางสาวนิตยา  สร้อยส าโรง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

พัฒนาชุมชน 

สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด

นครราชสีมา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

-ปฏิบัติงานช่วยด้านงานพัฒนาชุมชน 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ  ที่ชอบด้วย

กฎหมาย 

   

 

 



 ๓. กองคลัง 

  ๓.๑  นางดาหวัน  สุวรรณกาษา    พนักงานส่วนต าบล    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง     

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง  ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑    

  สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มี
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น หรือ
ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่ง
ราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานด้านการคลังที่ต้องใช้
ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                
            หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
                ๑. ด้านแผนงาน  
                   ๑.๑. ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได้ หรืองานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด  
                   ๑.๒ ร่วมติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และความยุ่งยากซับซ้อน
มาก ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีก าหนดไว้  
                  ๑.๓ บริหารโครงการขนาดใหญ่ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนส าคัญ เพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  
 
 
                  ๑.๔ วางแผนทางการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ 
รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพ่ือให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอน
ส าคัญ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้  
                  ๑.๕ ร่วมวางแผนในการจัดท าแผนที่ภาษี จัดห าพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจ าไตรมาส เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี 
                  ๑.๖ วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หน่วยงานที่สังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ 
บุคลากร และเวลา 



                 ๑.๗ วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงิน
การคลังขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการด าเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุนอุดหนุน 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  
             ๒. ด้านบริหารงาน  
                 ๒.๑ ก าหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
                  ๒.๒ มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนดไว้  
                 ๒.๓ วินิจฉัย สั่งการเรื่องท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็นปัญหา ซึ่ง
ต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
                  ๒.๔ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิด
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  
                   ๒.๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่ างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ  
                   ๒.๖ มอบหมาย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า วิเคราะห์ ท าความเห็นและ
ตรวจสอบงานการคลังหลายๆ ด้านที่ต้องการความเชี่ยวชาญเช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการ 
จัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิก
เงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่ าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบสูงสุด  
                   ๒.๗ ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดท ารายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน 
รายงานประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้
อย่างตรงเวลา  
                    ๒.๘ ควบคุมดูแลการด าเนินการให้มีการช าระภาษีและค่ าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง เพ่ือให้
สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  
                    ๒.๙ ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การน าส่งเงิน และการน าส่ง
เงินไปส ารองจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                     ๒.๑๐ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  



                     ๒.๑๑ วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
                     ๒.๑๒ ก าหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทางคู่มือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นๆที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้การท างานในงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
                      ๒.๑๓ ตอบปัญหา ชี้แจงและด าเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่นเป็น
กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้ภารกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
             ๓. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
                ๓.๑ จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ า  
                ๓.๒ ติดตาม ประเมินผลงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
                 ๓.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ  
                  ๓.๔ ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในก ารบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา 
กระตุ้น เร่งเร้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพท่ีดีขึ้น  
                  ๓.๕ สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ก ากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน  
               ๔. ด้านการบรหิารทรัพยากรและงบประมาณ  
                  ๔.๑ วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
                   ๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเงินการคลังและวัสดุครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
                   ๔.๓ วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้าน
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า และบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนินการและ
ใช้จ่ายร่วมกัน   
  โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ  

ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

 

 



 

 

 

 

  ๓.๒  นางสาวมนต์ณัฐ ใจมนต์    พนักงานส่วนต าบล   ต าแหน่ง  นักวิชาการเงิน              

และบัญชีช านาญการ   เลขที่ต าแหน่ง   ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑    

  สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มี

หน้าที่รับผิดชอบงาน ที่ต้องปฏิบัติงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน 

การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี กาวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบการคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของ

ผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภท

ต่างๆและมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้ 

                 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
                 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 
                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
               ๑. ด้านการปฏบิัติการ  
                  ๑.๑ ควบคุมจัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและ เงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                  ๑.๒ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย  
                  ๑.๓ จัดท างบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์
ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                 ๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การ
ใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท างบประมาณ  
                 ๑.๕ วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การจัดท างบประมาณ การ
รับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  



                ๑.๖ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด  
                ๑.๗ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี การเงิ น และ
งบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
                ๑.๘ ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใบส าคัญการเบิกจ่ายเงิน การ
น าส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน 
เพ่ือให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้  
              ๑.๙ ควบคุม ติดตาม และดูแลการด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ เงินใน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
              ๑.๑๐ ควบคุม และดูแลการจัดท าบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และ
ระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจ าเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดินและรายได้น าส่งคลัง 
ทะเบียนคุมใบส าคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้  
               ๑.๑๑ ด าเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดท าเกี่ยวกับการกันเงินเหลื่อมปี และการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รับเงินประมาณท่ีถูกต้อง และเพียงพอตามท่ีได้รับจัดสรร  
              ๑.๑๑ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชี เพ่ือ
ใช้ประกอบในการท าธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใ นการ
ตรวจสอบและด าเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้มีความถูกต้อง และครบถ้วนมากที่สุด  
             ๑.๑๓ ควบคุม ดูแลการจัดท างบการเงินประจ าวัน /ประจ าเดือน/ประจ าปี รายงานทางการเงิน และ
รายงานทางบัญชี เพ่ือน าเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้  
              ๑.๑๔ ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ และการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดท ารายงานต้นทุนประจาไตรมาส และประจ าปี 
เพ่ือให้มีรายงานที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน  
               ๑.๑๕ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  



               ๑.๑๖ ศึกษา วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี เพ่ือ
เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
            ๒. ด้านการวางแผน  
                ๒.๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
ส านักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
                 ๒.๒ รว่มวางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการด าเนินงานและก าหนดมาตรฐานระบบงานการเงิน บัญชี 
และงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามเป้าหมายและ
นโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้  
                ๒.๓ วางแผนการพัฒนาสถานการณ์คลัง เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงานของผู้บริหาร และ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าในการจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องรวดเร็ว  
                ๒.๔ ร่วมด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
           ๓. ด้านการประสานงาน  
                 ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
                ๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
                ๓.๓ ประสานการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอ่ืนภายในอ าเภอ จังหวัดและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
               ๓.๔ ประสานการท างานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรับเงิน การโอนเงิน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
               ๓.๕ ประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืนเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพ่ือให้การด าเนินการในการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ขอ้บังคับกับหน่วยงานอื่น เพ่ือให้ทราบข้อมูลใหม่และความรู้ต่าง ๆ น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
             ๔. ด้านการบริการ  
                ๔.๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ 
ในระดับที่ซับซ้อน หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
                ๔.๒ จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
                ๔.๓ ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย สถิติการคลัง ส าหรับรายงานให้ส านักนโยบายสถิติการ
คลัง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ  



                 ๔.๔ ช่วยจัดท าฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบพิจารณาในการก าหนดนโยบายและมาตรการ
ต่างๆ  
                ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ที่ชอบด้วย

กฎหมาย 

  ๓.๓   นางสาวนิภาภรณ์  สดสระน้อย พนักงานส่วนต าบล    ต าแหน่ง  นักวิชาการคลัง  

   สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มี
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ปฏิบัติงานทางวิชาการคลัง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
เสนอแนะทางด้านการเงิน การคลัง เพ่ือพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะ
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ควบคุมการรับการจ่าย การกู้
และการยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมและดาเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่าย
เหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือทางวิชาการเกี่ยวกับ
การเงิน การคลังอ่ืน ๆ เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ดังต่อไปนี้ 
 
                หน้าที่และความรับผิดชอบ  
               ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการงานการเงิน การคลัง การพัสดุ การ
บริหารเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารหนี้และการงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ  
                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญสูงในงานวิชาการ งานการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะและ
การงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
               ๑. ด้านการปฏบิัติการ  
                   ๑.๑ พิจารณา ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลัง รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และการบัญชี เพ่ือให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ของสังคม 
                   ๑.๒ การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลด้านการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
พิจารณาวางรูปและปรับปรุงระบบบัญชี เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  



                  ๑.๓ ฝึกอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และบุคลากรด้านการเงิน -บัญชี เพ่ือให้
สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด  
                   ๑.๔ ศึกษา วิ เคราะห์  ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ  และ
การงบประมาณ เพ่ือจัดทารายงานการเงินหรือการคลังประกอบการก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                    ๑.๕ สรุปวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน หลักเกณฑ์หรือวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
                     ๑.๖ วิเคราะห์ ตรวจสอบ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย การควบคุมการรับการจ่าย เงินตาม
แผนงานหรือโครงการ การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัด
ฝากเงินงบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
อย่างตรงเวลาและมีประสิทธิผลสูงสุด  
                     ๑.๗ ตอบปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านการเงินหรือ
ด้านการคลัง เช่นการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงิน การก าหนดหรือขยายวงเงินคงคลัง การ
ก าหนดเงื่อนไขและอัตราจ้างของลูกจ้างประจ าเป็นต้น เพ่ือสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
                      ๑.๘ วิเคราะห์ปัญหาและให้ค าปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดหาแนวทางแก้ไข
ที่เหมาะสมและค านึงถึงบุคลากรและผู้รับบริการเป็นส าคัญ  
                      ๑.๙ เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการด าเนินงาน หรือเสนอรวบรวมข้อมูลและศึกษา
ด้านวิชาการจัดการงานคลังและการเงินในประเด็นต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบ  
                     ๑.๑๐ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดประมาณการรายรับ – รายจ่าย เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติยอดเงินงบประมาณ และให้ความเห็นด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
พิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
                  ๒. ด้านการวางแผน  
                      ๒.๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับส านักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด  
                        ๒.๒ วางแผน การควบคุม ตรวจสอบ การจัดเก็บรายได้และรายจ่าย เพื่อบริหารงบประมาณให้
เป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  
                  ๓. ด้านการประสานงาน  
                    ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  



                    ๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
                    ๓.๓ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลังแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ  
                 ๔. ด้านการบริการ  
                      ๔.๑ ให้ค าปรึกษา แนะน าและเผยแพร่ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงินการ
คลัง การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การบริหารเงิน การบริหารหนี้ และการงบประมาณ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
                     ๔.๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านการเงิน เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายของทางราชการ  
                    ๔.๓ พัฒนา ปรับปรุงจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและการคลัง 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
                     ๔.๔ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการจัดการงานคลังและการเงินที่ตนมีความ
รับผิดชอบแก่บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีเกิดประโยชน์สูงสุด 
                    ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่ง 

ต่าง ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

๓.๔  นางสาวพิสมัย พันธ์โพธิ์     พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการ

จัดเก็บรายได้    

  สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มี
หน้าที่รับผิดชอบที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และรายได้อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจรับแบบแสดงรายการค าร้องหรือค าขอของผู้เสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าขอของ ผู้ เสียภาษีให้เหมาะสม รับชาระเงิน เขียน
ใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดท าทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและ
รายได้อ่ืน ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บรักษา และน าส่งเงินเป็นต้น      
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
            ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและ
รายได้อ่ืนๆปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ  



            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ช านาญสูงในงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
               ๑. ด้านการปฏบิัติการ  
                   ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่มี
ความซับซ้อน เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บหรือปรับปรุงอัตราภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ ให้มีความเหมาะสม  
                   ๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของโครงการหรือแนวทางที่เกี่ยวกับระบบภาษีและการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและ
รายได้อ่ืนๆ  
                      ๑.๓ ตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมของรัฐที่ได้จากเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา เพ่ือให้ทราบว่าการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆสามารถทาได้จ านวนเท่าไร อันจะน าไปสู่การ
คาดประมาณรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไปได้  
                      ๑.๔ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อ่ืน เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อ่ืนๆ สามารถท าได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน  
                      ๑.๕ ให้ค าแนะน า ปรึกษา ให้การปฏิบัติงานและข้อมูลด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
เพ่ือให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                      ๑.๖ ควบคุม จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป., ภบท., ใบเสร็จทั่วไปฯ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานใน
การรับเงินของหน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพ่ือ
ติดตามลูกหนี้ค้างชาระให้มาช าระภาษีให้ครบถ้วนรวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการประเมินและค านวณภาษี  
                       ๑.๗ ควบคุมจัดท ารายงานเกี่ยวกับรายได้ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ เพ่ือพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้  
                        ๑.๘ รวบรวมข้อมูลที่ออกส ารวจลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการน ามาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
                          ๑.๙ ควบคุมการจัดท าค าสั่ง ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนมา
ยื่นแบบช าระภาษีตรงตามก าหนดเวลาและให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทา รวบรวม ข้อมูลส่ง
งานนิติการในการติดตามลูกหนี้ค้างช าระ เพ่ือดาเนินการตามกฎหมาย  
                         ๑.๑๐ ควบคุม จัดท าระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่าย
ช าระภาษีลงในระบบฐานข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น  

              ๑.๑๑ ด าเนินการรับค าร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้
ช าระภาษี และศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม  



                         ๑.๑๒ ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการท าน้ าแข็ง เพ่ือการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาด
เอกชน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท าการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรคค่าธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมรับรองส าเนา
ทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตามข้อบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากร
การฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่า
เช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนต าบล
และเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ  
            ๒. ด้านการวางแผน  
                ๒.๑ วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
ส านักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
                ๒.๒ วางแผนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด  
                ๒.๓ วางแผนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส ารวจข้อมูลภาคสนาม เพ่ือให้สามารถจัดเก็บข้อมูล
ครอบคลุมพ้ืนที่ และถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
          ๓. ด้านการประสานงาน  
                ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้  
                ๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
                ๓.๓ ให้ความเห็นแก่ประชาชนผู้ช าระภาษีในระเบียบข้อกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ  
         ๔. ด้านการบริการ  
            ๔.๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ด้านภาษีอากรและค่าธรรามเนียมต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
           ๔.๒ เป็นวิทยากรบรรยาย เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ  
           ๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ เ พ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน ผู้รับบริการ                           

โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่ง 

ต่าง ๆ  ชอบด้วยกฎหมาย 

 

 



                     

 

          ๓.๖    นางสาวนพวรรณ สมบัติวงศ์     พนักงานส่วนต าบล    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญ

งาน   เลขที่ต าแหน่ง  ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑  

                     สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา        
มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ปฏิบัติงาน  ทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ 
รายละเอียดของพัสดุ เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมี
ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
                  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
             ๑. ด้านการปฏิบตัิการ  
                 ๑.๑ รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ  
               ๑.๒ ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคา
วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุ  
              ๑.๓ จัดท ารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก  
               ๑.๔ ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  
               ๑.๕ จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพ่ือให้
พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด  
              ๑.๖ ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 
วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่
ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด  
               ๑.๗ ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ทุกประเภท เพ่ือให้
การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องตามต้องการ
ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน  
               ๑.๘ ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่ อม
ค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพ่ือก าหนด
มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 



               ๑.๙ รวบรวมข้อมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท และห้างร้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการจัดซื้อและจัด
จ้างให้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  
               ๑.๑๐ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง และร่วมจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์  
               ๑.๑๑ ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร และสัญญา
ต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่ ก าหนดไว้  
               ๑.๑๒ ควบคุม และดูแลการจัดท าเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาเนินงานด้านพัสดุ เช่น 
ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสารติดตามทวงคืน
ทรัพย์สิน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการติดตามและ
ตรวจสอบด้านพัสดุ  
                ๑.๑๓ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
             ๒. ด้านการวางแผน  
                  ๒.๑ วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
                 ๒.๒ วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้และจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ  
            ๓. ด้านการประสานงาน  
                ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
                ๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
               ๓.๓ ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
           ๔. ด้านการบริการ  
              ๔.๑ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
              ๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน
พัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 



หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ ทรัพย์สิน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสาร
ยืนยันในการติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ  
                   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่ง 

ต่าง ๆ  ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

             ๓.๖  นางสาววิชุดา ชาญส าโรง     พนักงานจ้างตามภารกิจ    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ               

สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน

ที่ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย 

การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การท าบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญ  

หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ

เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

            หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
พัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
            ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
               ๑.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซม 
และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน  
              ๑.๒ ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ ยวกับ พัสดุ เพ่ือ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  
              ๑.๓ ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพ่ือเป็น
หลักฐานในการด าเนินงาน  
              ๑.๔ รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอ ผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน  
               ๑.๕ ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
              ๑.๖ ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
              ๑.๗ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปีงบประมาณ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการด าเนินแล้วเสร็จ  



                 ๑.๘ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
               ๒. ด้านการบริการ  
                  ๒.๑ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ ร่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานส าเร็จลุล่วง  
                  ๒.๒ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพ่ือ
ให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ  
 

  ๓.๗   นางสาวธิดารัตน์  สดสระน้อย    ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ    ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเน้า

พนักงานธุรการ 

 สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีหน้าที่

รับผิดชอบและปฏิบัติงานในหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

- งานสารบรรณ  (งานรับ-ส่งหนังสือ  เก็บ  ค้นหา  รวบรวมข้อมูล  พิมพ์) 

- ช่วยงานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 

- งานสนับสนุนและบริการ 

- ช่วยงานจัดเก็บรายได้ 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่ง 

ต่าง ๆ   ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

              ๔. กองช่าง 

๔.๑ นายภูมิพันธ์  กุดสระน้อย    พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง              

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง   ๒๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑         

                      สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มี
หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทางด้านบริหารงานช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกองหรือส่วน 
หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือส่วน หัวหน้าหน่วยงานที่สูงกว่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับก ารบริหารควบคุมให้ค าปรึกษาและตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เช่น งานช่างโยธา งานด้านไฟฟ้า
และแสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานช่างก่อสร้าง งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ งาน
ช่างเทคนิคงานช่างโลหะ งานช่างเครื่องยนต์ งานช่างเครื่องกล เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องวางแผน ออกแบบและ
ควบคุมงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งต าแหน่งต่างๆ เหล่านี้ มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้



ผู้มีความรู้ความช านาญในวิชาช่าง วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ
หนา้ที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้     
              ๑. ด้านแผนงาน  
                 ๑.๑ ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                 ๑.๒ ก าหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด  
                 ๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนดไว้  
               ๒. ด้านการบรหิาร  
                  ๒.๑ จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
                   ๒.๒ มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
                  ๒.๓ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
                 ๒.๔ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดความ
ร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  
                 ๒.๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ เพ่ือให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรักษาผลประโยชน์ของ
ราชการ  
                ๓. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
                   ๓.๑ จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
                    ๓.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
                    ๓.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ  
                ๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
                   ๔.๑ วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ 
และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



                   ๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
             ๔.๒  นายปราโมทย์  พจน์ฉิมพลี   พนักงานส่วนต าบล   ต าแหน่ง   นายช่างโยธาช านาญงาน 

เลขที่ต าแหน่ง  ๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑   

  สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มี
หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่าง
ก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การค านวณแบบด้านช่างโยธา 
การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือ
ตรวจสอบที่เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
               หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
               ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้องก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญ
งานด้านช่างโยธาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                   ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
                     ๑.๑ ส ารวจ เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการเพ่ือการ
วางแผนและออกแบบ  
                     ๑.๒ ออกแบบ ก าหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม 
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด  
                     ๑.๓ ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลักวิชาช่าง และ
มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ  
                     ๑.๔ ก าหนดแผนในการด าเนินงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซมหรือตรวจ
การจ้าง เพ่ือให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
                     ๑.๕ ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพ่ือให้ถูกต้อง
ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  
                     ๑.๖ ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของ
หน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีก าหนด  
                     ๑.๗ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานโยธา เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                 ๒. ด้านการกากับดูแล  



                     ๒.๑ ก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
                   ๒.๒ วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อ ขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
                 ๓. ด้านการบริการ  
                    ๓.๑ ให้ค าแนะน า สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่รับผิดชอบ 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ความช านาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ  
                   ๓.๒ ประสานงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

                    - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
          โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่ง 

ต่าง ๆ  ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

           ๔.3 นางสาวกัญญาณี  ชายส าโรง   พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มี
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ 
บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การ
ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
                หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
               ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องก ากับ
แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญ
งานด้านการธุรการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ  
              ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานการธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่
ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
                ๑. ด้านการปฏบิัติการ  



                  ๑.๑ วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดอัตราก าลัง และงบประมาณของหน่วยงานในความ รับผิดชอบ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
                  ๑.๒ มอบหมายงาน ก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งาน
บริหารทั่วไป เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  
                  ๑.๓ จัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ หลักฐานเกี่ยวกับ บุคลากร 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                     ๑.๔ จัดเตรียมแผนการจัดซื้อ จัดหา อนุมัติ ก าหนดแผนการจัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปี 
เพ่ือให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  
                     ๑.๕ ควบคุม และดูแลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา การจัดเก็บ การรักษา การ
เบิกจ่าย การลงทะเบียนเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานและ
สนับสนุนการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  
                     ๑.๖ ควบคุม และดูแลการรวบรวมสถิติ และเก็บข้อมูลการบันทึก การลงเวลา วันลา การ
ฝึกอบรม และการสรุปเวลาการปฏิบัติงานราชการของบุคลากรและลูกจ้าง เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานสรุปการ
ปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบที่ก าหนดไว้  
                     ๑.๗ อ านวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทารายงาน การประชุม 
เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
                    ๑.๘ พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ระบบงานมีความ สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
                    ๑.๙ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพ่ือขอความช่วยเหลือ หรือความ
ร่วมมือในงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน  
                    ๑.๑๐ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
             ๒. ด้านการก ากับดูแล  
                ๒.๑ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายที่
ก าหนด  
                 ๒.๒ ติดตามประเมินผล ให้ค าปรึกษาแนะน า แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ระดับ
รองลงมา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
             ๓. ด้านการบริการ  
                  ๓.๑ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุน การปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงาน  
                   ๓.๒ อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ตามกระบวนการปฏิบัติงาน  



                   ๓.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความ รับผิดชอบ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ                    

                 - งานขออนุญาตก่อสร้างต่าง ๆ 

  - งานขอใบรับรองการก่อสร้าง 

  - รับผิดชอบงานด้านธุรการในกองช่าง 

                    - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย  ตลอดจนค าสั่ง 

ต่าง ๆ  ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

                                                                                                                                                                                                             

       ๔.4 นายทนงค์  สดสระน้อย ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
                    สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มี

หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานที่ในหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

- ช่วยงานประสานสาธารณูปโภค 

- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 5.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

       5.๑ นางสาวกชกร บุญเทพ    พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ 

  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในกอง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล 
การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการ
พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมทานุบ ารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในต าแหน่งหัวหน้ากอง หัวหน้าฝ่าย ผู้อ านวยก ารกองการศึกษา  
                 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
               ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ
หัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  



โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
                 ๑. ด้านแผนงาน  
                   ๑.๑ ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                     ๑.๒ ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  
                     ๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  
                      ๑.๔ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน
ของหน่วยงานด้านงานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา  
 
                   ๒. ด้านบริหารงาน  
                     ๒.๑ จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความตองการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐ
ก าหนดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ดอยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
                      ๒.๒ วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปก าหนดนโยบายด้าน
การศึกษาของหน่วยงานต่อไป  
                      ๒.๓ ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออ านวยการให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
                       ๒.๔ ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประช าชนในพื้นท่ี  
                       ๒.๕ ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพ้ืนที่  
                       ๒.๖ ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                       ๒.๗ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้  
                       ๒.๘ ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประช าชนได้ออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ที่ดีของประช าชนในพื้นท่ี  



                       ๒.๙ นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพ่ือประเมินผลและน าเสนอการปรับปรุงโรงเรียนและ
ระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
                       ๒.๑๐ มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
                       ๒.๑๑ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
                        ๒.๑๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  
                        ๒.๑๓ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ราชการ  
                   ๓. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
                        ๓.๑ ร่วมจัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
                        ๓.๒ ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
                        ๓.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
เพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
                   ๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
                      ๔.๑ รว่มวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 
พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                      ๔.๒ รว่มติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                       โดยให้ถือปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ตลอดจนค าสั่งต่าง             

ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

5.๒ นางสาวศิริมาศ  ช้อนสวัสดิ์    พนักงานส่วนต าบล   ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑                   
เลขที่ต าแหน่ง   ๓๐-๒-๐567 

สังกัด กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  

จังหวัดนครราชสีมา  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

                                                      - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา 



                              - จัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

                                   -  ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็ก เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 

                            -  ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ 

อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและบุคคลรอบข้าง  

                            -  สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆ ของเด็ก เพื่อจะได้เห็นความ

เปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก 

                             -  จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้านทั้งภายใน

อาคาร และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 

                              -  ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนเป็น

สื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว เพ่ือทราบพฤติกรรม

พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

                                -    มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

                              -   รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหล่งข้อมูลต่างๆ ในชุมชน 

                                -   ดูแลกิจการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้เด็กทุกคนได้รับอย่างทั่วถึง 

                                -   พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมนักเรียน 

                                -  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยให้ถือปฏิบัติงานที่งานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ตลอดจนค าสั่ง 

ต่าง ๆ  ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

          5.4 นางสาวกรรณิการ์ พุฒสระน้อย  ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

สังกัด กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  

จังหวัดนครราชสีมา  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

                            -  ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็ก เพ่ือให้เด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 

                            -  ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ 

อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและบุคคลรอบข้าง  

                           -     สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆ ของเด็ก เพ่ือจะได้

เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก 

                           -  จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้านท้ังภายใน

อาคาร และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 



                          -  ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนเป็น

สื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว เพื่อทราบ

พฤติกรรมพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

                           -    มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

                           -   รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหล่งข้อมูลต่างๆ ในชุมชน 

                           -   ดูแลกิจการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้เด็กทุกคนได้รับอย่างท่ัวถึง 

                           -    พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมนักเรียน 

                           -    งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

โดยให้ถือปฏิบัติงานที่งานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ตลอดจนค าสั่ง 

ต่าง ๆ  ที่ชอบด้วยกฎหมาย         

  ทั้งนี้   ตั้งแต่ วันที่    6    มกราคม   ๒๕๖2 

สั่ง  ณ  วันที่     6   เดือน  มกราคม   พ.ศ.๒๕๖3 
 

 

       

                                                                           (นางสาวน้อย  สดสระน้อย ) 

                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 



 



 
 

 
การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
   การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ค านึงถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งใน
ด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้บุคคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้ก าหนดหลักสูตรพัฒนาใน
หลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เฉพาะต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
  คณะกรรมการจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้ใช้กรอบแนวทางตามระเบียบ 
กฎหมาย ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ด าเนินการ 
รวมทั้งได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ  
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 

                                           ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

         มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
เรื่อง          หน้า 
ส่วนที่ 1 

หลักการและเหตุผล       1 
ส่วนที่ 2 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา     1 
ส่วนที่ 3 

-แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ      2 
-กรอบแนวคิดในการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  15 
-การเปรียบเทียบโครงสร้างชั้นงานและประเภทต าแหน่ง    16 
-บัญชีเปรียบเทียบต าแหน่งและระดับในระบบซีกับระบบแท่ง   17  
-การแบ่งประเภทสมรรถนะ       18 
-สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน      19 
-เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ      20 
- เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภททั่วไป (สายงาน 1/2) 4  21 
- เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทวิชาการ (สายงาน 3/4) 5 22 
- เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทอานวยการท้องถิ่น (ฝ่าย/กอง) 5 23 
- เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้า ประเภทบริหารท้องถิ่น(รองปลัด/ปลัด)6 24 
- แผนความก้าวหน้าในอาชีพ       25 
- การเปลี่ยนต าแหน่งจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ 7  30 
- การเปลี่ยนต าแหน่งจากประเภททั่วไปเป็นประเภทอานวยการท้องถิ่น 7 32 
- การเปลี่ยนต าแหน่งจากประเภทอ านวยการเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น 8 33 

 
ภาคผนวก 
 - บันทึกขออนุมัติจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าความก้าวหน้าในสายอาชีพองค์การบริหารส่วนต าบล 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ส่วนที่ 1 

1. หลักการและเหตุผล 
1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 หมวด 
12 การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ 258 - 295 ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ 
เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงาน      
ส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
พนักงานส่วนต าบลที่ดี จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพควบคู่กับ
การพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 ๑.๒ ในการจัดท าความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์     ต้องก าหนดตามกรอบของมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแนวทางในการวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้จัดท าแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ รับทราบถึงเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากร           แต่ละต าแหน่ง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม       จึงจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
 
 

ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้บุคลากรในแต่ละต าแหน่งเข้าใจ รับทราบถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองในแต่

ละต าแหน่ง ตลอดจนเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี  
1.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
1.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
1.4 เพ่ือให้งานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายไม่

ก่อให้เกิดปัญหาในด้านงานบริหารงานบุคคล 
1.5 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบตระหนักถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  
1.6 เ พ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล เกษมทรัพย์ ให้มี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามต าแหน่งหน้าที่ตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 



2 
 

2. เป้าหมายการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2.1 พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเข้าใจแบบ

แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์

ของส่วนรวม 
2.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงข้ึน 
2.5 เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
 
 

ส่วนที่ 3 
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

ในโลกแห่งการท างานพนักงานทุกคนล้วนมีเป้าหมายในการทางานที่ต่างกัน การที่ทุกคนจะรู้ว่าใน
ต าแหน่งที่ตนเองท าอยู่มีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างไร ทุกคนต้องเข้าใจถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ของตนเองว่ามันคืออะไรและมีความส าคัญอย่างไร 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย ๆ คือ เรา
เริ่มต้นท างานในต าแหน่งใด จากต าแหน่งนี้ที่เราเริ่มทางานจะเติบโตไปเป็นอะไรได้บ้าง และต าแหน่งสูงสุดเรา
อยากเป็นอะไร อยากไปถึงไหน ซึ่งเมื่อมีเป้าหมายแล้ว เราควรมีการวางแผนเส้นทางเดินว่าเราจะไปถึงเป้าหมาย
นั้นได้อย่างไร 

 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

ล าดับ ชื่อต าแหน่ง ระดับ สายงาน 
 สายงานบริหาร   

๑ นักบริหารงาน อบต. กลาง นักบริหารงาน อบต. 
๒ นักบริหารงานการคลัง ต้น นักบริหารงานการคลัง 
๓ นักบริหารงานช่าง ต้น นักบริหารงานช่าง 
4 นักบริหารงานทั่วไป ต้น นักบริหารงานทั่วไป 
5 นักบริหารงานการศึกษา ต้น นักบริหารงานการศึกษา 

 สายงานทั่วไป   
6 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. เจ้าพนักงานธุรการ 
7 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. เจ้าพนักงานพัสดุ 
8 นายช่างโยธา ปง./ชง. นายช่างโยธา 

 
 
 
 



๓ 
 

 

ล าดับ ชื่อต าแหน่ง ระดับ สายงาน 
 สายงานวิชาการ   

9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. วิเคราะห์นโยบายและแผน 

10 นักพัฒนาชุมชน ปก.ชก. นักพัฒนาชุมชน 
11 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. นักวิชาการเงินและบัญชี 
12 นักทรัพยากรบุคล ปก./ชก. การเจ้าหน้าที่ 
13 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. นักวิชาการศึกษา 
14 นักจดัการงานทั่วไป ปก/ชก. นักจัดการงานทั่วไป 
15 ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก - ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก 

 



เอกสารประชาสมัพนัธ์งานการเจา้หนา้ท่ี 

 

 
 

 

 

 

การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจ าแนกต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 
 

  การเปลี่ยนแปลงจาก “ระบบซี” เป็น “ระบบแท่ง” ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น แม้จะยึดหลักการ
ตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากลเหมือนกันแต่มีรายละเอียดการแบ่งระดับชั้นงานไม่เหมือนกับระบบแท่งของ
ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการปรับแต่งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ อาจสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 ระดับต าแหน่งในบางประเภท (แท่ง) มีความแตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะงานที่แตกต่าง 
เช่น ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ ในขณะที่ต าแหน่งระดับอ านวยการ
ของข้าราชการพลเรือนมี 2 ระดับ เนื่องจากมีความแตกต่างกันในบริบทของงานและหน้าที่
รับผิดชอบของข้าราชการพลเรือนและข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ดี
ภายใต้ระบบแท่ง ข้าราชการพลเรือนและข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถโอนย้ายกันได้ผ่าน
ระบบการประเมินค่างาน  

 รายละเอียดแนวทางการบริหารงานบุคคล มีความแตกต่างกัน โดยเน้นตอบสนองความ
ต้องการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ และเหมาะสมกับสภาพการบริหารงานของ
ท้องถิ่น เช่น  

o โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและการเลื่อนข้ันเงินเดือนยังคงเป็นแบบ “ขั้น” เพ่ือให้
สอดรับกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการประเมินและลดความผกผันของผลการประเมิน
ในรูปแบบใหม่ที่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอาจยังไม่คุ้นเคยมากนัก 

o มีการสร้างโอกาสทางก้าวหน้าในวิชาชีพที่มากขึ้นกว่าระบบเดิม แม้จะก าหนด
หลักเกณฑ์ท่ีเข้มข้นมากขึ้น และระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น เพ่ือท าให้มั่นใจ
ว่าความก้าวหน้าที่เพ่ิมสูงขึ้นจะมาพร้อมกับศักยภาพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่
เป็นมืออาชีพ และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประชาสมัพนัธ์งานการเจา้หนา้ท่ี 

 

   การเปลี่ยนแปลงในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  การปรับใช้ระบบจ าแนกต าแหน่งแบบระบบแท่ง ท าให้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับประเภทและระดับต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 

1. การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดียวกัน 

1.1 ต าแหน่งประเภททั่วไป 

 มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามการประชุมครั้งที่ 8/2558 ดังรูปต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์เดมิ หลักเกณฑ์ใหม ่

1. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวทางการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับจะ
ค านึงถึงผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ทักษะ ประสบการณ์ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตลอดจนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

ระดับ 5 

ระดับ 4 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

ระดับ 1 

2 ป ี

2 ป ี+ 6 ปี 

2 ป ี

2 ปี 

ระดับ 7 

ระดับ 6 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

ระดับ 3 

2 ป ี+ 10 ป ี

2 ป ี 

2 ป ี+ 6 ป ี

2 ป ี

ระดับ 2 

2 ป ี

ระดับอาวุโส 

6 ปี + สมรรถนะ 

ระดับช านาญงาน 

ระดับปฏิบัติงาน 

6 ปี  ปวช. 

+5 ปี ปวท. 

+4 ปี ปวส. 
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1.2 ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

  มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ตามการประชุมครั้งที่ 8/2558  ดังรูปต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์เดมิ หลักเกณฑ์ใหม ่

1. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวทางการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับจะ
ค านึงถึงผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ทักษะ ประสบการณ์ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตลอดจนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 

ระดับ 9 

ระดับ 8 

ระดับ 6 

ระดับ 7 

ระดับ 5 

2 ป ี

2 ปี 

2 ป ี

2 ป ี+ 6ปี 

ระดับ 4 

2 ป ี

ระดับ 3 

2 ป ี

ระดับเชี่ยวชาญ 

2 ปี + สมรรถนะ 

ระดับช านาญการพิเศษ 

ระดับปฏิบัติการ 

4 ปี  + สมรรถนะ 

ระดับช านาญการ 

 +6 ปี ตรี 

+4 ปี โท 

+2 ปี เอก 

ระดับ 9 

ระดับ 8 

ระดับ 6 

ระดับ 7 

ระดับ 5 

2 ป ี 

2 ป ี 

2 ป ี

2 ป ี+ 6 ปี 

ระดับ 4 

2 ป ี
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1.3 ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

  มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ตามการประชุมครั้งที่ 8/2558 ดังรูปต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์เดมิ หลักเกณฑ์ใหม ่

1. สายงานนักบริหารงานที่เริ่มต้นจากระดับ 
6 (ยกเว้นรองปลัด/ปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ งใหม่
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จาก 2 ปี 
เป็น 4 ปี เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เดิม
และสอดคล้องกับระยะเวลาการเลื่อนระดับของ
ประเภทบริหารท้องถิ่น ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลักเกณฑ์เดิมก าหนดให้ ผอ.กอง/ผอ.ส่วน 
ระดับ 8 ต้องด ารงต าแหน่ง 4 ปี ถึงจะมีสิทธิเลื่อน
ระดับเป็น ผอ.ส านัก ระดับ 9 ได้  
 ทั้งนี้  หากปรับแก้ไขระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งใหม่นี้จะท าให้ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับต้น ถึงระดับสูง รวม
แล้วใช้ระยะเวลาที่เร็วกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่ต้องด ารง
ต าแหน่งทั้งสิ้น 10 ปี  
 แนวทางการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับจะ
ค านึงถึงผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ทักษะ ประสบการณ์ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตลอดจนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

ผอ.ส านัก 9 

4 ป ี

2 ป ี

2 ป ี

2 ป ี

ผอ.กอง/ผอ.ส่วน 8 

ผอ.กอง 7 

หน.ฝ่าย 7 

หน.กอง/หน.ฝ่าย 6 

ระดับสูง 

4 ปี + การคัดเลือก 

ระดับกลาง 

4 ปี  หรือ  

3 ปี โท +  

การคัดเลือก ระดับต้น 
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1.4 ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

  มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์เดิม ตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ตามการประชุมครั้งที่ 8/2558 ดังรูปต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์เดมิ หลักเกณฑ์ใหม ่

1. สายงานนักบริหารท้องถิ่นที่เริ่มจากระดับ 
6 (ปลัด/รองปลัด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อพิจารณากรณีผู้บรรจุแต่งตั้งในต าแหน่ง
รองปลัด/ปลัด ระดับ 6 ถึงต าแหน่งปลัดระดับ 9 
ตามหลักเกณฑ์เดิมต้องใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี 
ทั้งนี้ เมื่อเป็นระบบแท่งใช้เวลา 8 ปี ซึ่งลดเวลาลงได้ 
 แนวทางการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับจะ
ค านึงถึงผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ทักษะ ประสบการณ์ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 

 จากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด จะเห็นว่ามีการลดระยะเวลาในการเลื่อนระดับของต าแหน่งงานในแต่ละ
ประเภท ท าให้การวางแผนความก้าวหน้าในทางเดินสายอาชีพเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมากขึ้น โดยจะ
มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เข้มข้นมากขึ้น ตามแนวทางของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระบบแท่ง 

 
 
 
 

ระดับสูง 

4 ปี + สมรรถนะ 

ระดับกลาง 

4 ปี  +  

3 ปี โท +  

สมรรถนะ ระดับต้น 

ปลัด 10 

1 ปี 

2 ปี 

8 ปี 
ปลัด 9 

ปลัด 8 

รองปลัด 8 

ปลัด 7 

รองปลัด 7 

รองปลัด/ปลัด 6 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

รองปลัด 9 
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 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ต่างประเภท 

1. ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

 มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจุบันในการเข้าสู่ต าแหน่ง ประเภท
วิชาการจากประเภททั่วไป ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         สายนักบริหาร 
 
 
 
 
 

สายเริ่มต้น ระดับ 1 
 
 
 
 

สายเริ่มต้น ระดับ 1 

 

  เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่ง การแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ
ระดับช านาญงาน เลื่อนไปประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดใหม่ ดังรูปต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 5 

ระดับ 4 

ระดับ 3 

ระดับ 2 

ระดับ 1 

2 ปี 

2 + 6 ป ี

2 ปี 

2 ปี 

จพง. 6ว 

จพง. 5 

จพง. 4 

จพง. 3 

จพง. 2 

2 ปี 

2 + 6 ป ี

2 ปี + งด. 8,740 

2 ปี 

บุคลากร 7ว 

บุคลากร 6ว 

บุคลากร 5  

บุคลากร 4 

บุคลากร 3 

2 ปี 

2 + 6 ป ี

2 ปี + งด. 8,740 

2 ปี 

บุคลากร 8ว/วช 

บุคลากร 9ว/วช 
ผอ.ส านัก 9 

ผอ.กอง/ส่วน 8 

ผอ.กอง 7 

ส่วน/ฝ่าย 7 

หน.ฝ่าย 6 

2 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

4 ป ี

4 ปี 

4 ปี 

8 ปี 

2 ปี 

2 ปี 

6 ปี 

4 ปี 

4 ปี 
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  จากรูปจะเห็นว่าข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สามารถสอบแข่งขันมาเป็นข้าราชการ
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการได้ และหากมีอายุงาน 2 ปี ในระดับสามารถสอบคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการได้ ในขณะที่ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงานสามารถสอบแข่งขันและสอบ
คัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาการ ในระดับปฏิบัติการได้เช่นเดียวกับข้าราชการในประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

  การเข้าสู่ระบบแท่ง ตามมติของ ก.กลาง ได้เพ่ิมโอกาสให้กับข้าราชการประเภททั่วไป ในระดับ
อาวุโส โดยหากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วครองระดับต าแหน่งมาไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทแล้วครองระดับต าแหน่งมาไม่น้อยกว่า 4 ปี สามารถสอบคัดเลือกไปสู่ต าแหน่งในประเภทวิชาการ กลุ่ม
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในระดับช านาญการ 
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2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

 
 

  เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ระบบแท่ง การแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ เลื่อน
ไปประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นก าหนดใหม่ ดังนี้ 

 
  จากรูป ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงานสามารถสามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็น
หัวหน้าฝ่าย ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ ก.กลาง ก าหนดให้ หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 10 ปี (ทั้งนี้ในบท
เฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม คือ ซี5 และซี6 ได้) ในขณะที่ข้าราชการประเภททั่วไประดับอาวุโส หากมี
อายุงานมากกว่า 4 ปีในระดับ (ในบทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม คือ ซี7 ได้) ก็สามารถมีโอกาสเปลี่ยน
ระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย ในประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้นได้ 
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  ส าหรับประเภทวิชาการ ข้าราชการระดับช านาญการหากมีอายุงานมากกว่า 4 ปี สามารถมีโอกาส
เปลี่ยนระดับเป็นหัวหน้าฝ่าย ในประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ ก.กลาง 
ก าหนดได้ (ทั้งนี้ในบทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม คือ ซี 6 และซี 7 ได้) ในขณะที่ข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ หากมีอายุงานมากกว่า 6 ปี ในระดับ (บทเฉพาะกาลให้บวกอายุงานในระดับซีเดิม 
คือ ซี 8 ได้ด้วย) ก็สามารถมีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นต าแหน่งในประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง รวมถึง
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หากมีอายุงานมากกว่า 8 ปี ในระดับ มีโอกาสเปลี่ยนระดับเป็นต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับสูง ทั้งนี้ในระยะแรกกระบวนการคัดเลือกให้คงหลักเกณฑ์เดิมไปก่อนจนกว่า ก.
กลาง จะมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการใหม่ 
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ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง การแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น (เช่น ผู้อ านวยการกอง/ส านัก) เลื่อนไป
ประเภทบริหารท้องถิ่นให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนดใหม่ ดังรูปต่อไปนี้ 
 

 
 

  จากรูป ข้าราชการประเภทอ านวยการท้องถิ่น เปลี่ยนสายงานเป็นต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ได้ โดยแต่ละระดับมีการก าหนดอายุงานที่แตกต่างกัน ตามระดับชั้นและวุฒิการศึกษา 

  ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับต้น จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้นได้หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 2 ปี เช่นเดียวกับ
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับกลาง จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลางได้หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 2 ปี และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น
ระดับสูง จะสามารถเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงได้
หากมีอายุงานในระดับมากกว่า 2 ปี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเห็นว่าต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น เมื่อเข้าสู่
ระบบแท่งแล้วจะไม่สามารถไปด ารงต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้างานและลักษณะงานที่มีความ
หลากหลายได้ทันที จ าเป็นต้องผ่านงานและประสบการณ์ของการเป็นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเรียนรู้
ประสบการณ์ในการบริหารหน้างานและลักษณะงานที่หลากหลายก่อน 

  อย่างไรก็ดีการเลื่อนจากต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นต าแหน่งปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับชั้นงานเดียวกันสามารถด าเนินการได้หากมีอายุงานในต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเวลามากกว่า 2 ปี รวมถึงสามารถเลื่อนไปเป็นระดับชั้นงานถัดไปในต าแหน่งรองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้หากครองต าแหน่งเป็นเวลามากกว่า 4 ปี (โดยลดให้ 1 ปี หากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท) ในการ
เลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ทั้งนี้ในระยะแรกกระบวนการคัดเลือกให้คงหลักเกณฑ์เดิม
จนกว่า ก.กลาง จะมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการใหม่ 



เอกสารประชาสมัพนัธ์งานการเจา้หนา้ท่ี 

 
   
 

สามารถสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดได้ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

 



๑ 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 

  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      

(ก.อบต.จังหวัด)ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ใน

ส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ       

ความยากและคุณภาพ  ของงาน  ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่

จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการ

หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)ก าหนด 
 

  ๑.๒  คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ

ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์การ

บริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อเป็นกรอบในการก าหนด

ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความ

เห็นชอบโดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  

วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  

วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ในการ

ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรอืพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง ๓  ปี  
 

๑.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้จัดท า

แผนอัตราก าลัง ๓  ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63  ขึน้ 

 

 

 

 

 



๒ 

 

๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   

 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

2.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีโครงสร้างการแบ่งงานและ

ระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

    ๒.1.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีการก าหนดต าแหน่งการจัด

อัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ตาม

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

    ๒.1.๓ เพื่อใหค้ณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา สามารถตรวจสอบการ

ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ว่าถูกต้องเหมาะสมหรอืไม่ 

    ๒.1.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร

ขององค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

    ๒.1.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการ

บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

    ๒.1.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ

บริหาร         งานบุคคลใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

2.2.๑ ผูบ้ริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มสี่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบ

อัตราก าลังคน ต าแหนง่และหน้าที่รับผดิชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ตอ้งการ 

2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมอื

ในการบริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหนว่ยงาน 

2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ

สามารถตรียมการรองรับกับเหตุการณด์ังกล่าวไว้ล่วงหนา้ได้ 
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2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งดา้น จุดแข็ง  จุดอ่อน  

โอกาส และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มอียู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหนา้

เกี่ยวกับการใชท้รัพยากรบุคคลใหส้อดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร

บุคคล และวางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดใีห้กับหนว่ยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

3. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความส าคัญ  และกระบวนการ ในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 

๓ ป ี

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคดิเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวม

ขององค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรตา่งๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย

ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาท างาน

ให้บรรลุเปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้น

ในการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของ

ทุนมนุษย์ที่องคก์รต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ

การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ

วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามี

ส่วนต่างของความต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ 

เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหา

ความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

(Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า  “เป็น

กระบวนการในการก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากร

ประเภทใด จ านวนเท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่ง

บุคลากรนี ้รวมตัง้แต่การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่ม 
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ศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่ง

บุคลากร ตลอดจนการใชป้ระโยชน์จากบุคลากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน

ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และ

พยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนใน

จ านวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคน

เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ใน

คู่มือการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์  นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้

ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็น

ระบบในการวิเคราะห ์และวเิคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่

จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่

จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม 

และคัดเลือกที่มคีุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงาน

ได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่ง

ทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นใหอ้ยู่กับองค์กรตอ่ไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบ

อัตราก าลังน้ันเป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มาก

น้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ 

ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร

ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 

กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจา้ภาพที่ชัดเจน อกีทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่

ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ดังนี้ 
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 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้

ความรูค้วามสามารถและทักษะเชงิเทคนิค หรอืเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ

ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา

ตามล าดับช้ัน   ก าหนดต าแหน่ง แตล่ะประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 

- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  

- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มตน้ด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 

- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มตน้มคีุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง

ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนด

ต าแหน่งเพิ่มจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคนลาออก  

หรอืเกษียณอายุราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี ้ 

- กลุ่มงานบริการพืน้ฐาน  

- กลุ่มงานสนับสนุน 

- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี

ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตน้และสิน้สุดที่แน่นอนตามโครงการหรอืภารกิจในระยะสั้น  

หลกัเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์เป็นองค์การ

บริหารส่วนต าบลขนาดกลางดว้ยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ 

ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจา้งทั่วไป 

- พนักงานจา้งตามภารกิจ 
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 (2)  แนวคดิเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงานในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจน

การก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล

มากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อ

การบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี

คุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยใหพ้ิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่

เหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผดิชอบหลัก ดังนี้ 

 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 

และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วน

ใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่

ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่

ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณท์ี่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ

แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่ เรื่อง

การเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้

คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงาน

ได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณท์ี่แต่ละคนมี 

 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ

แตง่ตัง้ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่

เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ

บรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง

สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิ

การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารง

ต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนา

การศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน

การบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละ

ต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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 3.1.3 แนวคดิในการวเิคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน  จ าเป็นต้องสร้าง

กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  

มิติเชิงเวลาคือ  มิติขอ้มูลในอดีต มิติขอ้มูลในปัจจุบัน และมิติขอ้มูลในอนาคต  ดังตาราง 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 

                              

                    

                                       

                                

        

       

           

        

•                         
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          Drivers 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบือ้งตน้สะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะหค์วามต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ 

ต้องอาศัยการผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน 

เช่นเดียวกันกับ American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรร

อัตราก าลังนัน้ควรค านงึถึงปัจจัยและกระบวนการตา่งๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ

วิเคราะหอ์ัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้
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เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะหอ์ัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) มา

พิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสม

ของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ที่มอียู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการ

ด าเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ

หรอืไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลัง

ให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้

การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่อง

ก าลังคนให้รองรับสถานการณใ์นอนาคต  

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน

การพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในส่วนนี้จะค านึงการ

จัดสรรประเภทของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัด

ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมี

ความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพื่ อให้การท างานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ก าหนด

อัตราก าลังในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการ

กอง  มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่ง

แต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มี

คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  

การก าหนดในล าดับช้ันเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้

ประสบการณ ์ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนการจรงิ (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหป์ริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี

ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอ่ไปนี้ 

พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงาน

ว่า 

 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนีห้รอืไม่ 

 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรอืไม่ 
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 การมสีายงานนีใ้นส่วนราชการ เอือ้ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า 

 ลักษณะความเช่ียวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เกษมทรัพย์ 

 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้ 

 การมสีายงานนีใ้นหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อตอ่การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแตล่ะสว่นราชการ มาเพื่อวิเคราะหก์ารก าหนดอัตรา  และ

ค านวนระยะเวลาที่เกิดขึน้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ใชว้ิธีคิดจากสูตรการค านวณหา

เวลาปฏิบัติราชการ    ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  

แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรอื  82,800  นาที 
 

หมายเหตุ 

1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ช่ัวโมง 

3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ช่ัวโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ช่ัวโมง 

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

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์) มายึดโยง

กับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การ

ปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษมทรัพย์  (การตรวจประเมนิ LPA)    

 

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา 

อย่างนอ้ยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการ

และการแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนัน้ จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หาก

ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น

ระดับหัวหนา้ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งองค์การบริหาร 
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ส่วนต าบลเกษมทรัพย์ พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมี

ความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กอง

การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล            

เกษมทรัพย์เป็นองค์กรที่มีขา้ราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนัน้จึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่อง

กรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนีไ้ม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การ

ปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากร

ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้า

เกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่

ได้มาจากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือ

การสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  เป็นการ

วางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้

สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองดอน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  ซึ่งองค์การบริหาร

ส่วนต าบลทั้งสีแ่หง่  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท 

และจ านวนงบประมาณในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมาก 
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  จากแผนภูมกิารเปรียบเทียบอัตราก าลังและการเปรียบเทียบด้านงบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอน  องค์การ

บริหารส่วนต าบลภูหลวง  และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่ม ี  

ขนาดเดียวกัน  บริบท  ลักษณะภูมปิระเทศใกล้เคียงกัน จะพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์นั้น

มีงบประมาณรายจ่ายน้อยกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลทุกที่และการก าหนดอัตราก าลังขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   มีอัตราก าลังน้อยกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งเชน่เดียวกัน ดังนั้น

ในเรื่องของการก าหนดต าแหนง่เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสี่ หนว่ยงานแลว้  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  จงึยังไม่มีความ

จ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรอืเพิ่มต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่

ขณะปัจจุบันสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มคีนครอง องค์การ

บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ขอใชบ้ัญชจีากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น  และ

คาดการณว์่า ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบล

จากการสอบ และท าให้พนักงานสว่นต าบล เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้   

 

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๓ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป

ประจ าป งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบดวย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน  

ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคล  เปนเลขานุ

การ  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนือ้หาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์ ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอด

คลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 

นโยบายผูบริหารและ สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อ

รองรับภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ได

อยางมปีระสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 
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 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ให

เหมาะสม กับภาระหนาที่ความรับผดิชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาใน

สายอาชีพของกลุ่มงานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

โดยใหหัวหนาสวน ราชการเขามามีสวนรวม เพื่อก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจ

างใหตรงกับภารกิจและ อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ 

และจ านวนขาราชการ ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพ

นักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง จ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 

อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล   

ตองไมเกิน รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนา

ความรู ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมคีวามส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วน

ต าบล การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม

ทรัพย์ สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การ

จัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตรา

ก าลังคนจงึมคีวามส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้

ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะเผชิญในอนาคต

เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มี

อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับ

การใชท้รัพยากรบุคคลใหส้อดคล้องกับสภาวะแวดล้อมตา่งๆ ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชงิกลยุทธ์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ให้สอดคล้องกันท า 
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ให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที

ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้าง

อายุก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้

หมดสิ้นไปได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลด

ความรุนแรงของปัญหานัน้ลงได้ 

3.3.5 ช่วยใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท 

และระดับทักษะของก าลังคนใหเ้หมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ส่งผลใหท้ั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้อันจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการ

ลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้ เกิดการจ้างงานที่ เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  (Equal 

Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี

ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา 

การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหนง่ การจา่ยค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

  3.4.๑ แต่งตัง้คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

  3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตรข์ององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษมทรัพย์  

3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เชน่ 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังใน

แตล่ะหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะหอ์ัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 

  3.4.๓ เพื่อจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

และส่งคณะท างานเพื่อปรับแตง่ร่างแผนอัตราก าลัง  

  3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ 

ปี ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  
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  3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  

ประจ างบประมาณ 2561 – 2563   

  3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว 

ให้ อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ีองค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

ก.ค.60 แตง่ตัง้คณะท างาน  

ส.ค.60 ประชุมคณะท างาน  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร ์

ภารงาน  อัตราก าลังที่มอียู่ ฯลฯ 

ส.ค. 60 ขอแผนอัตราก าลัง 3 ป ีอบต.ข้างเคียง อบต.ส าโรง , อบต.ดอน,อบต.ภูหลวง

,อบต.โคกไทย 

ส.ค.60 จัดส่งร่างแผนให้คณะท างานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ส.ค.60 เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผน

อัตราก าลัง 3 ปี จังหวัดนครราชสีมา

พิจารณา 

 

ส.ค.60 ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา ประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ก.ย.60 จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต. ให้             

อบต.เกษมทรัพย์ 

ปลายเดือน ก.ย.60 

ก.ย.60 ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.63 

ต.ค.60 รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  จังหวัดนครราชสีมา,อ าเภอปักธงชัย 
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๔.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่  

23 กุมภาพันธ์ 2540  มีเนื้อที่ทั้งหมด  10.40 ตารางกิโลเมตร  อยู่ในเขตพื้นที่ของอ าเภอ     ปักธงชัย  

จังหวัดนครราชสีมา  มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน  มีประชากรในพื้นที่ต าบลเกษมทรัพย์  

3,249  คน 384 ครัวเรือน  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มี

ความสูงประมาณ 250 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง  อาชีพหลักของประชากรในต าบลเกษมทรัพย์  

คือการท าเกษตรกรรม  และมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจ าหนา่ยควบคู่กันไป 

จากการ ส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล    

เกษมทรัพย์ พบปัญหาและความต้องการความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี 

ประจ าปี 2561 – 2564 แบงออกเปนดานตางๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรง กับความตอง

การประชาชนอยางแทจรงิ ดังนี้ 

๔.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

สภาพปัญหา 

(๑)  ปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝนต้องการการระบายน้ าให้เป็นไปโดยสะอาด 

 (๒)  ปัญหาถนนที่ไว้สัญจรยังไม่ครบถ้วน มาตรฐาน 

 (๓)  ปัญหาแสงสว่างในเวลาค่ าคนื 

 (๔)  ปัญหาการตดิต่อสื่อสารโทรคมนาคม 

(5)  ปัญหาน้ าอุปโภคบริโภคยังไม่ทั่วถึง 

(6) ปัญหาแหล่งน้ า คูคลอง มีวัชพืชและตื้นเขิน และมีไม่เพียงพอ 

(7) ปัญหาประชาชนขาดภาชนะในการกักเก็บน้ า 

ความต้องการ 

 ๑)  ให้มตีู้โทรศัพท์สาธารณะที่เพียงพอ 

 (๒)  ให้มกีารขยายเขตไฟฟูาและตดิตั้งโคมไฟสาธารณะให้ทั่วถึง 

 (๓)  ให้มกีารก่อสร้างถนนลาดยาง  คอนกรีตให้เต็มพืน้ที่ 

 4.2  ด้านเศรษฐกิจ 

สภาพปัญหา 

(๑)  ประชาชนส่วนใหญ่มรีายได้ต่ า 

(๒)  ปัญหาการว่างงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
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(๓)  ปัญหาขาดทุนรอนในการประกอบอาชีพ 

(๔)  ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

ความต้องการ 

 (๑)  ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือชุมชนที่มีการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจชุมชน

พึ่งตนเอง 

 (๒)  ให้มกีารสนับสนุนกลุ่มกองทุนกู้ยืมเพื่อส่งเสริมอาชีพ (หมูบ่้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

 (๓)  ให้มกีารฝึกอบรมอาชีพตา่งๆ เพื่อให้เกิดรายได้เสริม 

4.3  ด้านสังคม 

สภาพปัญหา 

(๑)  ปัญหาดา้นยาเสพติด ซึ่งบางแห่งมกีารเสพและจ าหน่ายยาเสพติด 

(๒)  ปัญหาการไม่มีงานท าในวัยแรงงาน (๑๓ – ๖๐ ปี) 

(๓)  ปัญหาด้านสวัสดิการในการสงเคราะหค์นชรา 

(4)  ปัญหาการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัยไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

 (5)  ปัญหาดา้นความรว่มมือในการแก้ไขโรคติดตอ่ 

(6)  ปัญหาจากเหตุรบกวนหรอืเหตุร าคาญ 

(7)  ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ 

ความต้องการ 

 (๑)  ให้มกีารจัดฝึกอบรมเพื่อปูองกันปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน  ผูน้ าชุมชน 

 (๒)  ให้มกีารจัดการแขง่ขันกีฬาต้านยาเสพติด 

 (๓)  ให้มสีนามกีฬาเพื่อออกก าลังกายที่เพียงพอ 

 (๔)  ให้มสีวนพักผอ่นหย่อนใจ 

 (๕)  ให้มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

4.4 ด้านการเมืองการบริหาร 

สภาพปัญหา 

(1)  ปัญหาการจัดเก็บรายได้ 

(2)  ผูบ้ริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล ขาดความรู้และ

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

(3)  อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานไม่ทันสมัย 
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(4)  ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

(5)  ประชาชนในเขตพืน้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล     

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ความต้องการ 

(1) จัดอบรมและส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วน

ต าบล  เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 

(2) จัดหาอุปกรณ์  เครื่องใชส้ านักงานให้ทันสมัย 

(3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

(4) จัดอบรมใหป้ระชาชนในพื้นที่มคีวามรูค้วามเข้าใจบทบาทหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาพปัญหา 

 (๑)  ปัญหาขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่สาธารณะและนันทนาการ 

(๒)  การทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอย 

(๓)  ปัญหาได้รับการรบกวนจากเสียงและกลิ่น 

(4)  ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(5) การใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 

(6)  ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม  

ความต้องการ 

 (๑)  ให้มกีารจัดอบรมเพื่อปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรักทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 (๒)  ให้มกีารบริหารจัดการขยะที่ดี 

(3)  จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจติส านึกร่วมในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

(4) สรา้งจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 (5) รณรงค์และใหค้วามรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 

4.6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สภาพปัญหา 

 (๑)  ปัญหาการรับรู้ ข้อมูลขา่วสารของประชาชน 
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 (๒)  ปัญหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 

 (๓)  ปัญหาดา้นการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 (๔)  ปัญหาการห่างหายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    

ความต้องการ 

 (๑)  ให้มศีูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยครบทุกหมู่บ้าน 

 (๒)  ให้มกีารมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแตย่ากจนเป็นประจ าทุกปี 

 (๓)  ให้มกีารจัดงานประเพณีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเป็นประจ าทุกปี 

 (๔)  ให้มกีารส่งเสริม  ฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.7 ปัญหาด้านอื่น ๆ 

(๑)  ประสานแผนงานหรอืการท างานกับหนว่ยงานของรัฐหรอืท้องถิ่นอื่น  

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

เกษมทรัพย์นั้น ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 2561 – 2564   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์

ของต าบลเกษมทรัพย์คือ  “ทางสัญจรแข็งแรงคงทน  ประชาชนอยู่ดีกินดี มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์  

สิ่งปฏิกูลไม่มี”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุม

โรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐาน ใหเ้ป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาใหไ้ด้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ต าบลเกษมทรัพย์เป็นเมืองที่

น่าอยู่ ตลอดไป  

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ใช้เทคนิค SWOT  เข้ามาช่วย  เพื่อให้ทราบว่า

องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะหจ์ุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  ดังนี้ 
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S = Strength จุดแข็ง W = Weakness จุดอ่อน 

1.ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาต าบล  1.การไม่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลง 

2.มคีวามเป็นอิสระในการท างาน 2.รายได้จากภาษีจัดเก็บได้นอ้ย 

3.วิถีชิวติแบบกึ่งชนบทมีความขัดแย้งน้อย 3.ขาดโครงสรา้งพื้นฐาน 

4.มีพื้นที่นอ้ยเหมาะกับรายได้ที่จะพัฒนา 4.ขาดบุคลากร 

5.ติดตอ่ประสานงานหนว่ยงานอื่นได้สะดวกรวดเร็ว 5.ประชาชนขาดการมสี่วนร่ม 

6.ฝุายการเมอืงมคีวามมั่นคง 6.ตระหนักในเรื่องคุณภาพชวีิตค่อนขา้งน้อย 

7.พืน้ที่ไม่มาก ท าให้บริหารจัดการได้สะดวก 7.ขาดความรูค้วามเข้าใจในเรื่องไอที 

8.มีความพร้อมทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ 8.ประชาชนไปท างานในเมืองงหลวงมาก ปล่อยให้

ผูสู้งอายุ เด็ก อยู่บ้าน 

9.มคีวามพร้อมทางด้านงบประมาณ  

10.การปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ในรูปกลุ่มได้ผลดี  

  

 

 

O = Opportunity โอกาส T = Threat   อุปสรรค 

1.หนว่ยงานราชการมคีวามสนใจใหเ้งินกองทุนกลุ่ม

อาชีพ 

1. เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

2.สังคมกึ่งชนบทมีความเอื้ออาทรตอ่กัน 2. สภาพภูมิอากาศ ฤดูแล้ง ขาดน้ าบริโภค ฤดูฝน 

น้ าท่วม 

3.มีโอกาสพัฒนาแหลง่น้ าใหเ้พียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 

3.สภาพเศรษฐกิจต าต่ าและปัญหาราคาพืชผล 

4.จ านวนเจ้าหน้าที่ในอบต.เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับงาน

ในอนาคต 

4.ขาดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและองค์กร

ในการพัฒนาต่าง ๆ  

5.ผลติภัณฑ์ OTOP สามารถส่งเสริมให้เป็นอาชีพ

เสริม 

5.แนวเขตพื้นที่ยังไม่ชัดเจน (ซ้ าซ้อนกัน) 

6.การแก้ปัญหาได้รวดเร็วและตรงความต้องการ  
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ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลเกษมทรัพย์  ได้ก าหนดไว้ 12 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

      ๑.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนา

แหลง่น้ า คลองน้ า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 

    ๑.๒ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสรา้งพื้นฐาน ทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 

    ๑.๓ ส่งเสริมสถานที่ออกก าลังกายและนันทนาการ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

     ๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม 

๒.๒ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

การสนับสนุนศูนย์การเรียนรูชุ้มชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ 

     ๒.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองต่างๆ 
 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา 

     ๓.๑ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน/ลด

อุบัติเหตุจราจรทางบก 

    ๓.๒ เสริมสรา้งความเข้มแข็งชุมชน ในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมสนับสนุน 

ต ารวจบ้าน/ อปพร. ใหท้ างานอย่างมคีุณภาพ 
 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

๔.๑  จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่าง

โปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มสี่วนรว่มทุกภาคส่วน 

๔.๒  ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น(อบต.เทศบาล.อบจ.)และร่วมมือกับส่วนราชการส่วน

ภูมภิาค 

๔.๓  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔.๔  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององคก์รใหม้ีความเหมาะสมสอดคล้อง 

๔.๕  จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
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๔.๖  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการท างานของ

องค์กร 
 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสรมิศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

     ๕.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์สง่เสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วถิีพุทธท้องถิ่น 

     ๕.๒ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เช่น ชาตพิันธุ์ วัฒนธรรม วถิีชีวติ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา  

       ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน น าเทคโนโลยีมาใช้ ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

      ๖.๒  ส่งเสริมการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรูชุ้มชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางการพัฒนา 

      ๗.๑ ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสรา้งความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ 

     ๗.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและ

ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
 

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนา 

๘.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุน

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ท างานอย่างมคีุณภาพและมีขวัญและก าลังใจที่ดี 

๘.๒ จัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้น าชุมชน (ก านัน 

ผูใ้หญ่บ้าน)กลุ่มสตร ีกลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอาย ุ

๘.๓ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมี

สุขภาพที่ดี (การคุ้มครองผู้บริโภค/ การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ- ไม่ติดต่อ /การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/

อนามัยโรงเรยีน) 
 

๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

     ๙.๑ ส่งเสริมการสร้างความรม่รื่นสองขา้งทาง เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
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    ๙.๒ รณรงคก์ารแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน /การรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบรกิาร 

แนวทางการพัฒนา 

      ๑๐.๑ ประสานงานโครงขา่ยการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /เชิง

วัฒนธรรม/เชงิเกษตร/เชิงสมุนไพร (สปาสมุนไพร) 

     ๑๐.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เชน่ งานบวงศรวงย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย ฯลฯ 
 

๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

       ๑๑.๑ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชวีิต เด็ก สตรี คนชรา ผูด้้อยโอกาส

และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มแีละเพิ่มพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๑๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

      ๑๒.๑ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ

เอกชน หนว่ยงานของรัฐ เชน่ ความรูด้้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ  

    ๑๓.๒ ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้า

ส่งออก  

     ๑๔.๓ สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ  

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อให้

ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับ

ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าว

ถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542   

ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังน้ี 
1.1 จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มนี้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 

1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรอืแสงสวา่งโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)) 

1.4 ให้มแีละบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
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1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

2. ด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดตอ่ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มแีละบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอ่นหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูด้้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุ งแหล่ ง ชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ ยวกับที่ อยู่ อาศัย  

(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุ ข  ก ารอนามั ยครอบครั ว และการรั กษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

(มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมอืง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มทีี่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 

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

4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิย์กรรมและการท่องเที่ยว มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มแีละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มตีลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี

ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
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5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  

(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มี

ภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น (มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 

6.3 การจัดการศกึษา (มาตรา 16(9)) 

6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

(มาตรา 17(18)) 

7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

(มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรใหต้ามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่ ง เ ส ริ ม ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ขอ ง ร าษฎ ร  ใ น ก า รมี ม า ต รก า รปู อ ง กั น  

(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การ

ปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16)) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 

จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้เป็นอย่างด ีมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

ค านงึถึงความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ 

แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี อบต. จะด าเนินการ 

  ภารกิจหลัก 

        ๑.   การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

          ๒.   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

          ๓.   การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

         ๔.   การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         ๕.   การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารสุข 

๖.   การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน  

๗.   การส่งเสริมและปูองกันยาเสพติด 

  ภารกิจรอง 

๑.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 

๒.  การส่งเสริมการเกษตร 

๓.  การพัฒนาการมีสว่นร่วมทางเมอืงและการบริหาร 

๔.  การพัฒนาและปรับปรุงแหลง่ท่องเที่ยว 

๕.  การพัฒนาและสงเคราะหเ์ด็ก สตร ีคนชราและผูด้้อยโอกาส 

 7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

  วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ ์ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผูบ้ริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการ
ท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให ้
ผูบ้ริหารรูจุ้ดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูก
ทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้
อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการ
วิเคราะหส์ภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี ้   

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  
จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์   
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1.2 W มาจาก Weaknesses  

หมายถึง จุดด้อยหรอืจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมา

จากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ 

แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  

หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ใหส้อดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึน้ให้ได้จรงิ  

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 

1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต.

เป็นส่วนมาก 

2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 50 ปี เป็นวัยท างาน 

3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 

รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจรติ 

4. มีการพัฒนาศกึษาหา+ความรูเ้พิ่มเติมอยู่เสมอ 

5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้

ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 

1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ 

อบต. 

2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า

หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 

3. มีภาระหนี้สนิ 

 

โอกาส   O 

1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิด

ความรว่มมอืในการท างานงา่ยขึ้น 

2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ

ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 

1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่

เพียงพอ 

2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความ

ยากของงาน 

3. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 

2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 

3. ชุมชนยังมคีวามคาดหวังในตัวผูบ้ริหารและการ 

    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 

4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝกึอบรมบุคลากร 

5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า

ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 

6. ส่งเสริมให้มีการน าความรูแ้ละทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จาก

การศกึษาและฝกึอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

จุดอ่อน   W 

1. ขาดบุคลากรที่มคีวามรูเ้ฉพาะด้านทางวชิาชีพ 

2. บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรอืไม่ม ี

3. อาคารส านักงานคับแคบ  

 

โอกาส   O 

1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 

2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 

3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 

สภาพพื้นที่ ทัศนคตขิองประชาชนได้ดี 

4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา

โทเพิ่มขึน้ 

5. ผู้บริหารและผูบ้ังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทใน

การช่วยใหบุ้คลากรบรรลุเปูาประสงค์ 

 

ข้อจ ากัด  T 

1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 

ความสัมพันธ์ แบบเครือญาติ ใน ชุมชน การ  

ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพี่

น้อง 

2. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงาน

ความรู้ที่ มีจ ากัดท าให้ต้อง เพิ่มพูนความรู้ ให้

หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 

อบต. 

3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ 

จ านวนประชากร และภารกิจ 

 



๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ

๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการองค์การบรหิารส่วนต าบลเกษมทรัพย์

จากการที่องคก์ารบริหารสว่นต าบลเกษมทรัพย์  ไดก้ าหนดภารกจิหลักและภารกจิรองที่จะด าเนนิการดังกลา่ว

โดยองคก์ารบริหารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ไดก้ าหนดต าแหนง่ของพนักงานสว่นต าบลและพนักงานจา้งใหต้รงกับภารกจิดังกลา่ว

ซึง่ในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างสว่นราชการที่จะรองรับการด าเนนิการตามภารกจินัน้ อาจก าหนดเป็นภารกจิอยู่ในงาน

หรือก าหนดเป็นฝ่าย ในระยะตอ่ไปเมือ่มกีารด าเนนิการตามภารกจินัน้ และองคก์ารบริหารสว่นต าบลพจิารณาแลว้เห็นวา่ 

ภารกจินัน้มปีริมาณงานมากพอก็อาจจะพจิารณาจั้ดตัง้เป็นสว่นตอ่ไป  โดยเร่ิมแรกก าหนดโครงสร้างไวด้ังนี้ ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ส านกังานปลัด อบต. ๑. ส านกังานปลัด อบต.

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

- งานสารบรรณ - งานสารบรรณ

- งานอ านวยการและขอ้มูลขา่วสาร - งานอ านวยการและขอ้มูลขา่วสาร

- งานบริหารงานบุคคล - งานบริหารงานบุคคล

- งานเลอืกตัง้ - งานเลอืกตัง้

- งานตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบภายใน

- งานกจิการสภา - งานกจิการสภา

- งานสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร์ - งานสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร์

- งานอื่นที่ไมอ่ยู่ในความรับผิดชอบของสว่นใด - งานอื่นที่ไมอ่ยู่ในความรับผิดชอบของสว่นใด

๑.๒ งานนโยบายและแผน ๑.๒ งานนโยบายและแผน

- งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานนโยบายและแผนพัฒนา

- งานวชิาการ - งานวชิาการ

- งานงบประมาณ - งานงบประมาณ

๑.๓ งานกฎหมายและคดี ๑.๓ งานกฎหมายและคดี

- งานกฎหมายและนติกิรรม - งานกฎหมายและนติกิรรม

- งานด าเนนิการทางคดแีละศาลปกครอง - งานด าเนนิการทางคดแีละศาลปกครอง

- งานร้องเรียนร้องทุกขแ์ละอุทธรณ์ - งานร้องเรียนร้องทุกขแ์ละอุทธรณ์

๑.๔ งานเทศกจิ ๑.๔ งานเทศกจิ

- งานเทศกจิ - งานเทศกจิ

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน



หมายเหตุ

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานรักษาความสงบเรียบร้อย

- งานสนับสนุนและบริการ - งานสนับสนุนและบริการ

๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานอ านวยการ - งานอ านวยการ

- งานป้องกัน - งานป้องกัน

- งานชว่ยเหลอืฟื้นฟู - งานชว่ยเหลอืฟื้นฟู

- งานกูภ้ัย - งานกูภ้ัย

๑.๖ งานสง่เสริมการเกษตร ๑.๖ งานสง่เสริมการเกษตร

- งานสง่เสริมการเกษตร - งานสง่เสริมการเกษตร

- งานปศุภสัตว์ - งานปศุภสัตว์

- งานควบคุมโรคของพชืและสัตว์ - งานควบคุมโรคของพชืและสัตว์

- งานแปรรูปผลผลติทางการเกษตร - งานแปรรูปผลผลติทางการเกษตร

๑.๗ งานพัฒนาชุมชนและสตรี ๑.๗ งานพัฒนาชุมชนและสตรี

- งานพัฒนาชุมชน - งานพัฒนาชุมชน

- งานพัฒนาองคก์รและกลุม่สตรี - งานพัฒนาองคก์รและกลุม่สตรี

๑.๘ งานสังคมสงเคราะห์ ๑.๘ งานสังคมสงเคราะห์

- งานสงเคราะหผู้์สูงอายุ - งานสงเคราะหผู้์สูงอายุ

- งานสงเคราะหผู้์พกิาร/มรีายไดน้อ้ย - งานสงเคราะหผู้์พกิาร/มรีายไดน้อ้ย

- งานสงเคราะหผู้์ประสบภัย - งานสงเคราะหผู้์ประสบภัย

๑.๙ งานสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม ๑.๙ งานสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม

- งานอนามัยและสิง่แวดลอ้ม - งานอนามัยและสิง่แวดลอ้ม

- งานสง่เสริมสุขภาพและสาธารณสุข - งานสง่เสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- งานรักษาความสะอาด - งานรักษาความสะอาด

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่
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หมายเหตุ

๒. กองคลัง ๒.

๒.๑ งานการเงนิ ๒.๑ งานการเงนิ

- งานรับ - เบิกจา่ยเงนิ - งานรับ - เบิกจา่ยเงนิ

- งานจัดท าฏกีาเบิกจา่ยเงนิ - งานจัดท าฏกีาเบิกจา่ยเงนิ

- งานเก็บรักษาเงนิ - งานเก็บรักษาเงนิ

๒.๒ งานบัญชี ๒.๒ งานบัญชี

- งานการบัญชี - งานการบัญชี

- งานทะเบียนคุมการเบิกจา่ยเงนิ - งานทะเบียนคุมการเบิกจา่ยเงนิ

- งานการเงนิและงบทดลอง - งานการเงนิและงบทดลอง

- งานงบแสดงฐานะทางการเงนิ - งานงบแสดงฐานะทางการเงนิ

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- งานภาษีอากร คา่ธรรมเนยีทและคา่เชา่ - งานภาษีอากร คา่ธรรมเนยีทและคา่เชา่

- งานพัฒนารายได ้และแผนที่ภาษี - งานพัฒนารายได ้และแผนที่ภาษี

- งานควบคุมกจิการคา้และคา่ปรับ - งานควบคุมกจิการคา้และคา่ปรับ

- งานทะเบียบควบคุมและเร่งรัดรายได้ - งานทะเบียบควบคุมและเร่งรัดรายได้

๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ

- งานทะเบียนทรัพย์สนิ - งานทะเบียนทรัพย์สนิ

- งานพัสดุ - งานพัสดุ
- งานทะเบยีนเบกิจ่ายวัดสคุรุภณัฑแ์ละยานพาหนะ - งานทะเบยีนเบกิจ่ายวัดสคุรุภณัฑแ์ละยานพาหนะ

๓. กองช่าง ๓. กองช่าง

๓.๑ งานกอ่สร้าง ๓.๑ งานกอ่สร้าง

- งานกอ่สร้างและบูรณะถนน - งานกอ่สร้างและบูรณะถนน

- งานกอ่สร้างและบรูณะสภาพและโครงการพเิศษ - งานกอ่สร้างและบรูณะสภาพและโครงการพเิศษ

- งานระบบขอ้มูลและแผนที่เสน้ทางคมนาคม - งานระบบขอ้มูลและแผนที่เสน้ทางคมนาคม

- งานบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและยานพาหนะ - งานบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและยานพาหนะ

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศลิป์ - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศลิป์

- งานวศิวกรรม - งานวศิวกรรม

- งานประเมนิราคา - งานประเมนิราคา

- งานควบคุมการกอ่สร้างอาคาร - งานควบคุมการกอ่สร้างอาคาร

- งานบริการขอ้มูลและหลักเกณฑ์ - งานบริการขอ้มูลและหลักเกณฑ์

- งานออกแบบ - งานออกแบบ

กองคลัง
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หมายเหตุ

๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค

- งานประสานสาธารณูปโภคและกจิการประปา - งานประสานสาธารณูปโภคและกจิการประปา

- งานขนสง่และวศิวกรรมจาจร - งานขนสง่และวศิวกรรมจาจร

- งานระบายน้ า - งานระบายน้ า

- งานจัดตกแตง่สถานที่ - งานจัดตกแตง่สถานที่

๓.๔ งานผังเมอืง ๓.๔ งานผังเมอืง

- งานส ารวจและแผนที่ - งานส ารวจและแผนที่

- งานวางผังพัฒนาเมอืง - งานวางผังพัฒนาเมอืง

- งานควบคมุทางผังเมอืง - งานควบคุมทางผังเมอืง

- งานจัดรูปที่ดนิและฟืน้ฟูเมอืง - งานจัดรูปที่ดนิและฟื้นฟูเมอืง

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ งานบริหารงานการศกึษา ๔.๑ งานบริหารงานการศกึษา

- งานบริหารวชิาการ - งานบริหารวชิาการ

- งานนเิทศการศกึษา - งานนเิทศการศกึษา

- งานลกูเสอืและยุวกาชาด - งานลูกเสอืและยุวกาชาด

๔.๒ งานสง่เสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.๒ งานสง่เสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- งานหอ้งสมดุ พพิธิภณัฑแ์ละเครือขา่ยทางการ - งานหอ้งสมดุ พพิธิภณัฑแ์ละเครือขา่ยทางการ

ศกึษา ศกึษา

- งานกจิการศาสนา - งานกจิการศาสนา

- งานสง่เสริมประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรม - งานสง่เสริมประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรม

- งานกจิการเดก็และเยาวชน - งานกจิการเด็กและเยาวชน

- งานกฬีาและสนัทนาการ - งานกฬีาและสันทนาการ

๔.๓ งานกจิการโรงเรียน ๔.๓ งานกจิการโรงเรียน

- งานจัดการศกึษา - งานจัดการศกึษา

- งานพลศกึษา - งานพลศกึษา

- งานทดสอบประเมนิผลและตรวจวัดผลโรงเรียน - งานทดสอบประเมนิผลและตรวจวัดผลโรงเรียน

- งานบริการและบ ารุงสถานศกึษา - งานบริการและบ ารุงสถานศกึษา

- งานศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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8.2 การวเิคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

        จากข้อ  8.1  โครงสร้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้วิเคราะห์การ

ก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า

ปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วน

ราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการ

ใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบ

อัตราก าลัง 3 ปี  

 การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เพื่อพิจารณาปรับลด หรือ

เพิ่มอัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  นั้น  องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแล

บังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับต้น ) 4 ส่วนราชการ ปกครอง

บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ  

จ านวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน เพื่อน าเอาจ านวนคนมา

เปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ  3.1.3 เพื่อได้ค่าปริมาณงานใน

ภาพรวม  

การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแตล่ะสว่นราชการ มาเพื่อวิเคราะหก์ารก าหนดอัตรา  และค านวณระยะเวลาที่

เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    

ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  

แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรอื  82,800  นาที 
 

หมายเหตุ 

1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ช่ัวโมง 

3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ช่ัวโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ช่ัวโมง 

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

ส ำนักงำนปลัด อบต. 

ท่ี งาน ปริมาณงานทัง้

ปี(เร่ือง) 

ระยะเวลา/

เร่ือง 

(นาที) 

ระยะเวลาท้ัง

ปี 

(นาที) 

อัตรา 

ก าลัง 

ท่ีต้องการ 

1 งานบริหารทั่วไป     

 - งานสารบรรณ     

 - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร     

 - งานบริหารงานบุคคล     

 - งานเลือกตั้ง     

 - งานตรวจสอบภายใน     

 - งานกิจการสภา     

 - งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์     

 - งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผดิชอบของสว่นใด 

(งานรักษาความสะอาด  งานดูแล

สวนสาธารณะ ) 

รวมปริมาณงาน 

 

 

 

7,766 

 

 

 

22,650 

 

 

 

671,990 

 

 

 

8.12 

2 งานนโยบายและแผน     

 - งานนโยบายและแผนพัฒนา     

 - งานวิชาการ     

 - งานงบประมาณ 

รวมปริมาณงาน 

 

40 

 

60,300 

 

87,300 

 

1.05 

3 งานกฎหมายและคดี     

 -งานกฎหมายและนิตกิรรม     

 -งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง     

 -งานร้องเรยีนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

รวมปริมาณงาน 

 

4 

 

1,800 

 

7,200 

 

0.09 

4 งานเทศกิจ     

 - งานเทศกิจ     

 - งานรักษาความสงบเรียบร้อย     

 -งานสนับสนุนและบริการ 

รวมปริมาณงาน 

 

560 

 

900 

 

297,900 

 

3.60 
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ท่ี งาน ปริมาณงานทัง้

ปี(เร่ือง) 

ระยะเวลา/

เร่ือง 

(นาที) 

ระยะเวลาท้ัง

ปี 

(นาที) 

อัตรา 

ก าลัง 

ท่ีต้องการ 

5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

 -งานอ านวยการ     

 -งานป้องกัน     

 -งานช่วยเหลือฟื้นฟู     

 -งานกู้ภัย 

รวมปริมาณงาน 

 

822 

 

16,965 

 

588,135 

 

7.10 

6 งานส่งเสริมการเกษตร     

 -งานส่งเสริมการเกษตร     

 -งานปศุสัตว์     

 -งานควบคุมโรคของพืชและสัตว์     

 -งานแปรรูปผลิตภัณฑท์างการเกษตร 

รวมปริมาณงาน 

 

70 

 

9,000 

 

48,240 

 

0.58 

7 งานพัฒนาชุมชนและสตรี     

 -งานพัฒนาชุมชน     

 -งานพัฒนาองค์กรและกลุ่มสตรี 

รวมปริมาณงาน 

 

902 

 

13,740 

 

151,380 

 

1.83 

8 งานสังคมสงเคราะห์     

 -งานสงเคราะห์ผูสู้งอายุ     

 -งานสงเคราะห์ผูพ้ิการ/มรีายได้นอ้ย     

 -งานสงเคราะห์ผูป้ระสบภัย 

รวมปริมาณงาน 

 

16 

 

6,120 

 

5,760 

 

0.12 

9 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

 -งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     

 -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข     

 -งานรักษาความสะอาด 

รวมปริมาณงาน 

 

123 

 

20820 

 

44220 

 

0.53 

 รวมอัตราก าลังคนที่ต้องการทั้งหมด   1,902,125 22.97 
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กองคลัง 

ท่ี งาน ปริมาณงานทัง้

ปี(เร่ือง) 

ระยะเวลา/

เร่ือง 

(นาที) 

ระยะเวลา

ท้ังปี 

(นาที) 

อัตรา 

ก าลัง 

ท่ีต้องการ 

1 งานการเงิน     

 -งานรับ-เบิกจา่ยเงนิ     

 -งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงนิ     

 -งานเก็บรักษาเงิน 

รวมปริมาณงาน 

 

10,768 

 

9,730 

 
322,635 

 

3.10 

2 งานบัญชี     

 -งานการบัญชี     

 -งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงนิ     

 -การงานเงินและงบทดลอง     

 -งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

รวมปริมาณงาน 

 

1,872 

 

6,010 

 

90,600 

 

1.09 

3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     

 -งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า     

 -งานพัฒนารายได้  และแผนที่ภาษี     

 -งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ     

 -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

รวมปริมาณงาน 

 

1,888 

 

17,850 

 
107,900 

 

1.30 

4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     

 -งานทะเบียนทรัพย์สิน     

 -งานพัสดุ     

 -งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ

ยานพาหนะ 

รวมปริมาณงาน 

 

 

2,791 

 

 

25,770 

 

 

180,660 

 

 

2.18 

 รวมอัตราก าลังคนที่ต้องการทั้งหมด   620,340 7.49 
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    กองช่าง 

ท่ี งาน ปริมาณงานทัง้

ปี(เร่ือง) 

ระยะเวลา/

เร่ือง 

(นาที) 

ระยะเวลา

ท้ังปี 

(นาที) 

อัตรา 

ก าลัง 

ท่ีต้องการ 

1 งานก่อสร้าง     

 -งานก่อสรา้งและบูรณถนน     

 -งานก่อสรา้งและบูรณสภาพและโครงการ

พิเศษ 

    

 -งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม     

 -งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

รวมปริมาณงาน 

 

1,742 

 

53,040 

 

384,010 

 

4.64 

2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

 -งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศลิป์     

 -งานวิศวกรรม     

 -งานประเมินราคา     

 -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร     

 -งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์     

 -งานออกแบบ 

รวมปริมาณงาน 

 

218 

 

4,140 

 

77,940 

 

0.94 

3 งานประสานสาธารณสุข     

 -งานประสานสาธารณสุขและกิจการประปา     

 -งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร     

 -งานระบายน้ า     

 -งานจัดตกแต่งสถานที่ 

รวมปริมาณงาน 

 

144 

 

12,480 

 

59,940 

 

0.72 

4 งานผังเมือง     

 -งานส ารวจและแผนที่     

 -งานวางแผนพัฒนาเมือง     

 -งานควบคุมทางผังเมือง     

 -งานจัดรูปที่ดนิและฟื้นฟูเมือง 

รวมปริมาณงาน 

 

37 

 

2880 

 

21,600 

 

0.26 

 รวมอัตราก าลังคนที่ต้องการทั้งหมด   416,260 5.03 
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    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี งาน ปริมาณงานทัง้

ปี(เร่ือง) 

ระยะเวลา/

เร่ือง 

(นาที) 

ระยะเวลา

ท้ังปี 

(นาที) 

อัตรา 

ก าลัง 

ท่ีต้องการ 

1 งานบริหารการศกึษา     

 -งานบริหารวิชาการ     

 -งานนิเทศการศกึษา     

 -งานลูกเสือและยุวกาชาด 

รวมปริมาณงาน 

 

671 

 

45,830 

 

143,920 

 

1.74 

2 งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 -งานห้องสมุด พพิิธภัณฑแ์ละเครอืข่าย

ทางการศึกษา 

    

 -งานกิจการศาสนา     

 -งานส่งเสริมประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรม     

 -งานกิจการเด็กและเยาวชน     

 -งานกีฬาและสันทนาการ 

รวมปริมาณงาน 

 

18 

 

2,160 

 

24,480 

 

0.30 

4 งานกิจการโรงเรียน     

 -งานจัดการศกึษา     

 -งานพลศึกษา     

 -งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล

โรงเรียน 

    

 -งานบริการและบ ารุงสถานศกึษา     

 -งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รวมปริมาณงาน 

 

985 

 

31,380 

 

318,600 

 

3.85 

 รวมอัตราก าลังคนที่ต้องการทั้งหมด   487,000 5.88 
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 และเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการก าหนดจ านวน

อัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง   

ส่วนราชการ งาน 

จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน 
ลจ.

ประจ า 
พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

บริหารงานทั่วไป 5 - 2 3 
งานนโยบายและแผน 1 - - - 
งานกฏหมายและคดี - - - - 
งานเทศกิจ - - - - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - - - 
งานส่งเสริมการเกษตร - - 1 - 
งานพัฒนาชุมชนและสตรี 1 - 1 - 
งานสังคมสงเคราะห์ - - - - 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - - - - 

กองคลัง 

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

 

กองชา่ง 

งานก่อสร้าง 2 - 1 1 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร - - - - 
งานประสานสาธารณูปโภค - - - - 
งานผังเมือง - - - - 

 
กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

งานบริหารการศกึษา 1 - 1 - 
งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1 - - - 

งานกิจการโรงเรียน 1 - - 1 

 

 เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ 
แต่ละสายงาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละ
สายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง  มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบ
โจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ใน  12  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเกษตรกรรม    

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบรหิารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการศึกษา 
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7. ยุทธศาสตร์ที่  7 การกีฬาและนันทนาการ 

8. ยุทธศาสตร์ที่  8 ด้านสาธารณสุข 

9. ยุทธศาสตร์ที่  9 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 . ยุทธศาสตร์ที่ 10 การท่องเที่ยวและบริการ 

11 . ยุทธศาสตร์ที่  11 สวัสดิการสังคม 

12 . ยุทธศาสตร์ที่  12เศรษฐกิจ  พาณชิยกรรม อุตสาหกรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย 
ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า 
ระบบประปา และการกระจายการใชป้ระโยชน์ 
๑.๒ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทาง
บก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
๑.๓ ส่งเสริมสถานที่ออกก าลังกายและนันทนาการ 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะหฯ์ 
- นายช่างโยธา 
-ผช.จพง.ธุรการ 
- คนงานทั่วไปกองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  

ด้านเกษตรกรรม    

๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม 
๒.๒ พัฒนาความรูด้้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฏีใหม่ 
๒.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอ านาจ
การตอ่รองตา่งๆ 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒาชุมชน/ผช.จพง.
พัฒนาชุมชน 
-ผช.เจ้าพนักงานการเกษตร     
-  คนงานทั่วไป  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ด้ านความมั่ นค ง

ปลอดภั ย ในชี วิ ต

และทรัพย์สิน 

๓.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทาง
บก 
๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในด้านความมั่นคง
ปลอดภัย โดยส่งเสริมสนับสนุน ต ารวจบ้าน/ อปพร. ให้
ท างานอย่างมคีุณภาพ 

- ปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.จพง.การเกษตร 
- ยาม -คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  

ก า ร พั ฒ น า ก า ร

บริหารราชการให้มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

คุณภาพ 

๔.๑  จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตาม

นโยบายและการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ให้มสี่วนรว่มทุกภาคส่วน 

๔.๒  ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น(อบต.เทศบาล.

อบจ.)และร่วมมือกับส่วนราชการส่วนภูมิภาค 

๔.๓  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

- ปลัด อบต. 

- หัวหน้าส านักปลัด 

- ผอ.กองคลัง 

- ผอ.กองช่าง 

- ผอ.กองการศึกษาฯ 

-นักทรัพยากรบุคคล 

-จพง.ธุรการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
ต าแหน่ง
พนักงาน  

ที่ก าหนดรองรับ 

 
 

๔.๔  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสม

สอดคล้อง 

๔.๕  จัดระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น 

๔.๖  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการ
ท างานขององค์กร -นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
 

-นั กวิ ชาการ เงิ น

และบัญช ี

-นักวชิาการคลัง 

-เจ้าพนักงานพัสด ุ

-ผช.นั กวิ ชาการ

จัดเก็บรายได ้

-ผช.จพ.พัสด ุ

-ผช.จพง.ธุรการ 

-นั ก วิ เ ค ร า ะ ห์
นโยบายและแผน 

 

ยุทธศาสตร์

ที่ ๕ 

การพัฒนา

ส่งเสรมิ

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

๕.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถี

พุทธท้องถิ่น 

๕.๒ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

-ปลัด อบต. 
-ผอ.กองการศึกษา

ฯ 

-นักวชิาการศกึษา 

-ผช.จพง.ธุรการ 

(กองการศกึษาฯ) 

ยุทธศาสตร์

ที่ ๖  

การพัฒนา

ด้าน

การศึกษา 

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน น าเทคโนโลยีมาใช้ 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

๖.๒  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการ

เรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผอ.กองการศกึษาฯ 

-นักวชิาการศกึษา 

-ผช.จพง.ธุรการ 

(กองการศกึษาฯ) 

-ครูผู้ดูแลเด็ก 

-ผู้ดูแลเด็ก 

ยุทธศาสตร์

ที่ ๗  

การ

พัฒนาการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

๗.๑ ส่งเสริมการจัดแขง่ขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ 
๗.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหา
ยาเสพติดและใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

ผอ.กองการศกึษาฯ 
-นักวชิาการศกึษา 
-ผช.จพง.ธุรการ 
(กองการศกึษาฯ) 
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-ผู้ดูแลเด็ก 

ยุทธศาสตร์

ที่ ๘ 

การพัฒนา

ด้าน

สาธารณสุข 

 

๘.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ท างานอย่างมคีุณภาพและมขีวัญและก าลังใจที่ดี 
๘.๒ จัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนท้ังผู้น าชุมชน (ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน)กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ 
๘.๓ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมี

สุขภาพท่ีด ี(การคุม้ครองผู้บริโภค/ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ- ไม่ติดต่อ /การฟื้นฟู
สุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรยีน) 

-ปลัด อบต. 
-หน.ส านักปลัด 
-นั ก จั ดก า ร ง า น
ท่ัวไป 
-ผช.จพง.ธุรการ 
-คนงานท่ัวไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙  

การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๙.๑ ส่งเสริมการสร้างความรม่รื่นสองขา้งทาง เช่น 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๙.๒ รณรงคก์ารแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงาน /การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

-หน.ส านักปลัด 
-นักจัดการงานทั่วไป 
-ผช.จพง.การเกษตร 
-คนงานทั่วไป 
-พนักงานขับรถยนต์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 

การพัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยวและ

บริการ 

 

๑๐.๑ ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /เชิงวัฒนธรรม/เชิง
เกษตร/เชิงสมุนไพร (สปาสมุนไพร) 
๑๐.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานบวง
ศรวงย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย ฯลฯ 

-ปลัด อบต. 
-ผอ.กองการศกึษาฯ 
-นักวิชาการศกึษา 
-ผช .จพง .ธุ รการ  (กอง
การศกึษาฯ) 
-พนักงานขับรถยนต์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ 

การพัฒนาด้าน

สวัสดิการสังคม 

๑๑.๑ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชวีิต 
เด็ก สตร ีคนชรา ผู้ดอ้ยโอกาสและผูต้ิดเชือ้ HIV จัดให้
มีและเพิ่มพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-หัวหน้าส านักปลัด 
-นักพัฒนาชุมน 
-ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ 

การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ  

พาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม 

๑๒.๑ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสาน
กับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของ
รัฐ เชน่ ความรูด้้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ  
 
๑๒.๒ ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนา
คุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินคา้ส่งออก  
๑๒.๓ สนับสนุนและพัฒนาวสิาหกิจชุมชน 

-ปลัด อบต. 
-หัวหน้าส านักปลัด 
-นักพัฒนาชุมน 
-ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

 



๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหนง่

  8.2.2  กรอบอัตราก าลัง  3 ปี

      องคก์ารบริหารสว่นต าบลเกษมทรัพย์   ไดท้ าการวเิคราะหภ์ารกจิและปริมาณงาน และไดจ้ัดท ากรอบโครงสร้าง

อัตราก าลังใหมแ่ลว้  เพื่อประมาณการใชแ้ผนอัตราก าลังพนักงานสว่นต าบล พนักงานจา้งและลูกจา้งในอนาคตวา่ใน

ระยะเวลา 3 ปี ตอ่ไปขา้งหนา้วา่จะมกีารใชจ้ านวนพนักงานสว่นต าบล พนักงานจา้งและลูกจา้งจ านวนเท่าใด จงึเหมาะ

สมกับภารกจิและปริมาณงาน  และเพื่อใหคุ้ม้คา่ตอ่การใชจ้า่ยงบประมาณขององคก์ารบริหารสว่นต าบล  ทัง้นี้เพื่อให้

สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ  ประสทิธิผล  โดยน าการวเิคราะหต์ าแหนง่มากรอกขอ้มูลลงในแผน

อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ดังนี้

สว่นราชการ กรอบ หมาย

อัตรา เหตุ

ก าลงัเดมิ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

ปลดั อบต.(นกับริหารงานทอ้งถิ่น ระดบักลาง) 1 1 1 1 - - -

ส านักงานปลัด อบต.

หน.สป.(นกับริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) 1 1 1 1 - - -

นกัจัดการงานทั่วไปปฏบิตักิาร 1 1 1 1 - - -

นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ 1 1 1 1 - - -

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 1 1 1 1 - - -

นกัพัฒนาชุมชนช านาญการ 1 1 1 1 - - -

เจ้าพนกังานธุรการปฏบิตังิาน 1 1 1 1 - - -

พนักงานจา้งตามภารกิจ

ผู้ชว่ยเจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -

ผู้ชว่ยเจ้าพนกังานการเกษตร 1 1 1 1 - - -

พนักงานจา้งท่ัวไป

คนงานทั่วไป 2 2 2 2 - - -

พนกังานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -

กรอบอัตราก าลัง ๓ ป ี ระหว่างป ี ๒๕61 - ๒๕63

อัตราต าแหนง่ที่คาดว่าจะตอ้ง

ใชใ้นชว่งระยะเวลา  ๓  ปี

ขา้งหนา้

เพิม่/ลด
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สว่นราชการ กรอบ หมาย

อัตรา เหตุ

ก าลงัเดมิ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

กองคลัง

ผอ.กองคลงั(นกับริหารงานคลงั ระดบัตน้) 1 1 1 1 - - -

นกัวชิาการเงนิและบญัชชี านาญการ 1 1 1 1 - - -

เจ้าพนกังานพัสดปุฏบิตังิาน 1 1 1 1 - - -

ลูกจา้งประจ า

นกัวชิาการคลงั 1 1 1 1 - - -

พนักงานจา้งตามภารกิจ

ผู้ชว่ยเจ้าพนกังานพัสดุ 1 1 1 1 - - -

ผู้ชว่ยเจ้าพนกังานธุรการ - 1 1 1 +1 - - ก าหนดใหม่

ผู้ชว่ยนกัวชิาการจัดเกบ็รายได้ 1 1 1 1 - - -

กองชา่ง

ผอ.กองชา่ง(นกับริหารงานชา่งระดบัตน้) 1 1 1 1 - - -

นายชา่งโยธาช านาญงาน 1 1 1 1 - - -

พนักงานจา้งตามภารกิจ

ผู้ชว่ยเจ้าพนกังานธุรการ - 1 1 1 +1 - - ก าหนดใหม่

พนักงานจา้งท่ัวไป

คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ผอ.กองการศกึษาฯ(นักบริหารการศกึษา(ระดับตน้) 1 1 1 1 - - -

นกัวชิาการศกึษาปฏบิตักิาร 1 1 1 1 - - -

ครู (ครู คศ.1) 1 1 1 1 - - - เงนิอุดหนนุ

พนักงานจา้งตามภารกิจ

ผู้ชว่ยเจ้าพนกังานธุรการ 1 1 1 1 - - -

พนักงานจา้งท่ัวไป

ผู้ดแูลเดก็ 1 1 1 1 - - - เงนิอุดหนนุ

รวม 26 28 28 28 2 - -

หมายเหตุ   ***** แก้ไขวันที่ 19/4/2561

อัตราต าแหนง่ที่คาดว่าจะตอ้ง เพิม่/ลด

ใชใ้นชว่งระยะเวลา  ๓  ปี

ขา้งหนา้
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๙.  ภาระค่าใชจ้า่ยเก่ียวกับเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่
ที่ ชือ่สายงาน ระดับ จ านวน หมายเหตุ

ต าแหน่ง ท้ังหมด

จ านวน เงนิเดอืน 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563

(คน) (๑)
1 ปลัด อบต.(นักบริหารงานทอ้งถิน่) กลาง 1 1 726,720 1 1 1 - - - 19,680 19,560 20,280 746,400 765,960 786,240

ส านักงานปลัด อบต.

2 หวัหนา้ส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 1 1 341,640   1 1 1 - - - 12,000 12,120 12,600 353,640 365,760 378,360

3 นักจดัการงานทัว่ไป ปฏบิตักิาร 1 1 262,560   1 1 1 - - - 8,640 8,880 9,000 271,200 280,080 289,080

4 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 1 1 276,960 1 1 1 - - - 11,160 11,520 12,000 288,120 299,640 311,640

5 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 1 1 271,440 1 1 1 - - - 11,160 11,280 11,760 282,600 293,880 305,640

6 นักพัฒนาชมุชน ช านาญการ 1 1 288,120 1 1 1 - - - 11,520 12,000 12,120 299,640 311,640 323,760

7 เจา้พนักงานธรุการ ปฎบิตังิาน 1 1 158,760 1 1 1 - - - 6,360 6,600 6,480 165,120 171,720 178,200

พนักงานจ้างตามภารกิจ

8 ผู้ชว่ยเจา้พนักงานพัฒนาชมุชน - 1 1 138,000 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280

9 ผู้ชว่ยเจา้พนักงานการเกษตร - 1 1 136,680 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 142,200 147,960 153,960

พนักงานจ้างท่ัวไป

10 คนงานทัว่ไป - 2 2 216,000 2 2 2 - - - 0 0 0 216,000 216,000 216,000

11 คนงานทัว่ไป(พนักงานขบัรถยนต์) - 1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

กองคลัง

12 ผอ.กองคลัง  (นักบริหารงานคลัง) ต้น 1 1 384,720 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,080 398,160 411,480 424,560

13 นักวชิาการเงนิและบัญชี ช านาญการ 1 1 299,640 1 1 1 - - - 12,000 12,120 12,600 311,640 323,760 336,360

14 เจา้พนักงานพัสดุ ปง. 1 - 297,900 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060

ลูกจ้างประจ า

15 นักวชิาการคลัง - 1 1 225,480 1 1 1 - - - 7,440 7,560 7,680 232,920 240,480 248,160

พนักงานจ้างตามภารกิจ

16 ผู้ชว่ยเจา้พนักงานพัสดุ - 1 1 132,000 1 1 1 - - - 5,280 5,520 5,760 137,280 142,800 148,560

17 ผู้ชว่ยนักวชิาการจดัเกบ็รายได้ - 1 1 187,200 1 1 1 - - - 7,560 7,800 8,160 194,760 202,560 210,720

18 ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธรุการ - 1 1 138,000 1 1 1 +1 - - 138,000 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280

ระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า

จะต้องใช้ในช่วง ท่ีเพิ่มขึน้ (๒)

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า

เพิ่ม/ลด

อัตราก าลังคน
45
จ านวนท่ีมีอยู่

ปจัจุบนั

ภาระค่าใช้จ่าย ค่าใช่จ่ายรวม(๓)



ที่ ชือ่สายงาน ระดับ จ านวน หมายเหตุ

ต าแหน่ง ท้ังหมด

จ านวน เงนิเดอืน 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563

(คน) (๑)

กองช่าง

19 ผู้อ านวยการกองชา่ง(นกับริหารงานชา่ง) ต้น 1 1 384,720 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,080 398,160 411,480 424,560

20 นายชา่งโยธา ช านาญงาน 1 1 221,280 1 1 1 - - - 9,120 9,240 9,720 230,400 239,640 249,360

พนักงานจ้างตามภารกิจ

21 ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธรุการ - 1 1 138,000 1 1 1 +1 - - 138,000 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280

พนักงานจ้างท่ัวไป

22 คนงานทัว่ไป - 1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

กองการศกึษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

23 ผอ.กองการศกึษาฯ(นกับริหารการศกึษา) ต้น 1 1 341,640 1 1 1 - - - 12,000 12,120 12,600 353,640 365,760 378,360

24 นักวชิาการศึกษา ชก. 1 - 355,320 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320

25 ครู คศ.1 1 1 209,880 1 1 1 - - 9,360 9,960 9,840 219,240 229,200 239,040 อุดหนุน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

26 ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธรุการ - 1 1 138,000 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280

พนักงานจ้างท่ัวไป

27 ผู้ดูแลเด็ก - 1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (อุดหนุน)

(๔) รวม 29 26 6,276,780 28 28 28 2 - - 475,080 213,000 218,160 6,475,860 6,688,860 6,907,020

(๕) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอืน่ 1,295,172 1,337,772 1,381,404

20%

(๗) รวมเป็นคา่ใชจ้า่ยบุคคลทัง้สิ้น 7,771,032 8,026,632 8,288,424

(๘) คดิร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจา่ย 28.63      28.16          27.70    

ประจ าปี

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 27,142,500   28,499,625      29,924,606  

ภาระค่าใช้จ่าย

เพิ่ม/ลด ท่ีเพิ่มขึน้ (๒)

ระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า อัตราก าลังคน
46

จ านวนท่ีมีอยู่ ค่าใช่จ่ายรวม(๓)

ปจัจุบนั จะต้องใช้ในช่วง



ไมร่วมเบี้ยยังชพี 19,054,000   40.78   

เบีย้ยังชีพ 6,846,000   
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี
โครงสร้างองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) (1) 

 

ส านักงานปลดั  

หัวหนา้ส านักปลัด 

(นักบรหิารงานทั่วไประดับตน้)(1) 

กองคลัง 

(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

(นักบริหารงานคลังระดับต้น)(1) 
 

กองช่าง 

(ผู้อ านวยการกองชา่ง) 

(นักบริหารงานชา่งระดับต้น)(1) 

 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารการศึกษาระดับต้น) (1) 

๑. งานบริหารงานทั่วไป 

๒. งานนโยบายและแผน 

๓. งานกฎหมายและคดี 

๔. งานเทศกิจ 

๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

๖. งานส่งเสริมการเกษตร 

๗. งานพัฒนาชุมชนและสตรี 

๘. งานสังคมสงเคราะห์ 

๙. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑. งานการเงิน 

๒. งานบัญช ี

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

๑. งานก่อสร้าง 

๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

๓. งานประสานสาธารณูปโภค 

๔.. งานผังเมือง 

๑. งานบริหารงานการศึกษา 

๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๓. งานกิจการโรงเรียน 



 

48 
  
 
 

 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาฯ 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานท่ัวไป(ระดับต้น) (1) 
- นักจัดการงานท่ัวไป ปก (1) 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก (1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก(1) 
- นักพัฒนาชุมชน ชก (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง (1) 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) (ยุบเม่ือว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- คนงานท่ัวไป (2) 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานคลังระดับต้น (1) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก(1) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (ว่าง) 

ลูกจ้างประจ า 
- นักวิชาการคลัง  (1) 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานช่างระดับต้น (1) 
- นายช่างโยธา ชง (1) 

 
พนักงานจ้าง 

-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- คนงานท่ัวไป (1) 
 

พนักงานส่วนต าบล 
-  นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1) 
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (ว่าง) 

พนักงานครู 
- ครู  (1) 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทักษะ) (ว่าง) 
- ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ท่ัวไป)  (1) 

 
 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
(บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
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โครงสร้างส านักงานปลัด อบต. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

ระดบั 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  

รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 3 - - 1 - - - 4 3 13 

หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 

(นักบรหิารงานทั่วไประดับตน้)  ( 1 ) 

งานบริหารทั่วไป 

………..( -  ) 

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

……………..(  -  ) 

งานนโยบายและ

แผน 

……….( -  ) 

งานกฎหมายและคดี 

………….(  -  ) 

งานส่งเสริม

การท่องเที่ยว 

………….(  -  ) 

งานเทศกจิ 

……….(  -  ) 

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑) 
นักจัดการงานทั่วไป(ปก.)(1) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)(1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผูช่้วยเจา้พนักงานธุรการ (2) (ยุบเมื่อว่าง) 

พนักงานจา้งทั่วไป  

คนงานทั่วไป (2) 

พนักงานขัยรถยนต์ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  (ชก.)  ( 1 ) 

 

งานส่งเสริม

การเกษตร 

………(-) 

งานพัฒนา

ชุมชนและ

กลุ่มสตร ี

..............(-) 

งานสังคม

สงเคราะห์ 

..........(-) 

งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

………….(  -  ) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (1) 

 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ( 1 ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ( 1 ) 

- 

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น  ( 1 ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ( 1 ) 

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น  ( 1 ) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  (1) 

คนงานทั่วไป (2) 

พนักงานขับรถยนต์ (1) 

 

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น ( 1 ) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  (1) 

คนงานทั่วไป (2) 

พนักงานขับรถยนต์ (1) 
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โครงสร้างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  

รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - 1 - - - - - 1 3 - 6 

ผู้อ านวยการกองคลงั 

(นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น) (๑) 

งานการเงนิ 

 

งานบัญช ี งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

นักวชิาการเงินและบัญชชี านาญการ (๑) 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
       ผู้ชว่ยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  (1)  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (วา่ง) 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 

ลจ.นักวชิาการคลัง (๑) 
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โครงสร้างกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  

รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - - 1 - - 1 1 3 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่างระดับต้น) (๑) 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง 

   นายช่างโยธาช านาญงาน(1) 

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป คนงานท่ัวไป (๑) 

 

 

 

  

 

นายช่างโยธาช านาญงาน(1) 

พนักงานจ้างทั่วไป คนงานท่ัวไป (๑) 

 

 

 

  

 

นายช่างโยธาช านาญงาน(1) 

พนักงานจ้างทั่วไป คนงานท่ัวไป (๑) 

 

 

 

  

 

นายช่างโยธาช านาญงาน(1) 

พนักงานจ้างทั่วไป คนงานท่ัวไป (๑) 
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โครงสร้างกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ครู ทั่วไป  

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  

รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ (คศ.1) ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - 1 -  - - - 1 4 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารการศึกษาระดับต้น) (๑) 

งานบรหิารการศกึษา 
งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน 

-นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)(วา่ง) 

-ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ    (1) 

-นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)(วา่ง) 

-ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ    (1) 

 

ครูผู้ดูแลเด็ก(ครู คศ.1) (1) 

-พนักงานจ้างตามภารกจิ 

ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ทักษะ) (ยุบเลิก) 

- พนักงานจ้างท่ัวไป   

ผู้ดูแลเด็ก ( 1 )  

 



๑๑.  บัญชแีสดงจัดคนลงสู่ต าแหนง่และการก าหนดเลขท่ีต าแหนง่ในส่วนราชการ

คุณวุฒิ

การศึกษา เลขที่ เลขที่ เงนิเดอืน เงนิประจ า เงนิเพิ่มอื่นๆ/

ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหนง่ คา่ตอบแทน

1 นายชชูาติ  ทอ่นส าโรง ปริญญาตรี 20-3-00-1101-001 ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล กลาง 20-3-00-1101-001 ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล บท. กลาง 558,720 84,000 84,000 726,720 

(นกับริหารงานท้องถิ่น) (นกับริหารงานท้องถิ่น) (46,560*12) ( 7,000 X 12 ) ( 7,000 X 12 )

ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล

2 นางสาวขนิษฐา  ทพิย์ประเสริฐ ปริญญาโท 20-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 20-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด อท. ต้น 299,640 42,000 - 341,640 

(นักบริหารงานทัว่ไป) (นักบริหารงานทัว่ไป) ( 24,970 X 12 ) ( 3,500 X 12 ) -

3 นางสาวกญัญาวร์ี พงศ์ฐิติกร ปริญญาตรี 20-3-01-3101-001 นักจดัการงานทัว่ไป ปก. 20-3-01-3101-001 นักจดัการงานทัว่ไป วชิาการ ปก. 245,040 - - 262,560 

( 21,880 X 12 ) - -

4 นางสาวจรีนันท ์เมอืงกลาง ปริญญาโท 20-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 20-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล วชิาการ ชก. 276,960 - - 276,960 

( 23,080 X 12 ) - -

5 นางสาวอุไรพร  คานไธสงค์ ปริญญาตรี 20-3-01-3103-001 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ชก. 20-3-01-3103-001 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน วชิาการ ปก./ชก. 271,440 - - 271,440 

( 22,620 X 12 ) - -

6 นางฐณัชญพ์ร วรีภัทรพุฒพิร ปริญญาโท 20-3-01-3801-001 นักพัฒนาชมุชน ชก. 20-3-01-3801-001 นักพัฒนาชมุชน วชิาการ ชก. 288,120 - - 288,120 

( 24,010 X 12 ) - -

7 นางววิรรธณี รักพงษ์ ปริญญาตรี 20-3-01-4101-001 เจา้พนักงานธรุการ ปง. 20-3-01-4101-001 เจา้พนักงานธรุการ ทัว่ไป ปง. 158,760 - - 158,760 

( 13,230 X 12 ) - -
พนักงานจ้างตามภารกิจ

8 นายคุณากร  ชมสระน้อย ปวช. - ผู้ชว่ยเจา้หน้าทีก่ารเกษตร (คุณวุฒ)ิ - ผู้ชว่ยเจา้พนักงานการเกษตร - (คุณวุฒ)ิ 138,000 - - 136,680 

( 11,390 X 12 ) - -

9 นางสาวนิตยา สร้อยส าโรง ปริญญาตรี - ผู้ชว่ยเจา้พนักงานพัฒนาชมุชน (คุณวุฒ)ิ - ผู้ชว่ยเจา้พนักงานพัฒนาชมุชน - (คุณวุฒ)ิ 136,680 - - 136,680 

( 11,500 X 12 ) - -

พนักงานจ้างท่ัวไป

10 นายธวัชชยั  ลาจงัหรีด ป.4 - คนงานทัว่ไป (ทัว่ไป) - คนงานทัว่ไป - (ทัว่ไป) 108,000 - - -

( 9,000 X 12 )
11 นางสาวปาริชาติ  ชายส าโรง ม.6 - คนงานทัว่ไป (ทัว่ไป) - คนงานทัว่ไป - (ทัว่ไป) 108,000 - - -

( 9,000 X 12 )
12 นายกฤษดา  ฉตัรฉมิพลี ม.6 - พนักงานขบัรถยนต์ (ทัว่ไป) - พนักงานขบัรถยนต์ - (ทัว่ไป) 108,000 - - -

( 9,000 X 12 )

กองคลัง กองคลัง กองคลัง

13 นางดาหวัน สุวรรณกาษา ปริญญาตรี 20-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 20-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง อท. ต้น 342,720 42,000 - 384,720 

(นักบริหารงานคลัง) (นักบริหารงานคลัง) ( 28,560 X 12 ) ( 3,500 X 12 ) -

14 นางสาวมนต์ณัฐ ใจมนต์ ปริญญาโท 20-3-04-3201-001 นักวชิาการเงนิและบัญชี ชก. 20-3-04-3201-001 นักวชิาการเงนิและบัญชี วชิาการ ชก. 276,000 - -
( 24,970 X 12 )

15 นางสาวภทพร  สุกรินทร์ ปวส. 20-3-04-4203-001 เจา้พนักงานพัสดุ ปง. 20-3-04-4203-001 เจา้พนักงานพัสดุ ทัว่ไป ปง. 297,900 - - 297,900

[( 8,750 + 40,900 ) / 2] X 12 )
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คุณวุฒิ

การศึกษา เลขที่ เลขที่ เงนิเดอืน เงนิประจ า เงนิเพิ่มอื่นๆ/

ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหนง่ คา่ตอบแทน

ลูกจ้างประจ า

16 นางนิภาภรณ์ สดสระน้อย ปริญญาตรี - นักวชิาการคลัง ลจ.ประจ า - นักวชิาการคลัง - ลจ.ประจ า 225,480 - - 225,480

( 18,790 X 12 )
พนักงานจ้างตามภารกิจ

17 นางสาวพสิมัย  พันธุโ์พธิ์ ปริญญาตรี - ผู้ชว่ยนักวชิาการจดัเกบ็รายได้ (คุณวุฒ)ิ - ผู้ชว่ยนักวชิาการจดัเกบ็รายได้ - (คุณวุฒ)ิ 187,200 - - 187,200

( 15,600 X 12 )

18 นางสาววชิดุา  ชาญส าโรง ปริญญาตรี - ผู้ชว่ยเจา้หน้าทีพ่ัสดุ (คุณวุฒ)ิ - ผู้ชว่ยเจา้พนักงานพัสดุ - (คุณวุฒ)ิ 132,000 - - 132,000
( 11,000 X 12 )

19 นางสาวธดิารัตน์  สดสระน้อย ปวส. - ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธรุการ (คุณวุฒ)ิ - ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธรุการ - (คุณวุฒ)ิ 138,000 - -

กองช่าง กองช่าง กองช่าง

20 นายภูมพิันธ ์กดุสระน้อย ปริญญาตรี 20-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองชา่ง ต้น 20-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองชา่ง อท. ต้น 342,720 42,000 - 384,720 

(นักบริหารงานชา่ง) (นักบริหารงานชา่ง) ( 28,560 X 12 ) ( 3,500 X 12 )

21 นายปราโมทย์  พจน์ฉมิพลี ปริญญาตรี 20-3-05-4701-001 นายชา่งโยธา ชง. 20-3-05-4701-001 นายชา่งโยธา ทัว่ไป ชง. 221,280 - - 221,280

( 18,440 X 12 )
พนักงานจ้างตามภารกิจ

22 นางสาวกญัญาณี  ชายส าโรง ปริญญาตรี - ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธรุการ (คุณวุฒ)ิ - ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธรุการ - (คุณวุฒ)ิ 138,000 - -

พนักงานจ้างท่ัวไป

23 นายทนงค ์ สดสระน้อย ม.6 - คนงานทัว่ไป (ทั่วไป) - คนงานทัว่ไป - (ทั่วไป) 108,000 - - -
( 9,000 X 12 )

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

24 นางสาวกชกร  บุญเทพ ปริญญาโท 20-3-08-2107-001 หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ต้น 20-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ อท. ต้น 299,640 42,000 - 341,640 

(นักบริหารการศึกษา) (นักบริหารการศึกษา ( 24,970 X 12 ) ( 3,500 X 12 )

25 นางสาวสุวรรณรัตน์ ศรีโภคา ปริญญาตรี 20-3-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา ปก. 20-3-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา วชิาการ ปก. 355,320 - - 355,320
[( 9,740 + 49,480 ) / 2] X 12 )

26 นางสาวววีรรณ ญาติกิง่ ปริญญาตรี 30-2-0567 ครู (คศ.1) 30-2-0567 ครู - (คศ.1) 209,890 - - อุดหนนุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

27 นางสาวสุกญัญา  ผันครบุรี ปริญญาตรี - ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธรุการ (คุณวุฒ)ิ - ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธรุการ - (คุณวุฒ)ิ 138,000 - - 138,000

( 11,500 X 12 )
พนักงานจ้างท่ัวไป

28 นางกรรณิการ์ พุฒสระน้อย ม.6 - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - - 108,000 - - อุดหนนุ

(9,000*12)

****หมายเหตุ  แก้ไขเป็นปัจจุบัน  19 ก.ค.2561
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๑๒.  แนวทางกา    นา น กงาน  วน  า    ลูกจ้างและพนักงานจา้ง 

ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากร

มนุษย์ขององค์กร  เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรทางการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรในการ

ด าเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี้ ปริมาณ

คุณภาพของบุคลากรก็เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร  ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความ

สมดุลระหว่างปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  องค์กรจะต้องวางแผนการใช้

ก าลังคนอย่างเหมาะสม  และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การ  

อันได้แก่  ข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัด  ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ

หนว่ยงานใหส้ าเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ และในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 

2561-2563) จะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูล

เบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป 

บุคลิกของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความคาดหวัง และความต้องการของบุคลากรในองค์กร การ

วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคาม 

หรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ

บุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถาพภาพปัจจุบันโดยเป็น

การตอบค าถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ส าหรับใช้ประโยชน์ในการ

ก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน 

ได้แก่จุดแข็ง (Strength –S) จุดอ่อน (Weak- W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่  โอกาส (Opportunity – O) และ

อุปสรรค (Threat – T)  เป็นเครื่องมอื 

จุดแข็ง 

-ก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรภายใต้กฎหมาย 

-เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

-มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

-มีบทบาทหนา้ที่ตามกฏหมายชัดเจน 

-มีความพร้อมในด้านงบประมาณในการพัฒนา 

จุดอ่อน 

-บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 

-การแขง่ขันระหว่างองค์กรมีนอ้ย 
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-บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มเีวลาเข้ารับการฝึกอบรม 

โอกาส 

-รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

-มีสถาบันพัฒนาบุคลากร มีหลักสูตรในการฝึกอบรมที่หลากหลาย 

-ผูบ้ริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

อุปสรรค 

-กฏระเบียบไม่ทันสมัย ปรับไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป 

-หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความตอ้งการของผูอ้บรม 

-หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ก าหนดแนวทางการของพนักงาน
ส่วนต าบลในสังกัดทุกระดับขั้น  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท า
ให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนา
นอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดย
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การสุจริต

ธรรมที่มศีักดิ์ศร ี(Organizational Integrity) 

1.1  ยกย่องข้าราชการ/ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

1.2  สรา้งองค์การสุจริตเที่ยงธรรมที่มีศักดิ์ศรี  (Organizational Integrity) 

1.3  ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม  จรยิธรรมของนักการเมอืงท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน

รูปแบบต่าง ๆ 

2.1  ปลูกจติส านึกผา่นพระราชกรณียกิจ  พระราชจรยิวัตร  และพระบรมโชวาท 

2.2  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ 

2.3  สร้างศูนย์กลางในการวิจัย  ส ารวจ  ให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อมูลขา่วสารด้านธรรมาภบิาล 

2.4  พัฒนาและปฐมนิเทศขา้ราชการอย่างเข้มข้น 

2.5  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  และสู่

มาตรฐานสากล   

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึดหลักธรรมา      

ภบิาล 

 3.2  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 

 3.3  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกือ้กูลแก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การสร้างการมสี่วนรว่มในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นคุณธรรม  

จรยิธรรม และธรรมาภบิาล   

 4.1  เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เยวกข้อง 

 4.2  เปิดใหป้ระชาชน  และหนว่ยงานอื่นเข้ามามีสว่นร่วมและการตดิตามสถานการณ์การท างานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ

สุจรติธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity) 

กลยุทธ ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวชี้วัด 

1.1  ยกย่องข้าราชการ/

ผูน้ ารุ่นใหม่ในการ

ขับเคลื่อนคุณธรรม 

1. ก าหนดเกณฑแ์ละประกาศเกียรติคุณ

แก่ขา้ราชการที่ท างานตามหลัก           

ธรรมาภิบาลและสร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ใน

การขับเคลื่อนคุณธรรม 

 ระดับความส าเร็จของกิจกรรม

สร้างผูน้ ารุ่นใหม่ 

จ านวนครั้งของการฝึกอบรมผู้น า

รุ่นใหม่ 

2. จัดการความรูแ้ละกรณีศกึษา 

(Knowledge Management) จากผูน้ า

เหล่านี ้ทั้งงานที่ผา่นมาและโครงการที่

ก าลังด าเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่

ข้าราชการอื่น ๆ 

 จ านวนองค์ความรูท้ี่ได้จากผู้น า

และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

ร้อยละของข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์ที่เข้าใจหลัก

คุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิ

บาลผา่นการตอบแบบส ารวจ 

1.2 สร้างองค์การสุจรติ

ธรรมที่มศีักดิ์ศรี 

(Organizational Integrity) 

1. ก าหนดมาตรการและมาตรฐาน

องค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า

มาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มี

ศักดิ์ศรี 

จ านวนองค์กรที่ผา่นเกณฑ์

มาตรฐานในแต่ละปี 

2. ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรม

ทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิ

บาลจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประมวล

เป็นตัวอย่างและเผยแพร่ให้ส่วนราชการ

อื่น ๆ น าไปศกึษาและประยุกต์ใช้ตอ่ไป 

ระดับความส าเร็จของการค้นหา

ตัวอย่างโครงการนวัตกรรม 

จ านวนองค์กรที่น าตัวอย่างไปใช้

ศกึษาและประยุกต์ตอ่ให้เกิด

ประโยชน์ตอ่เนื่อง 
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1.3  ก าหนดมาตรฐาน
คุณธรรม จรยิธรรมของ
นักการเมอืงท้องถิ่น 

 

1.ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการ
ท างานของนักการเมอืงท้องถิ่น (เช่นอะไร
ควรท า อะไรไม่ควรท า ฯลฯ) แล้วเผยแพร่
ให้ประชาชนรับทราบ 

  ระดับความส าเร็จของการจัดท า
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 
และข้อบังคับจรรยาบรรณแก่
นักการเมอืงท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ในรูปแบบต่างๆ    
กลยุทธ ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวชี้วัด 

2.1  ปลูกจติส านึก
ผา่นพระราชกรณียกิจ       
พระราชจริยวัตร และ
พระบรมราโชวาท 

 

1.การพัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม จรยิธรรม โดย
การเรียนรูจ้ากพระราชกรณียกิจ  พระราชจรยิวัตร 
และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่
ข้าราชการ  รวมถึงการพัฒนาโครงการหรอืกิจกรรม
ที่ประยุกต์ความเขา้ใจดังกล่าว 

  จ านวนข้าราชการที่ได้รับ
การพัฒนา 
  ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรมหลังการเรียนรู้ เช่น
โครงการท าความดีถวายพ่อ  
กิจกรรมน้อมเกล้าฯถวายพ่อ 
ฯลฯ 

2. การพัฒนาหลักสูตรเรียนรูต้ามรอยพระยุคลบาท 
และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักสูตร
ส าหรับการอบรมขา้ราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
 

  จ านวนข้าราชการที่ได้รับ
การฝึกอบรมในหลักสูตร 
  จ านวนโครงการหรอื
เครือขา่ยที่เกิดขึน้จากผลของ
การเรียนรูต้ามรอยพระยุคล
บาท 

2.2 ก าหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมและโครงการ
พัฒนาภาคบังคับแก่
ข้าราชการทุกระดับ 

1. ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในทุกระดับ เพื่อใหท้ างานได้ตามหน้าที่
รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยไม่เน้นการ
พัฒนารูปแบบการฝกึอบรมอย่างเดียว แต่เนน้การท า
ระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) 
ฯลฯ 

  ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลที่สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

2.  สง่เสริมการฝกึอบรมด้านจรยิธรรมอย่างเข้มข้น
เป็นการพัฒนาภาคบังคับโดยเฉพาะเรื่อง 
- กฏหหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน 
- ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถตัดสินใจ
กระท า หรอืไม่กระท า 

  จ านวนข้าราชการที่ได้รับ
การพัฒนา 
  ร้อยละของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประยุกต์หลัก
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิ
บาล และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติราชการ 
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บางสิ่งบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม 

-การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์ 

-การสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน 

 

3.การพัฒนาบุคลารกที่มศีักยภาพสูงเข้าสู่ระบบใน

ต าแหน่งผูบ้ริหาร ทั้งนี ้การพัฒนาข้าราชการรุน่ใหม่

ดังกล่าวมุ่งสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และ

จรยิธรรมปูอนสู่ระบบราชการยุคใหม่ 

  ร้อยละของผูบ้ริหารรุน่

ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่ม

สูงขึ้น 

  ระดับความส าเร็จของการ

วางแผนทางเดินสายอาชีพ 

และพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ 

2.3 สร้างศูนย์กลางใน

การวิจัย ส ารวจให้

ค าปรึกษา แนะน าและ

ข้อมุลขา่วสารด้านธรร

มาภบิาล 

1.พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา แนะน าด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้ง

ระบบ ตัง้แต่การพัฒนา แนะด้านจรยิธรรม รวมทั้ง

เปิดให้บริการสายด่วนจริยธรรม เพื่อให้ค าปรึกษา 

รับความคิดเห็นและตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

จรยิธรรมการจัดซื้อการจ้าง  และกฎหมายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 ระดับความส าเร็จของการ

เปิดให้บริการสายด่วน

จรยิธรรมได้อย่างเหมาะสม 

2. ส่งเสริมให้มกีารจัดความรู ้และวิธีการปฏิบัติอัน

เป็นเลิศ ในด้านจรยิธรรมและธรรมาภบิาล ซึ่งจะท า

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ขึ้นในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

จ านวนความรู้ หรอื Best 

Praticeที่เกี่ยวข้อง 

 จ านวนเอกสารเผยแพร ่

และความครอบคลุมของ

เอกสารดังกล่าวกับ

กลุ่มเปูาหมาย 

3. ศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมาย เช่น กฎหมาย

คุ้มครองผู้ใหข้้อมูลที่เป็นจริง และมีประโยชน์ตอ่

ราชการ (whistleblower) ให้ปลอด/ปราศจากการ

ข่มขู่  หรอืกลั่นแกล้งของผู้มีอ านาจหรอืผู้มีอิทธิพล

หรอืกฏระเบียบที่ปูองกันมิใหข้้าราชการในหน่วยงาน

ใช้อ านาจรัฐเอือ้ประโยชน์แก่ส่วนตนและพวกพ้อง 

หรอืการจัดตัง้คณะกรรมการทักษ์ระบบคุณธรรม 

(ก.พ.ค.) หรอืการปรับปรุงโครงสรา้งกลุ่มงาน

ส่งเสริมจริยะรรม หรอืเรื่องความรับ 

จ านวนผลการวิจัยที่มี

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

กฎหมาย 

จ านวนจอ้เสนอเชิงนดยบาย

ที่เกิดจากผลการวิจัย 
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 ผดิชอบต่อสังคมและชุมชน เป็นต้น  

4.ร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการ

จัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และ

วิทยุภายใต้โครงการ “คุณธรรม จริยธรรม 

น าท้องถิ่น” พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ

กระตุน้ให้ข้าราชการทางการเมอืงและส่วน

ท้องถิ่นตระหนักและรับรู้ถึงการ

ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อน าไปสู่การเป็นผูท้ี่มี

คุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาล 

จ านวนครั้ง/ช่องทางของการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละความครอบคลุมและการ

รับรู้ของกลุ่มเปูาหมาย (ทั้ง

ประชาชน ขา้ราชการการเมือง และ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) 

2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศ

ข้าราชการอย่างเข้มข้น 

1. พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ 

โดยเฉพาะเรื่อง 

-ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นที่ดี 

-ระบบราชการ  และการบริหารภาครัฐ

แนวใหม่ 

-ความรูพ้ื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

-เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่

จ าเป็น 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า

และพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล 

จ านวนข้าราชการที่ได้รับการ

พัฒนาและปฐมนิเทศ 

2.พัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล ผ่าน e-

learning  หรอืหนังสอืที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า

และพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล 

จ านวนข้าราชการที่ไดรับการ

พัฒนาจากหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล 

2.5 ก าหนดหลักสูตร

ฝกึอบรมและโครงการ

พัฒนาเพื่อรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนและสู่

มาตรฐานสากล 

1.ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียนและสูม่าตรฐานสากล 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียนและสู่มาตรฐานสากล 

2.ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่าง

เข้มขน้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และสู่

มาตรฐานสากล 

จ านวนข้าราชการที่ได้รับการ

พัฒนาและดูงานในต่างประเทศ 
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3.1 ปรับปรุงแนวทางและ

กฎระเบียบในการสรรหา 

บรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้าย 

โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

1.  การน าเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมา

ก าหนดไว้ในกระบวนการของการแต่งตัง้

หรอืเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารในทุก

ระดับของหน่วยงานโดยให้องค์ประกอบที่

ส าคัญ และมีเครื่องมอืที่วัดผลได้เป็น

รูปธรรม 

 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

เครื่องมือประเมินเรื่องคุณธรรม

จรยิธรรมประกอบการแตง่ตั้ง 

ระดับความส าเร็จของการก าหนด

หลักเกณฑ์และแนวทางในการ

แตง่ตัง้และบรรจุตามผลการ

ประเมิน 

2.ปรับแนวทางด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลในส่วนของการสรรหา  บรรจุ 

แตง่ตัง้ โอน ย้าย 

 

ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และ

แนวทางในการสรรหา บรรจุ 

แตง่ตัง้ โอน ย้าย 

3.2 ขับเคลื่อน

จรรยาบรรณข้าราชการ

ไปสู่การปฏิบัติ 

1.จัดท าและผลักดันให้มกีารการปฏิบัติ

ตามประมวลจรรยาบรรณของแต่ละ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นที่มกีารผลักดันจรรยาบรรณ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า

รายงานการใช้หลักจรรยาบรรณใน

การบริหารจัดการและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรข์องหนว่ยงาน 

2.ก าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษ

ผูฝุ้าฝืนข้อบังคับจรรยาและวินัยข้าราชการ

อย่างชัดเจน 

ร้อยละที่ลดลงของผู้ฝาุฝืน 

ร้อยละขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นที่มกีารก าหนดแนวทาง

ปฏิบัติและบทลงโทษ 

3.3 ขับเคลื่อนระบบ

สวัสดิการและผลประโยชน์

เกือ้กูลแก่ขา้ราชการส่วน

ท้องถิ่น 

1.จัดท าและผลักดันให้มกีารเอือ้ประโยชน์

ให้แก่บุตร/ครอบครัวข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นที่เสียชวีิตในการปฏิบัติหน้าที่ 

ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงระบบสวัสดิการและ

ผลประโยชน์ของข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล   

กลยุทธ ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวชี้วัด 

4.1 เปิดโอกาสให้

ข้าราชการ  เข้าไปมีสว่น

ร่วมในการก าหนดนโยบาย

และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถ

เปิดโอกาสใหข้้าราชการเข้าไปมีสว่นร่วมใน

การก าหนดนโยบายและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เชน่ การปะเมินผลแบบ 360 

องศา หรอืการเลือกคณะท างานเพื่อ

ก าหนดนโยบาย ฯลฯ 

ร้อยละความส าเร็จของการ

ก าหนดแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้

ข้าราชการมีสว่นร่วมในการบริหาร 

2.ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์

ของขา้ราชการ รวมถึงระบบการรับฟังข้อ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน

(Whistleblower)   

 

ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงระบบ 

ระดับการทุจริตของหน่วยงาน/

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง

จากปีที่ผา่นมา 

3.ปรับปรุงระบบและแนวทางการ

ตรวจสอบ (Audit) ให้ขา้ราชการ ทั้งใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในส่วน

ภูมภิาคเข้ามามีสว่นรว่มในการท างานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงระบบและแนวทางในการ

เข้าไปมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ

ของขา้ราชการ ทั้งในส่วนท้องถิ่น 

และในส่วนภูมภิาค 

4.2  เปิดใหป้ระชาชนและ

หนว่ยงานอื่นเข้ามามีส่วน

ร่วมและการตดิตาม

สถานการณก์ารท างานของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

1. สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชน

และหนว่ยงานอื่น เพื่อสร้างเครือขา่ยการ

ท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและ

แนวราบรวมถึงการสร้างพลังมวลชนใน

พืน้ที่ที่เข้มแข็ง 

จ านวนเครือข่ายภาคประชาชน

และหนว่ยงานอื่น ที่เพิ่มขึ้นในแตล่ะ

ป ี

ระดับความส าเร็จของการสร้าง 

พลังมวลชนที่สังเกตและเฝาูระวัง

การท างานของเจา้หนา้ที่ภาครัฐ 

 2.ส่งเสริมภาคประชาชน  ภาคประชา

สังคมกลุ่มต่าง ๆ และหนว่ยงานอื่น เข้า

ร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการในชุมชน

ท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมในการก าหนดนโยบาย

การวางแผนการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาชุมชน และตรวจสอบการถ่วงดุล

การบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ระดับความส าเร็จของการมสี่วน

ร่วมจากหลากหลายกลุ่มภาคี 
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กลยุทธ ์ แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวชี้วัด 

 3. การให้ผู้น าศาสนาหรอืศาสนาสถาน 

เชน่ วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีสว่นร่วมใน

การส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และธรร

มาภบิาลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่

ผูน้ าศาสนาหรือศาสนาสถานเข้ามา

มีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาล 

 

 

๑๓.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ

 ง  กา     า   วน  า   ก  ท      

  โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ได้ออกประกาศ ก.ถ.                     

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖    มตคิณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลในการประชุม

ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

นครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่  10/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2558  เห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็นหลักการ  

แนวทางปฏิบัติและเป็นเครือ่งก ากับความประพฤติพนักงานส่วนต าบล  ลูกจา้งประจ า  และพนักงานจา้ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 

ลูกจา้งและพนักงานจา้ง  เพื่อให้พนักงาน  ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  

ตามหลักธรรมาภบิาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

2. มีจิตส านึกที่ด ีซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 

3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มปีระโยชน์ทับซ้อน 

4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

6. ให้บริการขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

7. การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ภาคผนวก 
 

 



 

ค ำน ำ 
 

การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับว่ามีความส าคัญยิ่ง  แสดง

ถึงความมีศักยภาพในการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีหน้าที่มากขึ้นตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

พ.ศ. ๒๕๔๒  นอกจากจะมีก าหนดไว้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 

๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒  แล้ว 
 

  ดังนั้น  การจัดหาบุคลากรจะต้องเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ที่จ าเป็นเร่งด่วน  ในการที่จะ

ให้บริการแก่ประชาชนขณะเดียวกัน ต้องค านงึถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับ ข้อ ๕ แห่ง

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและ

มาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๔๕  ก าหนดแนวทางให้องค์การ

บริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล   
 

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี       

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560  ซึ่งเนื่องจากแผนอัตราก าลังดังกล่าว จะสิ้นสุดลงในวันที่  

30  กันยายน  2560 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกษมทรัพย์  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. พ.ศ. 2561-2563  

ฉบับนี้ขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน  การพัฒนาก าลังคนให้สามารถ

ด าเนนิการตามภารกิจขอองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้  และเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

……………………………………………… 
  โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ได้ออกประกาศ ก.ถ.                     
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ลงวันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖    เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ  แนวทางปฏิบัติ  และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗ (๙) และ  (๑๒) ประกอบมาตรา ๒๖  วรรคเจ็ด                 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  มติคณะกรรมการกลางพนักงาน                   
ส่วนต าบลในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่  10/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2558  เห็นชอบให้ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ  
แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ดังนี้ 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์              
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 
  ๑.  การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒.  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
  ๓.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

๕.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยดี  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๖.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณธรรมโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  ๘.  การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9.  การยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพขององค์กร 
  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
  ประกาศ  ณ  วันที่   30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                                    ( นางสาวน้อย  สดสระน้อย ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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ค าน า 
 
การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ นั้น 

ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตร
การพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ต่อไป  
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
อ าเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
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1. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ

สากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  
โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24  ตุลาคม  2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ 
เป็นพนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและ 
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล  
ต้อง ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด 
เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม  
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล ก าหนดเป็นหลักสูตร
หลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม  
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ เลือกใช้
วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) 
ส านักงาน คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ดังกล่าว ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น  ๆ         
   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติทีดี่ คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย 
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
ว่าเป็นการด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะ
ปฏิบัติ หรือให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์  2 ประการ คือ
เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการด าเนินการ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการ
ท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้าง
และเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีใน
การท างานอันจะน าวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 
  เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ท างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ 
  โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ด าเนินการเพ่ือให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพ่ือให้เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 
3. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

3.1 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)  
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 3.2 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ และโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ
ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล  
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4. เป้าหมายในการพัฒนา 

 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2561 – 2563  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    บุคลากร  มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2561 -2563  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 

 4.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน และผลักดันให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์บรรลุตามเป้าหมาย 
 

 5. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน

ส่วนต าบล  ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ตามค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ที่  
184/2560  ลงวันที่     กรกฎาคม  2560  ประกอบด้วย   

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ  
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
- หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 
- นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ/เลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ

บุคลากรในสังกัด  ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 5.1 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ

งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสาย
งาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผน อัตราก าลัง 3 ปี  

  5.2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจ
ประกอบด้วย  

   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
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  5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และ

ความเหมาะสม อาจประกอบด้วย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

  5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
ส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้ครอบคลุมโดยค านึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 5.5 พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การท างานเป็นทีม 
 5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกษมทรัพย์  เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส 
เพ่ือสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

  
 6. ขั้นตอน ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
    6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  

   6.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนด
เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  

   6.1.3 เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ และส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

   6.1.4 จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

   6.1.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และจัดส่งแผน ให้ อ าเภอ และ
จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
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แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อบต.เกษมทรัพย ์
 

 นโยบายการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 

 
 การพัฒนาแผนงาน 
 
 เป้าหมายของ อบต. 

ประจ าปี 2561 -
2563 

 
 บทบาท อ านาจหน้าท่ี

ของ อบต.เกษมทรัพย ์
 

 ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
ส่วนต าบล ประจ าป ี

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ อบต. 

 แผนพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบล อบต.เกษม
ทรัพย ์ประจ าปี
งบประมาณ 
2561 -2563 

 พนักงานส่วน
ต าบลสังกัด อบต.
เกษมทรัพย ์ได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนฯ  วิเคราะห์ SWOT

สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

 ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบล 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานส่วนต าบล
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ทุกระดับ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุด
แข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลง
ทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ 
ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   
SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

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

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

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
จุดแข็ง   S 

 
1. บุคลากรมีจิตบริการ 
2. ผู้บริหารปกครองแบบครอบครัว 
3. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
4. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
5. บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
6. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอ านวย

ความสะดวกทั่วถึง 
7. ขอบเขตการท างานมีความชัดเจน 
 

จุดอ่อน   W 
 

1. ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ 
2. ท างานแทนกันไม่ได้ 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรขาดทักษะในการท างาน 
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในองค์กร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

และพัฒนางาน 
8. บุคลากรยังขาดการท างานเป็นทีมและยัง

ขาดความสามัคคีกัน 
โอกาส   O 

 
1. อบต.เกษมทรัพย์ ให้โอกาสในการพัฒนา

ตนเองด้านการปฏิบัติงาน 
2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิด

โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
4. อบต.เกษมทรัพย์ ให้ความส าคัญต่องานการ

เจ้าหน้าที่  
5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอกอย่างดี 

 

ข้อจ ากัด  T 
 

1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ 

2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม 

ไม่มีความชัด เจน ขาดแนวทางในการ
ด าเนินการที่ถูกต้อง 
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การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ

ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุก  
6 เดือน ดังนี้ 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเขา้ใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบัน
และอนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่
ด ารงต าแหน่งอยู่  ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง 
ซึ่งเป็นไปตามประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าป ีและต้องด าเนินการทุก  6 เดือน  เช่นกัน  

 
9. การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มี
คุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต  หรือตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ก าหนดขึ้น  
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 ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการ
เลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ  แต่เมื่อได้มีการด าเนิน
กิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ มีเจตนารมณ์ส าคัญ
ที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนต าบล จากเดิมท่ีเน้นพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานส่วนต าบลเป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  รวมทั้งให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ก าหนด  
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์จะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อันจะ
มีผลเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ิมค่าจ้าง และค่าตอบแทน ท าให้
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ยิ่งขึ้นต่อไป  
 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท าแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซ่ึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารระดับสูง   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  - ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค์กร - องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
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กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
นายก อบต.เกษมทรัพย์  สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ี

ก าหนดขึ้น 
 อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้ง

การน าแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 
 จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง

ต่อเนื่อง  

 
 
 
 

ปลัด อบต.เกษมทรัพย์ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง 

 ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า IDP 
 ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่ก าหนดขึ้น 
 ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและ

จุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน  
 ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล  
 ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
 ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น  

นักทรัพยากรบุคคล  มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง  
 ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้น

ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 
 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการก าหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน

การพัฒนาตนเอง  
 หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่

รับผิดชอบประสบความส าเร็จ  
 ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อ่ืน 
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องค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ 

 ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการน าเอา IDP มาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP 

กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหาร

ทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด 
 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กับผู้บริหารและ

บุคลากร 
 ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดท าแผน IDP  
 หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ

จิตส านึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดท า IDP 
 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 

 
 
 การส ารวจตนเองของบุคลากรในสังกัด  เริ่มจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เชิญ
ปลัด และ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการส ารวจตนเอง ว่า หน่วยงาน 
หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชามีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปส ารวจตัวเอง โดยการ
ท างานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและลูกน้อง ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการและให้บุคลากร
ประเมินตนเองส่งงานการเจ้าหน้าที่   ตามตาราง 
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แบบฟอร์มสอบถามเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ส่วนราชการ....................................... 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน...............................................................ต าแหน่ง.............................ระดับ..................... ............... 
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยต าแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง 

1. ......................................................................................................... .......................................... 
2. ............................................................................................................................. ...................... 
3. ................................................................. .................................................................................. 
4. ............................................................................................................................. ...................... 
5. ...................................................................................................................................................  

การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

1. ระดับความรู้/ทักษะ (1) 
 0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ 
 1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจที่จะน าปใช้งานจ าเป็นต้องมีที่ปรึกษา 
 2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความม่ันใจที่จะน าไปใช้งาน 
 3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าได้ 
 

2. ระดับความจ าเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2) 
 0 – ไม่มีความจ าเป็น ไม่ได้ใช้งาน 
 1 – มีความจ าเป็นบางครั้งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 2 – มีความจ าเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง 
 3 – จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 

3. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3) 
 0 – ไม่ต้องพัฒนา 
 1 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้งานในระยะยาว 
 2 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือต้องการใช้ในงาน 
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ตารางลงคะแนน 

ค าอธิบายให้ บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยน าค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ 1 – 3 มา
ลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3) 
 

คุณลักษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตังเอง) 

ระดับ
ปัจจุบัน 

(1) 

ระดับท่ีพึง
ประสงค์ 

(2) 

ระดับความ
ต้องการ
พัฒนา 

(3) 
สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 

   

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร) 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

   

สมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างที่มีชื่อเหมือนพนักงานส่วนต าบล) ตามระดับ ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………….. 

   

ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสริมทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านภาษา  ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตารางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัด อบต.  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อ านวยการ  งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ส านักงานปลัด    
หน.ส านักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจ าผูบ้ริหาร 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น งาน

อ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักจัดการงานท่ัวไป  1. สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.  งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง 

งานอ านวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานธุรการ  งานสาร
บรรณ งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ 
ข้อบัญญัติฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา 
งานเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งาน
เครื่องราช งานเขียนโครงการ  งาน
ฝึกอบรม  งานบริการ  ฯลฯ 

 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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นักพัฒนาชุมชน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งาน
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐ
พิธี  งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ลูกจ้างประจ า    
พนักงานจ้างตามภารกิจ    

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1.สมรรถนะหลัก                          
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 1.สมรรถนะหลัก                          

2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 1.สมรรถนะหลัก                          

2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่ง 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
พนักงานขับรถยนต ์ 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 
 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

คนงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบ ารุงรักษา ต้นไม้ สนาม
หญ้า  งานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ในเบื้องต้น  
งานออกแบบและตกแต่งต้นไมเ้ลก็ใหญ่ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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ฯลฯ 
กองคลัง    

ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร 
งานการคลัง  งานงบประมาณ  งาน
สวัสดิการ  งานการเงิน  การบญัชี  การ
จัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑ์ ส านักงาน  งาน
วิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ ประกวด ราคา
พัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการเงินและบญัช ี 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบญัชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 

 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ลูกจ้างประจ า    
นักวิชาการคลัง 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการคลัง  การบญัชี  
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได ้ 1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

กองช่าง    
ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 



                                                            
 

แผนพฒันาพนกังานส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563       21 

 

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

คนงานท่ัวไป  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

 
กองการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

   

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่งเช่น งานบริหารงานการศกึษา งาน
อ านวยการ  งานประเมินผลการศกึษา งาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน  การจัดซื้อ
จัดจ้าง  งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานประเมินผลการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรยีน  
การจัดซื้อจดัจ้าง  งานโครงการ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม  งานการศาสนา
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ครู  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ต าแหน่ง  
 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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พนักงานจ้างทั่วไป    
ผู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 โครงการพัฒนาทักษะและความรูป้ระจ าสาย
งานของบุคลากร  

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 

60,000 X X X ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลัก
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ร้อยละ 90 
 
 

- X X X ส านักงาน
ปลัด 
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3 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การท างานของแต่ละสายงาน จากหน่วยงานอื่น 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการท างานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 

200,000 X X X ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาทักษะในการ
ท างานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

- - X - กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี 
2561 

ร้อยละของพนักงานบรรจุ
ใหม่  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการท างาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 
 

- X - - ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าให้
บุคลากรในสายงานของตนเอง 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถเติบโตใน
สายงาน ร้อยละ 90 
 

- X X X ส านักงาน
ปลัด 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการบันทึก
ข้อมูลการฝึกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบรูณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได ้
ร้อยละ 90 
 

- X X X ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผา่นเกณฑ์  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีสุขภาพดีพร้อมปฏิบตัิงาน ร้อย
ละ 90 
 

- X X X งาน
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณเีกิดเหตุไฟไหม้ ร้อยละผู้เข้าร่วมซ้อมแผน  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตไุฟไหม้  
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถท าหน้าท่ีของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพรอ้มกรณเีกิดเหตุไฟไหม้ 
 
 
 
  
 

- - X X งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
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3 กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน 5 ส  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90  
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ต่อกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรม ธรรมาภิ
บาลในหน่วยงาน ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
 

50,000 X X X ส านักงาน
ปลัด 
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2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการต่อต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละผู้ได้รับการส่งเสรมิ
การต่อต้านการทุจรติ  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการส่งเสรมิด้านตา้นการทุจริต ร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
 

50,000 - - X ส านักงาน
ปลัด 

3 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตในพ้ืนทีต่ าบลเกษม
ทรัพย์ 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรตระหนักรู้การต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

4 กิจกรรมแอพพลเิคชั่นกฎหมาย ปปช. มาตรา 
100 และ 103 เพื่อเครื่องมือในการสร้างเสริม
องค์ความรู้เพื่อปัองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละผู้เข้าทดสอบ
แอพพลิเคชั่นกฎหมาย 
ปปช. มาตรา 100 และ 
103   

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าทดสอบแอพพลิเคชัน่กฎหมาย ปปช 
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ปปช. 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
 

- X X X ส านักงาน
ปลัด 



                                                            
 

แผนพฒันาพนกังานส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563       29 

 

5 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร 

ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 เลม่ 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ 

- X X X ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

- X X X ส านักงาน
ปลัด 

7 จัดท าคู่มือการให้บริการและปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของ
ประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์  
 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลการให้บริการ จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการให้บริการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือการให้บริการในการปฏิบัตริาชการ 

- X X X ส านักงาน
ปลัด  
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย ์
 

ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทจุริต 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจ านงตอ่ต้านการทุจรติ 
 

- X X X ส านักงาน
ปลัด 

2 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
 

ร้อยละความพึงพอใจ เชงิปริมาณ  
- จ านวนหนังสือท่ีประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบได ้
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 
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3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจดัซื้อ-จัดจ้าง ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- ร้อยละของจ านวนโครงการที่เปดิเผยข้อมูลการจัดซื่อจัก
จ้าง 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

- X X X กองคลัง 
งานพัสด ุ

4 มาตรการยกระดับการคณุภาพการให้บริการ
ประชาชน  
 

ร้อยละความพึงพอใจ  เชิงปริมาณ  
- จ านวนครั้งในการให้บริการกับประชาชน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารบับริการ 

25,000 X X X งาน
วิเคราะห์

นโยบายและ
แผน 

5 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัตริาชการ 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการพัฒนา  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการพฒันา ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการท างาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐท่ีดี 

- X - - ส านักงาน
ปลัด 

6 
 
 
 
 
 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัยและ
รักษาวินัยในการท างาน 

ร้อยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผา่นการอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีด่ีในการปฏิบัติงาน 

20,000 X X X ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับภาวะการ
เป็นผู้น า 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- พนักงานส่วนต าบลได้รับการพัฒนาภาวะการเป็นผู้น า 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานส่วนต าบลสามารถปฏิบตัิหน้าที่ความเป็นผู้น า 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีภาวะการเป็นผู้น าและบังคับ
บัญชาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

30,000 X X X ส านักงาน
ปลัด 

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีสายงานผู้บริหารที่มภีาวะการเป็นผู้น าและ
บังคับบัญชาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

30,000 X X X ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวลดภาวะ
โลกร้อนในเขตพื้นท่ีต าบลเกษมทรพัย ์

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมน่าอยู ่

- X X X งาน
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
และทุกส่วน

ราชการ
ร่วมกัน 

2 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์
“เด็กไทยโตไปไมโ่กง” 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- ต าบลเกษมทรัพย์ มีเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพ 

10,000 X X X ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการดว้ยใจรับใช้
ประชาชน 

ร้อยละของส่วนราชการไป
จัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส่วนราชการสังกัด อบต.เกษมทรัพย์ร่วมจดักิจกรรม 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
 

20,000 X X X ทุกส่วน
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้างระบบพ่ี
เลี้ยงในองค์กร ทุกงานใน อบต.เกษมทรัพย ์

ร้อยละของผูม้าตดิต่อ
ราชการงานการเจ้าหน้าที ่

เชิงปริมาณ  
- บุคลากร มาติดต่อราชการงานการเจ้าหนา้ที่ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้มาติดต่อราชการงานการเจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีงานการเจ้าหน้าท่ีทมีีประสิทธิภาพ 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการเป็นองค์กร
เรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัตริาชการ แผ่น
พับ คู่มือการท างาน  กฎระเบยีบการปฏิบัติ
ราชการในสายงานของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรในสังกัด 
 

ร้อยละบคุลากรในส านักงาน
(เฉพาะพนักงานส่วนต าบล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบตัิราชการ 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ  

 
 
 
 



                                                            
 

แผนพฒันาพนกังานส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563       35 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
61 

25
62 

25
63 

1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนของส่วนราชการ 

ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจ าเดือนร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ส่วนราชการ จัดท าการน าเสนอผลงานประจ าเดือน 
 ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการด าเนินงานของแตล่ะ
สวนราชการอย่างต่อเนื่อง 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

2 โครงการจดัการความรู้ในองค์กร (knowledge 
Management /KM) 

ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจดัการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เขา้ใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรูร้่วมกนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู้
งานร่วมกัน 
 

50,000 X X X ทุกส่วน
ราชการ 
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3 โครงการส่งเสริมการท างานเป็นทีม ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการการท างานเป็นทีม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

50,000 - X - ส านักงาน
ปลัด 

4 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดีให้กับ
บุคลากร (กิจกรรมย่อยตามสถานการณ์ ปลีะไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรม) 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ด าเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

5 โครงการส ารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจ
บุคลากร 
 
 

ร้อยละบคุลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอ 
บถามร้อยละ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการในเบื้องต้น
ของบุคลากร 
 

- X X X ส านักงาน
ปลัด 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



                                                            
 

แผนพฒันาพนกังานส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563       38 

 

 

                  บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ   คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล โทร. 0 4400 9892                         
ที ่                     -                                 วันที่         สิงหาคม   2560                                 

เรื่อง    ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล                              

ถึง   คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  

  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  ที่ 184/2560  ลงวันที่     กรกฎาคม  
2560        เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร)  ซึ่งท่าน
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ในการจัดท าแผนดังกล่าว  ดังนั้นเพ่ือเป็นการวางแผนในการก าหนดอัตรา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม  
วิเคราะห์  วางแผนการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ขององค์การบริหารส่วนต าบล     ในวันที่       
สิงหาคม  2560  เวลา  13.00  น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   
 

  จึงแจ้งมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
 

 
(นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 

ประธานคณะกรรมการ/ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
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วาระการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่ 1/2560 
วันที่     สิงหาคม  2560  เวลา  13.00 น.  

ณ  ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ที่ 184/2560  ลงวันที่     กรกฎาคม  2560  
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  โดยสัดส่วนของคณะกรรมการและหน้าที่ มี
ดังนี้ครับ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร)       
    ประจ าปีงบประมาณ 2561–2563 ดังนี ้
   1.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล       ประธานคณะกรรมการ 
 1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการ  
 1.3  ผู้อ านวยการกองคลัง        คณะกรรมการ 
 1.4  ผู้อ านวยการกองช่าง  คณะกรรมการ 
 1.5  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
 1.6  หัวหน้าส านักงานปลัด  คณะกรรมการ    
 1.7  นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ/เลขานุการ 
   2. คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
    2.1  ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  ด้าน
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร    ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว  และด้านศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม     
    2.2 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  ตรวจสอบ   ก ากับดูแลและติดตามประเมินผล
การด าเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา       - ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา      - ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  2561-2563………….................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบลงชื่อประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ครั้งที่ 1/2560 

วันที่      สิงหาคม  2560  เวลา  13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  

------------------- 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสาวน้อย  สดสระน้อย ประธานกรรมการ  
2 นายชูชาติ  ท่อนส าโรง กรรมการ  
3 นางดาหวัน  สุวรรณกาษา กรรมการ  
4 นายภูมิพันธ์  กุดสระน้อย กรรมการ  
5 นางสาวกชกร  บุญเทพ กรรมการ  
6 นางสาวขนิษฐา  ทิพย์ประเสริฐ กรรมการ  
7 นางสาวจีรนันท์  เมืองกลาง กรรมการ/เลขานุการ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่ 1/2560 
วันที่      สิงหาคม  2560  เวลา  13.00 น.  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
------------------- 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสาวน้อย  สดสระน้อย ประธานกรรมการ  
2 นายชูชาติ  ท่อนส าโรง กรรมการ  
3 นางดาหวัน  สุวรรณกาษา กรรมการ  
4 นายภูมิพันธ์  กุดสระน้อย กรรมการ  
5 นางสาวกชกร  บุญเทพ กรรมการ  
6 นางสาวขนิษฐา  ทิพย์ประเสริฐ กรรมการ  
7 นางสาวจีรนันท์  เมืองกลาง กรรมการ/เลขานุการ  

 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. เม่ือที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเปิดการประชุมตามวาระการประชุมค่ะ 
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ที่ 215/2560  ลงวันที่  1 มิถุนายน  2560  
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  โดยสัดส่วนของคณะกรรมการและหน้าที่ มี
ดังนี้ครับ  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2561–
2563 ดังนี้ 
   1.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         ประธานคณะกรรมการ 
 1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะกรรมการ  
 1.3  ผู้อ านวยการกองคลัง    คณะกรรมการ 
 1.4  ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะกรรมการ 
 1.5  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
 1.6  หัวหน้าส านักงานปลัด    คณะกรรมการ 
 1.7  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการและเลขานุการ 
   2. คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
    2.1  ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  ด้าน
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร    ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว  และด้านศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม     
    2.2 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  ตรวจสอบ   ก ากับดูแลและติดตามประเมินผล 
การด าเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3 ด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และส่งเสริมให้บุคลากรมี

ความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต และยั่งยืน 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา       - ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา      - ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน - การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ในหน่วยงานราชการ เป็นส่วนหนึ่งที่จะก าหนด

ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ ในสายงานของตนเองเพ่ือเพ่ิมพูน 
ประสบการณ์ ที่มีอยู่ให้มียิ่งขึ้นกว่าเดิม  และสร้างความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ดังนั้น ในวันนี้ เพ่ือเป็นการก าหนดทิศการทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ให้มีความชัดเจน จึงได้เชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ ง
เป็นคณะกรรมการ ซึ่งได้แก่ ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมพิจารณาในการ
วางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนากันในวันนี้ ส าหรับการก าหนดทิศทางการพัฒนา ขอให้
แตล่ะท่านได้เสนอแนวทางการพัฒนา ค่ะ 

ปลัด อบต. - การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และมีความช านาญใน
การปฏิบัติหน้าที่ ผมเห็นควรให้ จัดท าแผนการฝึกอบรม ทุกสายงาน ในแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล ส่วนงบประมาณ นั้น เราจะใช้งบประมาณที่แต่ละโครงการก าหนดเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม  

หัวหน้าส านักปลัด – ในส่วนของส านักงานปลัด ร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี งบประมาณ 
2561 – 2563 ดิฉันได้ให้ นักทรัพยากรบุคคลตรวจทานในเบื้องต้นเพ่ือความครอบคลุม
ด้วยแล้ว ค่ะ  ส่วนแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้แนบมาพร้อมกับวาระแล้ว ให้ทุกท่าน 
พิจารณาพร้อม ๆ กัน ค่ะ ตามข้อดังนี้เลย ค่ะ 
11. หลักการและเหตุผล         
12. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร       
13. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล    
14. เป้าหมายในการพัฒนา          
15. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล    
16. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล     
17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนต าบล       
18. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล     
19. การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล     
20. โครงการและกิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
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แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ได้ก าหนด
แผนงานและโครงการ ตามยุทธศาสตร์  4  ยุทธศาสตร์  9 กลยุทธ์  และโครงการและ
กิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ค่ะ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย 
หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและ
ปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายใน
องค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้
ประจ าสายงานของบุคลากร  

60,000 X X X ส านักงานปลัด 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลักให้กับบุคลากร 
(กิจกรรมย่อยในองค์กรท าทุกปี ไม่ใช้
งบประมาณ) 

- 
 

X X X ส านักงานปลัด 

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการท างานของแต่ละ
สายงาน จากหน่วยงานอื่น 
 
 

200,000 X X X ส านักงานปลัด 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท างาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- X X X กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
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(กิจกรรมย่อย ระหว่างศูนย์ ไม่ใช้
งบประมาณท าทุกปี) 

5 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
ประจ าปี 2561 
 
 
 
 

- X - - ส านักงานปลัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าใหก้ับบุคลากรในสาย
งานของตนเอง 

- X X X ส านักงานปลัด 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ
บุคลากร 

- X X X ส านักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของ
บุคลากร 

- X X X งานสาธารณสุข 

2 โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณเีกิดเหตุ
ไฟไหม ้

- - X X งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

3 กิจกรรม 5 ส. - X X X ทุกส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ต่อกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรม 
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ให้กับ
บุคลากร 
 

50,000 X X X ส านักงานปลัด 

2  โครงการอบรมให้และศึกษาดูงาน
ด้านการต่อต้านการทุจริต  
 

50,000 - 
 

- 
 

X ส านักงานปลัด 

3 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตในพ้ืนท่ี 
ต าบลเกษมทรัพย ์

- X X X ทุกส่วนราชการ 
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4 กิจกรรมแอพพลเิคชั่นกฎหมาย ปปช. 

มาตรา 100 และ 103 เพื่อ
เครื่องมือในการสร้างเสริมองค์ความรู้
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

- X X X ส านักงานปลัด 

5 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากร 
 

- X X X ส านักงานปลัด 

6 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
ผู้มีคณุธรรมจรยิธรรมและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  

- X X X ส านักงานปลัด 

7 จัดท าคู่มือการให้บริการและปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์  
 

- X X X ส านักงานปลัด  

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย ์
(ติดตามทุก ๆ ปี ไม่ใช้งบประมาณ) 

- X - - ส านักงานปลัด 

2 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร 

- X X X ทุกส่วนราชการ 

3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

- X X X กองคลัง 
งานพัสด ุ

4 มาตรการยกระดับการคณุภาพการ
ให้บริการประชาชน  

25,000 X X X งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

5 การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัตริาชการ 

- X - - ส านักงานปลัด 

6 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
วินัยและรักษาวินยั ในการท างาน 

20,000 X X X ส านักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กรในอนาคต 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ 30,000 X X X ส านักงานปลัด 
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ภาวะการเป็นผู้น า 
2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงาน 

30,000 X X X ส านักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นท่ี
ต าบลเกษมทรัพย ์

- X X X งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

และทุกส่วนราชการร่วมกัน 
2 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้

เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ “เด็กไทยโตไปไม่
โกง” 

10,000 X X X ส านักงานปลัด 

3 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการดว้ย
ใจรับใช้ประชาชน 

20,000 X X X ทุกส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้าง
ระบบพ่ีเลี้ยงในองค์กร  
 
 

- X X X ทุกส่วนราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการเป็น
องค์กรเรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือปฏบิัติ
ราชการ แผ่นพับ  คู่มือการท างาน   
กฎระเบียบการปฏิบัตริาชการในสาย
งานของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรในสังกัด  

- X X X ทุกส่วนราชการ  

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผล
การปฏิบัติงานประจ าเดือนของส่วน
ราชการ 

- X X X ทุกส่วนราชการ 

2 โครงการจดัการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management /KM) 

50,000 X X X ทุกส่วนราชการ 
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3 โครงการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 50,000 - X - ส านักงานปลัด 

4 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอัน
ดีให้กับบุคลากร (กิจกรรมย่อยตาม
สถานการณ์ ปีละไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม) 

- X X X ทุกส่วนราชการ 

5 โครงการส ารวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจบุคลากร 

- X X X ส านักงานปลัด 

 
  ส่วนที่มาของงาน  โครงการ หรือ กิจกรรมที่ ฝ่ายเลขาได้บรรจุลงในแผนนั้น ได้ด าเนินการให้
หัวหน้าส่วนราชการประชุมผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเสนอความต้องการพัฒนารายบุคคล ว่าแต่ละคนมีทักษะ 
ระดับใด และมีความต้องการพัฒนาทักษะในด้านใด  โดยออกแบบสอบถามเป็นรายบุคคล และเมื่อได้ปัญหา
และความต้องการในเบื้องต้นของบุคลากรแล้ว น ามารวบรวมเพ่ือพิจารณาจัดท าเป็นโครงการ งาน หรือ 
กิจกรรมที่บรรจุในแผนค่ะ  ตามแบบฟอร์มที่ 1 ค่ะ  
 ส่วนแบบฟอร์มที่ 2 เป็นการแสดงเจตจ านงเพ่ือเข้ารับการอบรมเป็นรายกรณี หลังจากที่
แผนพัฒนาออกไปแล้ว และมีหนังสือให้เข้ารับการอบรม หรือต้องการเข้ารับการอบรมตามโครงการหนึ่ง  ซึ่ง
บุคลากรต้องระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา โดย ว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นแค่ไหนในการที่จะเข้า
รับการอบรมในโครงการ นั้น ๆ ค่ะ 
 แบบฟอร์มที่ 3 เป็นตัวอย่างการรายงานผลหลังจากที่กลับมาจากอบรม ซึ่ง เมื่อแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลได้ประกาศใช้แล้ว  บุคลากรที่เข้ารับการอบรม หรือหน่วยงานของเราเองจัดการอบรมต้อง
รายงานผลการอบรม ให้กับผู้บริหารทราบ ซึ่งก็คือ การงานตามล าดับชั้นถึงนายกนั่นเองค่ะ   
 แบบฟอร์มที่ 4 เป็นตัวอย่างการรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
หมายถึงการรายงานผลเมื่อด าเนินการตามแผนนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะรายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ  ดังนั้นแล้ว ในการรายงานผลการด าเนินการตามแผน แบบฟอร์มตามตัวอย่าง 1 – 4 จึงมีความสัมพันธ์
กันทางเอกสาร เช่น หากผู้เข้ารับการอบรมไปอบรมเรียบร้อยแล้ว  ไม่รายงานตาม แบบฟอร์มที่ 3 แล้ว 
คณะกรรมการย่อมไม่มีเอกสารรายงานสรุปประจ าปี ปรือรายไตรมาส ให้นายกทราบได้  และแบบฟอร์มที่ 4 ก็
จะไม่เกิดขึ้น หรือไม่มีนั่นเองค่ะ 
ประธาน - ให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเลยครับ  
ปลัด อบต. - ผมว่าแผนที่บรรจุในแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ครอบคลุมแล้วครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง - ผมเห็นด้วยครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  – ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ – เห็นด้วยค่ะ 
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ที่ประชุม เห็นชอบ แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 และเห็นชอบ
ใหใ้ช้แบบฟอร์ม ที่ 1 – 4 ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  - ไม่มี – 
ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดเสนอเรื่องอะไรบ้างคะ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม 
 
เลิกประชุม เวลา  15.00 น. 
 
     (ลงชื่อ)                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางสาวจีรนันท์  เมืองกลาง) 
          เลขานุการ/กรรมการ 
 
     (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 
            ประธานคณะกรรมการ 
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- แบบฟอร์มท่ี 1- 
แบบฟอร์มสอบถามเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรายบุคคล  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
ส่วนราชการ....................................... 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน...............................................................ต าแหน่ง.............................ระดับ.... ................................ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยต าแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง 

6. ............................................................................................................................. ...................... 
7. ...................................................................................................................................................  
8. ............................................................................................................................. ...................... 
9. ............................................................................................................................. ...................... 
10. ........................................................................................... ........................................................ 

การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

4. ระดับความรู้/ทักษะ (1) 
 0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ 
 1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจที่จะน าปใช้งานจ าเป็นต้องมีที่ปรึกษา 
 2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความม่ันใจที่จะน าไปใช้งาน 
 3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าได้ 
 

5. ระดับความจ าเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2) 
 0 – ไม่มีความจ าเป็น ไม่ได้ใช้งาน 
 1 – มีความจ าเป็นบางครั้งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 2 – มีความจ าเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง 
 3 – จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 

6. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3) 
 0 – ไม่ต้องพัฒนา 
 1 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้งานในระยะยาว 
 2 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือต้องการใช้ในงาน 
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ตารางลงคะแนน 
ค าอธิบายให้ บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยน าค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ 1 – 3 มา
ลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3) 
 

คุณลักษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตังเอง) 

ระดับ
ปัจจุบัน 

(1) 

ระดับท่ีพึง
ประสงค์ 

(2) 

ระดับความ
ต้องการ
พัฒนา 

(3) 
สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 
6. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
7. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
8. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
9. การบริการเป็นเลิศ 
10. การท างานเป็นทีม 

   

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร) 
5. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
6. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
7. ความสามารถในการพัฒนาคน 
8. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

   

สมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างที่มีชื่อเหมือนพนักงานส่วนต าบล) ตามระดับ ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………….. 

   

ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสริมทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านภาษา  ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
   

 
 

- แบบฟอร์มท่ี 2- 
แบบแสดงเจตจ านงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ในการน าความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีได้รับจากการเข้ารับการอบรมไปใช้พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  ข้าพเจ้า  ....................................................ต าแหน่ง  ................................................สังกัด 
........................   
อบต.เกษมทรัพย์  อ าเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการ ดังนี้ 

1. ..........................................................................................................................................................
................. 

2. ........................................................................................................................ ..................................
................. 

3. ............................................................................................................................. .............................
................. 

โดยขอแสดงเจตจ านงว่า เมื่อข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะน า
ความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  ในอ านาจหน้าที่ของตน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง  ตามเป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และมี
ความพร้อมที่จะให้มีการติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ ฯ ภายหลังจากการฝึกอบรม ดังนี้ 
ความรู้ที่คาดว่าได้รับ จาก
การฝึกอบรมตามที่ก าหนด

ไว้ในวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แนวทางในการ
น ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานของตนเอง/อปท 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธ์
และเป้าหมายตัวชี้วัด 
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(ลงชื่อ).....................................................ผู้สมัคร 

(                                      ) 
ต าแหน่ง....................................................... 

 
(ลง

ชื่อ)............................................... 
(                                       ) 

ต าแหน่ง
................................................ 

ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 

 
(ลง

ชื่อ)............................................... 
(นายชูชาติ  ท่อนส าโรง) 
ปลัด อบต.เกษมทรัพย์ 

 

 
(ลง

ชื่อ)............................................... 
(นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 

นายก อบต.เกษมทรัพย์ 
 

เพ่ิมแบบฟอร์ม ที่ 3 

                 บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส่วนราชการผู้เข้ารับการอบรม         

      ที ่                                                               วันที ่              
                                . 

เรื่อง    รายงานผลการฝึกอบรม          
            . 

เรียน   หัวหน้าส่วนราชการที่สังกัด-ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 เรื่องเดิม 
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  ที่ ไ ป ที่ ม า ข อ ง ก า ร ไ ป ฝึ ก อ บ ร ม
........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ ...
................. 
...............................................................................................................................................................................
................ 
 

 ข้อเท็จจริง 

 ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น 
....................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 
 ข้อกฎหมาย/กฎ / หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี หากไม่มีไม่ต้องลง) 

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

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

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

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

 ข้อเสนอ 

 ความเห็นของผู้เสนอรายงาน เพ่ือจุดประสงค์ให้ผู้บังคับบัญชา /ทราบ /รับรู้ /ลงนาม/อนุมัติ/
อนุญาต ฯ เช่น  -เพ่ือให้การรายงานผลการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ข้าพเจ้า จึงได้
เสนอผลการฝึกอบรม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

 ข้อเรียน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรด/พิจารณา /ทราบ/อนุมัติ/อนุญาต/ลงนาม........... 
                                

      (                                               ) 
ต าแหน่ง .................................................................. 
 

 หมายเหตุ  ปรับแต่งได้ตามสมควร 
 

เพ่ิมแบบฟอร์ม ที่ 4 
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                 บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล โทร.              

      ที ่                                                               วันที ่              
                                . 

เรื่อง    รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปี.....  
              
 
เรียน   นายก/ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 เรื่องเดิม 

  ที่ ไ ป ที่ ม า เ ช่ น  ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร
...................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
................. 
.............................................................................................................................................................. .................
................ 
 

 ข้อเท็จจริง 

 ข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น เช่น ค าสั่ ง ให้คณะกรรมการท าอะไร เพราะอะไร/ท าไมถึงท า 
..................................... 

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

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

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

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

 
 ข้อกฎหมาย/กฎ / หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี หากไม่มีไม่ต้องลง) 

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

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

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

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

 ข้อเสนอ 
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 ความเห็นของผู้เสนอรายงาน เพ่ือจุดประสงค์ให้ผู้บังคับบัญชา /ทราบ /รับรู้ /ลงนาม/อนุมัติ/
อนุญาต ฯ เช่น  -เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการจึงได้
รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผน ประจ าปี งบประมาณ 2561  ดังรายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย   

 ข้อเรียน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรด/พิจารณา /ทราบ/อนุมัติ/อนุญาต/ลงนาม........... 
                                

         (                                               ) 
ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

 หมายเหตุ  ปรับแต่งได้ตามสมควร                                  



 
สารบัญ 

 

 เรื่อง          หน้า 

 

๑.  หลักการและเหตุผล         ๑ 
 

๒.  วัตถุประสงค์         ๒ 
 

๓.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี    3 
 

๔.  สภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลเกษมทรัพย์  16 
 

๕.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์   19 
 

๖.  ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ อบต.จะด าเนินการ     26 
 

๗.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 26 
 

๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ       29 
 

๙.  ภาระค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับเงินเดอืนและค่าตอบแทนอื่น     45 
 

๑๐.แผนภูมิโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี   47 
 

๑๑.บัญชแีสดงจัดคนลงสูต่ าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ  53 
 

๑๒.แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น    55 
 

๑๓.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น   63 
 

ภาคผนวก          64 



 

 

 

 

 

แผนอัตราก าลงั ๓ ป ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกษมทรพัย์ 

อ าเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสมีา 

 

 



 

 


