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ค าน า 

     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา เนื่องจากอบต.บางศาลา มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 และยังไม่มีนักวิชาการศึกษา ประกอบกับภาระ
งานด้านการศึกษาที่มีจ านวนมาก ทั้งงานการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างงานแผนและวิชาการ  งาน
การศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาปฐมวัย งานศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งาน
กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม ได้แก่ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ
เพ่ือให้การบริหารงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ออ านาจหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุด  

                        องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ครั้งที่ 3                      
(ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566) ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัด
นครศรีธรรมราช)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดต าแหน่งเพ่ิม ในส่วนของพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ ต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา เพ่ือรองรับภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ  ลักษณะงานและปริมาณงานด้านการศึกษางานการ
เบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างงานแผนและวิชาการ  งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาปฐมวัย งาน
ศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือให้การ
บริหารงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ออ านาจหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุด  โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการประชุมครั้งที่ 4/25๖4 เมื่อวันที่            28 
พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) โดยก าหนดต าแหน่งใหม่ จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ นักวิชาการศึกษา    

 

             งานการเจ้าหน้าที่   

            ส านักปลัด อบต.บางศาลา 
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๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางศาลา  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  256๓ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  จึงจ าเป็นต้อง 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลัง
ฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้
หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ดังนี้ 

  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลาจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) ก าหนด 

  ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางศาลาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลามีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลามีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลาตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลาว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
  ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลาสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา เกิดประโยชน์ต่อประชาชน       
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการ
ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างด ี
  ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลาสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรียม

การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 
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2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง๓ ป ี

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA)ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 กิตติ  บุนนาค ได้น าเสนอว่า การวางแผนอัตราก าลังคนล่วงหน้าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต่องอค์กร 
ทั้งนี่เพ่ือให้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรบรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้อง
ท าการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคนในแต่ละฝุายแต่ละแผนกให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับเปูาหมายการผลิต
และหมั่นทบทวนวิเคราะห์แผนอัตราก าลังให้ทัยสมัยอยู่เสมอ 
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 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลั งงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้อ งการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการและองค์กรต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่า การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังนั้นเป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใด
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นให้มีการใช้ก าลังคนคนจ านวนน้อย เน้นก าลังคนที่มีคุณภาพและ
สมรรถนะ (Competency) เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจจนบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางศาลา ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดน โยบายหรือ
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ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ก าหนดต าแหน่งแต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราข้ึนมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลาเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 
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(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางศาลา  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสม
ในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย 
อ านวยการทั่วไป การบริการสาธารณ งานงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่ การวางแผนการศึกษา  การพัฒนา
การศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  งานกีฬา นันทนาการ งานสวัสดิการสังคม และการบริการสา
ธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสาย
งาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่
ละคนม ี

แผนภูมแิสดงอตัราก าลงัแสดงสดัส่วนของ

พนกังาน  

อบต.บางศาลา 

พนักงานส่วนต าบล  

พนักงานครู อบต. 

ลูกจา้งประจ า 

พนักงานจา้งตามภารกจิ 

พนักงานจา้งทัว่ไป 

พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน  
๔ คน คิดเป็น ๑๕.๓๘% 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน ๗ คน  
คิดเป็น ๒๖.๙๒ % 

พนักงานส่วนต าบล  
จ านวน ๑๓ คน  
คิดเป็น ๕๐ % 

พนักงาน
ครู อบต.  
จ านวน  
๑ คน คิด
เป็น ๓.๘๕  
% 

ลูกจ้าง 
ประจ า  
จ านวน  
๑ คน 
 คิดเป็น 
๓.๘๕  % 
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 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  
การออกแบบ  การประมาณการราคา งานกิจการประปา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย  
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
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American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดงันี้ 

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ที่มีอยู่ ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางศาลา บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ       
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่
ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต การ 

วางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้าน งาน
สวัสดิการสังคม ฯลฯ จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนส านักปลัด เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการทั้งด้านสวัสดิการ
ชุมชน ได้แก่ การให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง หรือ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา 
การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  งานกีฬา นันทนาการ ก็จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง  
ในส่วนส านักปลัด เพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนให้รับการดูแล การศึกษาการพัฒนาการตามวัย และการสร้าง
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ความเข้มแข็งของเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด และการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมกิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นต้น  

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  ได้ก าหนดอัตราก าลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่งก าหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงาน ดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บางศาลา 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว/หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  
ดังนี้ 

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

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
(ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคน
ที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา (การตรวจประเมิน 
LPA)  

กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues : น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 
๓ ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  และกองช่าง   

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
เป็นองค์กรที่มีขา้ราชการสูงอายุจ านวนน้อย แต่จ าเป็นต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลบางศาลา  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา และ
หัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง ๓ ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking : เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ และองค์การบริหารส่วนต าบล      
หูล่อง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน
ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราก าลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 

 
 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านใหม่ และ องค์การบริหารส่วนต าบลหูล่อง ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน 
บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกันและเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้งสองแห่งมีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้น ในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับทั้งสองหน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่งลดต าแหน่งหรือเพ่ิมต าแหน่งและ
จ านวนปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยัง
ว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
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ท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วน
ต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

   3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ซ่ึงประกอบดวย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคลเปนเลขานุการ จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ศาลา ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู บริหารและ 
สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆจ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่ม
งานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา โดยใหหัว
หนาสวน ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจและ อ านาจหนาที่ท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขาราชการ
ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจางจ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางศาลา 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไม
เกิน รอยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนต าบล การ
ก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
บางศาลาสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะ
ช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรง 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางศาลา เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ วยท า ให้ เ กิ ดการจ้ า ง งานที่ เ ท่ า เที ยมกันอย่ างมีประสิทธิ ภ าพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา            
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
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 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบางศาลา  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา เช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่
ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา และ

ส่งคณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง 
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า

งบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว          

ให้ อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
2๙  ก.ค.63 เสนอขออนุมัติด าเนินการ  

และแต่งตั้งคณะท างาน 
 

2๙  ก.ค.63 ขอแผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.ข้างเคียง ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  
 ภาระงาน อัตราก าลงัที่มีอยู่ ฯลฯ 

2๙ ก.ค.63 ประชุมคณะท างาน  อบต.บ้านใหม่ , อบต.หูล่อง 
29 ก.ค.63 จัดส่งร่างแผนให้คณะท างานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
3 ส.ค.63 เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลงั 3 

ปี จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา 
 

๔ ส.ค.63 ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

 

28 ส.ค.63 จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต. ให้ อบต.บางศาลา ปลายเดือน ส.ค. 63 
1 ต.ค.63 ประกาศใช้แผนอัตราก าลงั 3 ป ี 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.66 
๔ ส.ค.63 รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  จังหวัดนครศรีธรรมราช,อ าเภอปากพนงั 
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

 จากการ ส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
พบปัญหาและความต้องการความต องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (256๑ – 256๕)  
แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง ดังนี้ 

 4.1 สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    

-  การกอสรางและปรับปรุงถนน ทอน้ าหรือรางระบายน้ ายังไมทั่วถึง 
 -  การขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  
-  การขยายเขตและการติดตั้งระบบไฟฟายังไมทั่วถึง 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ  
-  ประชาชนวางงาน และมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย 
-  ประชาชนขาดเงินทุน และอุปกรณในการประกอบอาชีพ  
-  ประชาชนขาดความรูเพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิม 
- ประชาชนขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ท ากิน 
- ประชาชนขาดการรวมกลุ่มและสหกรณ์ชุมชน 

4.3 ดานสังคม  
-  การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย  
-  ขาดการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนรจูักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
-  การจัดหาสถานที่ รวมถึงวัสดุอุปกรณในการออกก าลังกายในชุมชนมีไมเพียงพอ  
-  ขาดแนวทางการดูแล  และการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนชรา  ผูพิการ 

และผูปวยเอดส  
-  ขาดการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน  และสงเสริมการมีสวนรวม

ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูน าชุมชน  
-  ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะพืชกระท่อมระบาด  
-  การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไมทั่วถึง  
-  การติดตั้งปายบอกทาง  ปายชื่อชุมชน  ปายชื่อซอยยังไม่เพียงพอ 

4.4  ดานการเมืองการบริหาร  
-  ประชาชนยังขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  
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-  การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการค่อนข้างน้อย  
-  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตองปรับปรุงกระบวนการ

ท างานใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
-  ขาดระบบการปรับปรุงและพัฒนารายไดขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4.5 ดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
-  การปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  
-  การจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  
-  การบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 
-  การตรวจวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม  
-  การสรางจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.6 ด้านสาธารณสุข 

-  ดานสุขภาพอนามัยยังไม่ครอบคลุม  
-  การแพรระบาดของโรคติดตอ 

4.7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  การสงเสริมดานการศึกษาไม่หลากหลาย  
-  การจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชนไม่เพียงพอ  
-  ขาดการใหความชวยเหลือเด็กท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา  
- การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นยังให้ความส าคัญเท่าที่ควร 

-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมปัญญาชาวบ้านขาดถ่ายทอดตามช่วงวัย 
  4.2 ความต้องการของประชาชน 
  4.2.1 ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - ก่อสร้างถนนสายหลักในต าบลให้เป็นถนนลาดยาง 
   - ซ่อมแซมถนนตามซอยในหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ตอลดปี 
   -  มีบริหารระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา น้ าประปา โทรศัพท์ ครอบคลุมทุก
หมู่บ้านทั้งต าบล 
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  4.2.2 ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
                - ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้ราษฎรได้ครอบคลุมท ากินอย่างถูกต้อง 
        - ส่งเสริมให้มีร้านค้าหรือสหกรณ์กองทุนประจ าหมู่บ้าน 
        - ส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต าบล 
  4.2.3 ความต้องการด้านสังคม 
        (1) ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        (2) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 
        (3) ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ให้ลดน้อยลง 
        (4) จัดหาสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
  4.2.4 ความต้องการด้านการเมืองและการบริหาร 
        (1) อบรมให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการเมือง การปกครอง 
        (2) จัดให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากขึ้น 
        (3) ด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ให้เป็นประจ า และต่อเนื่อง 
  4.2.5 ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        (1) ปรับปรุง จัดท าเขตปุาสงวนแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน 
        (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ริมถนนเกาะกลางถนนทุกหมู่บ้าน 
         (3) จัดท าโครงการปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรและรีไซเคิลขยะทุกรูปแบบ 
 4.2.6 ความต้องการด้านอ่ืน ๆ  
  (1) ให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกก าลังกาย และมีสถานกีฬา เพื่อประชาชนจะได้
ห่างไกลยาเสพติด 
   
  (2) ให้มีศาลาพักผ่อนหรือเป็นที่ชุมนุมพบประชาคมกันหมู่บ้าน 
  (3) ให้มีถังดับเพลิงประจ าชุมชน โรงเรียน และที่ท าการหน่วยงานราชการต่าง ๆ  
  (4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดข้ึนในพ้ีนที่ 
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5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา
นั้น ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 – 
256๕) ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลบางศาลา คือ  “การเกษตร
ก้าวหน้า การศึกษาทันสมัย สาธารณสุขก้าวไกล ใส่ใจวัฒนธรรม ประชามีส่วนน า พร้อมน าพัฒนาท้องถิ่น”  
ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความ
ปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด  
ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้
ต าบลบางศาลาเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลบางศาลา  ได้ก าหนดไว้ ๕ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้ารโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า   
   - การขุดลอกคลอง/สระน้ าและแหล่งน้ า  
   - ก่อสร้าง ปรับปรุง ติดตั้ง บ ารุงรักษา ระประปา บ่อบบาดาล  
   - พัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและการไฟฟูา  
   - พัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบการจราจร การจัดท าปูายชื่อถนน ตรอซอย สถานที่ส าคัญ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัมนาคน สังคม การเรียนารู้ และภูมิปัญญา 
   - ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ให้เป็นสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   - ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านสาธารณสุข 
   - จัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
   - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการออกก าลังกาย 
   - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญยาท้องถิ่น 
   - ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
   - พัฒนาวิถีชีวิตและคุฯณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฬนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
- ส่งเสริมพัฒนาและบริหารจัดการการเกษตรครบวงจร 
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - การบริหารจัดการน้ า 
 -  ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
  - ส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ 

- พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ 
- พัฒนาฐานข้อมูล ยานพาหนะ  เครื่องมือ-เครื่องใช้  อาคารส านักงาน เทคโนโลยี ให้ทันสมัย   

และมีประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ 

 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ  
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ดังนี้ 

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

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
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2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(มาตรา 68(4)) 

2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 

2.5 กา รป รั บ ป รุ ง แ หล่ ง ชุ ม ช นแ อ อั ดแ ละกา ร จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  
(มาตรา 16(2)) 

2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
16(5)) 

2.7 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก า ร อ น า มั ย ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  
(มาตรา 16(19)) 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จดัให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 

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

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
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5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้ มครอง  ดู แล  และบ า รุ ง รั กษาทรั พยากรธ ร รมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม  
(มาตรา 67(7)) 

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

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
 

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา 67(8) 

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

(มาตรา 17(18)) 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ร า ษ ฎ ร  ใ น ก า ร มี ม า ต ร ก า ร ปู อ ง กั น  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลาได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริ หารส่วนต าบลจะต้อง
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สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางศาลา จะด าเนินการ มีดังนี ้
6.1 ภารกิจหลัก 

6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1.1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6.1.2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1.4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.1.5 ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
6.1.6 ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.2 ภารกิจรอง 
6.2.1 การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
6.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มอาชีพ 
6.2.3 การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
6.2.4 ด้านการวางแผน และการส่งเสริมการลงทุน  

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  (SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยั ง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์    
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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 ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
  

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – ๕๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
 

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

ข้อจ ากัด T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา (ระดับองค์กร) 

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

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงาน ยังขาดจุดบริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ส าหรับบริการ
ประชาชน 
๔. ส านักงานยังไม่ได้แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ให้เหมาะสม
และเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๕. ขาดวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

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

ข้อจ ากัดT 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกกลุ่มการเมือง
และความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ในชุมชน การ  
ด าเนินการทางวินัยหรือการให้คุณให้โทษเป็นไปได้
ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจ ากัด ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลาย  
จึงจะท างานได้ครอบคลุมภารกิจของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการไว้  จึงก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการและก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว ดังนี้   
  8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
๑.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.3 งานนิติการ 
1.4 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.5 งานพัฒนาชุมชน 
1.6 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.7 งานบริหารงานสาธารณสุข 
1.8 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนารายได้ 
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

3. กองช่าง 
3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
3.2 งานวิศวกรรมโยธา 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
3.4 งานบริหารงานทั่วไป 

- 4. หน่วยตรวจสอบภายใน   
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1.ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  งาน
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคม
สงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  งานสิ่งแวดล้อม และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ 
รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

  2.กองคลัง มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี  งานตรวจสอบบัญชี
ทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วย
จัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี 
งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งาน
เกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงินการ
คลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
  3.กองช่าง  มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  
งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี 
งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติ  งานเครื่องจักรกล งานจัดท า
ทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
เกี่ยวกับงานประปา งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงานจัดท าควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การ
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เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมต่างๆ รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
  4.หน่วยตรวจสอบภายใน มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องแลเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ
จ่ายเงิน ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 
อบต.บางศาลา ปลัดอบต. 1  -  -  - 

ส านักปลัด 

หัวหน้าส านักปลัด 1  -  -  - 
งานบริหารงานทั่วไป 1 -  ๑ 3 
งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

๑  - ๑ - 

งานนิติการ ๑  -  - - 
งานการเจ้าหน้าที่ ๑  -  - - 
งานพัฒนาชุมชน 1  -  - - 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑  - ๒ - 

งานบริหารงานสาธารณสุข - - - - 
งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- - - 

 
 
- 
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ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

กองคลัง 

ผอ.กองคลัง 1  - - - 
งานการเงินและบัญชี 1  - 1 - 
งานพัฒนารายได้  - ๑  - - 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 1  - ๑ - 

กองช่าง 

ผอ.กองช่าง 1  -  - - 
งานแบบแผนและก่อสร้าง 1  -  - - 
งานวิศวกรรมโยธา ๑  -  - - 
งานสาธารณูปโภค - - -  1 
งานบริหารงานทั่วไป - - 1 - 

หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1  -  - - 
 
 เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละ
สายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบ
อัตราก าลัง มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลาใน  ๕  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคม  การเรียนรู้และภูมิปัญญา 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม 

และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ยุทธศาสตร์ที ่๕ การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ

ธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน   

- การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า   
- การขุดลอกคลอง/สระน้ าและแหล่งน้ า  
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ติดตั้ง บ ารุงรักษา ระประปา บ่อ

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
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บาดาล  
- พัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและการไฟฟูา  
- พัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบการจราจร การจัดท า
ปูายชื่อถนน ตรอกซอย สถานที่ส าคัญ  

- นายช่างโยธา 
- ผู้ช่วย จนท.ธุรการ กองช่าง 
- พนักงานผลิตน้ าประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาคน สังคม  
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะภู มิ
ปัญญา 

- ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ปูองกัน โรคติดต่อ การจัดให้มี
ปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  ทั้งชุมชน  โรงเรียน และ
หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่  
- จัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- ยาม      
- คนงาน  

-ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ให้
เป็นสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัย
เรียน บริหารจัดการกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่  อนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรร ม  
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการและสิ่งเสริมการศึกษา นอกสถานศึกษา ให้กับ
เด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา  

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ครูผู้ดูแลเด็ก 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 

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

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เกษตรกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ 
 รวมถึงเศรษฐกิจของท้องถิ่น ส่งเสริมการเกษตรปลอด 
สารพิษ  การพัฒนาคุณภาพดิน  พัฒนาคุณภาพสินค้าการ
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาด 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสิ้นค้าการเกษตรการ 
พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและส่งเสริมและ 
พัฒนาการท่องเที่ยว 

- ปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาและการ

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  
หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน  ให้สามารถเก็บกักน้ าได้

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
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บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ า สิ่งแวดล้อม และ
พ ลั ง ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ตลอดปี  ฟ้ืนฟูและอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น ปุาไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ  การ
บริหารจัดการน้ าและส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงาน
ทางเลือก 

- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาการเมือง 
ก า ร ป ก ค ร อ ง  ก า ร
บริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ ระบบธรรมา    
ภิบาล 
 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ให้เงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
บรรจุแต่งตั้ง  สรรหา  พัฒนา  ในสังกัด  ด้วยความยุติธรรม 
โปร่งใส 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักทรพัยากรบุคคล 
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และ
อาคารส านักงาน เทคโนโลยี ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   

และม 
- ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ และการ

จดทะเบียนพานิชย์ 
- การบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการและงานนิติการ 
 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองคลัง 
- นักวิชาการเงินฯ 
- จพง.พัสดุ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ 
- ผช. นวก.พัสดุ 
- ผช.จพง.พัสดุ 
- ผช.จพง.การเงินฯ 
- นิติกร 

- ส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ และการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 
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 หน้า  ๓๔ 

 

กรอบอัตราก าลัง  ๓ ปี  ระหว่างปี  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

เพิ่ม / ลด 
หมายเหต ุ

256๔ 256๕ 256๖ 256๔ 256๕ 256๖ 

นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัต้น (ปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - -  
ส านักปลัด อบต. (๐๑)         
นักบริหารงานทั่วไประดบัต้น(หน.ส านักปลัด) 1 1 1 1 - - -  
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
นิติกร ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. - 1 1 1 +1 - - (ก าหนดเพิ่ม) 

พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

        

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
ยาม 1 1 1 1 - - -  
คนงาน 1 1 1 1 - - -  
ศพด.อบต.บางศาลา         
ครูผู้ดูแลเด็ก  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

        

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
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 หน้า  ๓๕ 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

เพิ่ม / ลด 
หมายเหต ุ

256๔ 256๕ 256๖ 256๔ 256๕ 256๖ 

กองคลัง (๐๔)         
นักบริหารงานคลัง ระดบัต้น (ผอ.กองคลัง) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  
ลูกจ้างประจ า         
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 

        

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 1 1 1 - - -  
กองช่าง (๐๕)         
นักบริหารงานชา่ง ระดบัต้น (ผอ.กองช่าง) 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา ปง./ชง. ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
พนักงานจ้าง   
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 

        

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานผลิตน้ าประปา 1 1 1 1 - - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน (12)         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 1 1 1 - - -  
รวม 28 29 29 29 +1 - -  
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 หน้า  ๓๖ 

 

 
 

9.  ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ระดับ จ านวน

ต าแหน่ง ทัง้หมด หมายเหตุ

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

1 ปลัด อบต. (นกับริหารงานท้องถิ่น) ต้น 1 1 490,800 48,000 1 1 1  -  -  - 15,720 16,440 16,920 554,520 570,960 587,880 40,900

ส านักปลัด อบต. (01)

2 หวัหนา้ส านกัปลัด (นกับริหารงานท่ัวไป) ต้น 1  - 393,600 42,000 1 1 1  -  -  - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 วา่งเดิม

3 นกัจัดการงานท่ัวไป ปก. 1 1 280,080 0 1 1 1  -  -  - 9,000 9,360 9,600 289,080 298,440 308,040 23,340

4 นกัทรัพยากรบคุคล ปก. 1 1 203,280 0 1 1 1  -  -  - 7,560 7,560 7,680 210,840 218,400 226,080 16,940

5 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ปก. 1 1 214,560 0 1 1 1  -  -  - 7,680 7,680 7,680 222,240 229,920 237,600 17,880

6 นติิกร ปก. 1 1 323,040 0 1 1 1  -  -  - 10,560 10,680 10,560 333,600 344,280 354,840 26,920

7 นกัพัฒนาชุมชน ชก. 1 1 342,720 0 1 1 1  -  -  - 13,440 13,320 13,080 356,160 369,480 382,560 28,560

8 นกัวชิาการศึกษา ปก./ชก. 1  - 355,320 0 1 1 1  -  -  - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 ก าหนดเพิ่ม

9 ครูผู้ดูแลเด็ก ผช./คศ1. 1  -  -  - 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอุดหนนุ

พนักงานจ้าง

10 ผู้ช่วยนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน  - 1 1 203,760 0 1 1 1  -  -  - 8,160 8,520 8,880 211,920 220,440 229,320 16,980

11 ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธรุการ  - 1 1 112,800 0 1 1 1  -  -  - 4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080 9,400

12 ผู้ช่วยนกัพัฒนาชุมชน  - 1 180,000 0 7,200 7,560 7,800 187,200 194,760 202,560 15,000

13 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 180,000 0 1 1 1  -  -  - 7,200 7,560 7,800 187,200 194,760 202,560 15,000

14 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 180,000 0 1 1 1  -  -  - 6,000 7,560 7,800 186,000 193,560 201,360 15,000

15 พนกังานขับรถยนต์  - 1 1 108,000 0 1 1 1  -  -  - 4,320 4,560 4,680 112,320 116,880 121,560 9,000

16 ยาม 1 1 108,000 0 1 1 1 4,320 4,560 4,680 112,320 116,880 121,560 9,000

17 คนงาน - 1 1 108,000 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

ที่ ชื่อสายงาน

จ านวนทีม่ีอยูปั่จจุบัน อัต ราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ อัตราก าลงัคน ค่าใช้จ่ายรวม
จ านวน
(คน)

จ านวนเงิน
เงินประจ า
ต าแหน่ง

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า เพ่ิม/ลด ทีเ่พ่ิมขึ้น
ภาระค่าใช้จ่าย
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 หน้า  ๓๗ 

 

 
 

 

กองคลัง (04)

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

19 นกัวชิาการเงินและบญัชี ชก. 1 1 311,640 0 1 1 1  -  -  - 12,120 12,600 12,960 323,760 336,360 349,320 25,970

20 เจ้าพนกังานพัสดุ ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วา่งเดิม

ลูกจ้างประจ า

21 เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ - 1 1 188,640 0 1 1 1  -  -  - 7,440 7,440 7,320 196,080 203,520 210,840 15,720

พนักงานจ้าง

22 ผู้ช่วยนกัวชิาการพัสดุ  - 1 1 204,720 0 1 1 1  -  -  - 8,280 8,520 8,880 213,000 221,520 230,400 17,060

23 ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงินและบญัชี  - 1 1 159,360 1 1 1 1  -  -  - 6,480 6,720 6,960 165,841 172,561 179,521 13,280

กองชา่ง (05)

24 ผู้อ านวยการกองช่าง (นกับริหารงานช่าง) ต้น 1 1 429,240 42,000 1 1 1  -  -  - 13,080 13,200 13,440 484,320 497,520 510,960 35,770

25 นายช่างโยธา ชง. 1 1 302,280 0 1 1 1  -  -  - 11,160 10,920 11,160 313,440 324,360 335,520 25,190

26 นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 297,900 0 1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วา่งเดิม

พนักงานจ้าง

27 ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธรุการ - 1 1 112,800 0 1 1 1  -  -  - 4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080 9,400

28 พนกังานผลิตน้ าประปา  - 1 1 108,000 0 1 1 1  -  -  - 4,320 4,560 4,680 112,320 116,880 121,560 9,000

หน่วยตรวจสอบภายใน (12)

29 นกัวชิาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1  - 355,320 0 1 1 1  -  -  - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 ก าหนดเพิ่ม

5 รวม 29 22 6,967,920 174,001 28 28 28 0 0 0 243,300 249,060 252,660 7,385,221 7,634,281 7,886,941

6 ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 15% 1,107,783 1,145,142 1,183,041

7 รวมเป็นค่าใชจ่้ายบุคคลทั้งสิน้ 8,493,004.15 8,779,423.15 9,069,982.15
8 28.89 28.44 27.98คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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 หน้า  ๓๘ 

 

 
 
 
 

 
 

'หมายเหตุ    : ฐานการค านวณงบประมาณรายจา่ประจ าป ีพ .ศ. 2564 ใหใ้ชข้อ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ .ศ. 2563 และฉบบัเพิ่มเติม (ถา้มี) ทปีระกาศใชม้าประมาณการเพิ่มขึน้ไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อ
                   เปน็ฐานการค านวณ ส าหรับงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ .ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 ใหป้ระมาณการบวกเพิ่มขึน้อีกไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อเปน็ฐานการค านวณภาระค่าใชจ้า่ยด้านการบริหารงานบคุคล
                   ตามมาตรา 35 แหง่พระราชบญัญัติระเบยีบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ พ .ศ. 2542 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใดท่ีมีงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการเกี่ยวกับการประปา หรือกิจการประกอบ

                                สถานธนานบุาล และได้ต้ังงบประมาณมาไว้ในขอ้บญัญัติใหน้ ามารวมเปน็ฐานการค านวณภาระค่าใชจ้า่ยด้านการบริหารงานบคุคลด้วย ดังนี้ 
                               - ฐานการค านวณงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ .ศ. 2564 ใหใ้ชป้ระมาณการเพิ่มขึน้ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ .ศ. 2563  (๒๘,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท) 
                               งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน ๒๙,๔๐๐,๐๐๐  บาท (๒๘,๐๐๐,๐๐๐ x๕%)
                               - ฐานการค านวณงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ .ศ. 2565 ใหป้ระมาณการเพิ่มขึน้ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2564 
                               งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 จ านวน ๓๐,๘๗๐,๐๐๐ บาท  (๒๙,๔๐๐,๐๐๐x๕%)
                               - ฐานการค านวณงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ .ศ.2566 ใหป้ระมาณการเพิ่มขึน้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2565
                               งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 จ านวน ๓๒,๔๑๓,๕๐๐ บาท (๓๐,๘๗๐,๐๐๐x๕%)
                               : ขา้ราชการถา่ยโอน ลูกจา้งประจ าถา่ยโอน รวมถงึขา้ราชการครู บคุลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ท่ีได้รับเงินอุดหนนุทีจ่า่ยเปน็เงิเดือน ค่าจา้งใหร้ะบขุอ้มูลกรอบต าแหนง่และจ านวน
                               ผู้ด ารงต าแหนง่ไว้ในแผนอัตราก าลัง แต่ไม่ต้องน ามาคิดรวมเปน็ภาระค่าใชจ้า่ยก้านการบริหารงานบคุคลตามมาตรา 35 แหง่พระราชบญัญัติระเบยีบบริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ พ .ศ. 2542 
                               : ขา้ราชการครู พนกังานครู หรือบคุลากรทางการศึกษาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก าหนดต าแหนง่เพิ่ม โดยใชง้บประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จา่ยเปน็เงินเดือน ค่าตอบแทน ตามหนงัสือ
                               กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ท่ี มท 0809.4/ว 849 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เร่ือง การก าหนดเลขท่ีต าแหนง่ของขา้ราชการครู/พนกังานครู ในสถานศึกษาและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
                               ปกครองส่วนท้องถิน่ ใหน้ ามาค านวณเปน้ภาระค่าใชจ้า่ยด้านการบริหารงานบคุคลตามาตรา 35 แหง่พระราชบญัญัติระเบยีบบริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถิน่ พ .ศ. 2542 ด้วย
                               : ใหบ้นัทึกขอ้มูลเรียงตามล าดับรหส่ัวนราชการ (ส านกัหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นั้น ตามหนงัสือส านกังาน ก .จ , ก.ท และ ก.อบต.ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0809.5/ว 52 ลงวันที ่
                               13 พฤศจกิายน 2558 เร่ือง การจดัต าแหนง่ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิน่เขา้สู่ประเภทต าแหนง่ (ระบบแท่ง)
                               * ขอ้มูลในชอ่งเงินเดือน (1) ต้องมีจ านวนตรงกันกับขอ้มูลในชอ่งเงินเดือนของบญัชแีสดงจดัคนลงสู่ต าแหนง่และการก าหนดเลขท่ีต าแหนง่ในส่วนราชการ
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 

1.ส านักปลัด 2.กองคลัง 3.กองช่าง 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น) 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.3 งานนิติการ 
1.4 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.5 งานพัฒนาชุมชน 
1.6 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
1.7 งานบริหารงานสาธารณสุข 
1.8 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนารายได้ 
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
3.2 งานวิศวกรรมโยธา 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
3.4 งานบริหารงานทั่วไป 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

    4.หน่วยตรวจสอบภายใน 
          นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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 หน้า  ๔๐ 
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 หน้า  ๔๑ 

 

 

 

  โครงสร้างกรอบอัตราก าลังกองคลัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 1 - - 1 1 2 - 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1) 

งานการเงินและบัญช ี
- นักวิชาการเงินและบญัชี  ชก (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (1)    

 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (ว่าง) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (1) 

 

งานพัฒนารายได้ 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง
(ลูกจ้างประจ า) (1) 
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 หน้า  ๔๒ 

 

 

 

โครงสร้างกรอบอัตราก าลังกองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 1 - 1 1 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

งานแบบแผนและก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา ปง/ชง (1) 

 
 

งานสาธารณูปโภค 
- พนักงานผลิตน้ าประปา (๑)  
 

 

งานวิศวกรรมโยธา 
- นายช่างโยธา ปง/ชง (ว่าง) 
 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลังหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - - - - - 
 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
-  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 
(ว่าง) 
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 หน้า  ๔๔ 

 

 

 

 

11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ

เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงนิเดือน
เงนิประจ า
ต าแหน่ง

เงนิเพ่ิมอ่ืน/
ค่าตอบแทน

๑ นางล้ินจี ่ ภาชนะกาญจน์
รป.ม. 
(การปกครองท้องถิน่ )

๒๑-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑
ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิน่)

ต้น ๒๑-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑
ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิน่)

ต้น 490,800 48,000  -

ส านักงานปลดั (01) ส านักปลดั (01)

๒ - - ๒๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑
หัวหน้าส านักปลัด
(นักบริหารงานท่ัวไป)

ต้น ๒๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑
หัวหน้าส านักปลัด (นัก
บริหารงานท่ัวไป)

ต้น 393,600 42,000  - วา่งเดิม

๓ นางสาววชินี  เปล่ียวจิตร
ร.บ.(ทฤษฎีและเทคนิค
ทางรัฐศาสตร์)

๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นักจัดการงานท่ัวไป ปก. ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 280080  -  -

๔ นางสาวยุวธดิา  ถาวรแกว้
บธ.บ.(การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)

๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคล ชก. ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคล ชก. 203,280  -  -

๕ ส.ต.สามารถ มหีมืน่พล ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑
นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผน

ปก. ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑
นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผน

ปก. 214,560  -  -

๖ นายกติติศักด์ิ ศรีวทุธานันท์ น.บ.(นิติศาสตร์) ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ นิติกร ปก. ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ นิติกร ปก. 323,040  -  -

๗ นางสาวเจนจิรา ทองเทพ ศศ.บ.(การจัดการ) ๒๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ นักพฒันาชุมชน ชก. ๒๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ นักพฒันาชุมชน ชก. 342,720  -  -

๘  -  - 21-3-01-3803-001 นักวชิาการศึกษา 21-3-01-3803-001 นักวชิาการศึกษา
ปก./
ชก.

376,080 ปก./ชก.  - (ก าหนดเพิ่ม)

๙  -  - 21-3-01-๖๖๐๐-๔๔๗ ครูผู้ดูแลเด็ก
ผช./
คศ1.

21-3-01-๖๖๐๐-๔๔๗ ครูผู้ดูแลเด็ก
ผช./
คศ1.

-  - -
เงินอุดหนนุ

วา่งเดิม

หมายเหตุที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา
กรอบอัตราก าลงัเดิม กรอบอัตราก าลงัใหม่ เงนิเดือน
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 หน้า  ๔๕ 

 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

๑๐ นางสาวศุภนิจ เพชรรัตน์
บธ.บ.(การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)

-
ผช. นัก.วเิคราะห์
นโยบายและแผน

- -
ผช.นักวเิคราะห์
นโยบายและแผน

- 203,760  -  -

๑๑ นางสาวดิฐี  นพรัตน์ ปวช.(คอมพวิเตอร์) - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ - 112,800  -  -

๑๒ - - - ผู้ช่วยนักพฒันาชุมขน - - ผู้ช่วยนักพฒันาชุมขน - 180,000 - - -

๑๓ นางสาววรรณพร  จันทร์แกว้ ค.บ.(การศึกษาปฐมวยั) - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 180,000  -  -

๑๔ นางสาวจุลัยลักษณ์  กรดแกว้ ค.บ.(พลศึกษา) - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 180,000  -  -

พนักงานจ้างทัว่ไป

๑๕ นางคะเณ  ศรีเจริญ
มธัยมศึกษาตอนต้น 
(ม.๓)

- พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - ๑๐๘,๐๐๐  -  -

๑๖ นายช านาญ  เพชรคง
มธัยมศึกษาตอนต้น 
(ม.๓)

- ยาม - - ยาม - ๑๐๘,๐๐๐  -  -

๑๗ นางสาวจุฑารัตน์ บุญรอด
บธ.บ.(การเงินและการ
ธนาคาร)

คนงาน - - คนงาน - ๑๐๘,๐๐๐  -  -

กองคลงั (๐๔)

๑๘ นางปุญญศิา  ศรีสุข
รป.ม.(รัฐประศาสน
ศาตร์)

๒๑-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง)

ต้น ๒๑-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง)

ต้น 416,160 42,000  -

๑๙ นางรววิรรณ  ปะนะรัตน์
บธ.บ.
(การบริหารทรัพยากร
มนุษย)์

๒๑-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ นักวชิาการเงินและบัญชี ชก. ๒๑-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ นักวชิาการเงินและบัญชี ชก. 311,640  -  -

๒๐ - - ๒๑-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ เจ้าพนักงานพสัดุ
ปง./
ชง.

๒๑-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ เจ้าพนักงานพสัดุ
ปง./
ชง.

๒๙๗,๙๐๐  - - วา่งเดิม
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ลกูจ้างประจ า

๒๑ นางเตือนใจ  แสงวเิชียร ปวส.(การบัญชี) - เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ - - เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ - 188,640  -  -

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

๒๒ นางสมใจ  กาญจนหิรัญ บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) - ผู้ช่วยนักวชิาการพสัดุ - - ผู้ช่วยนักวชิาการพสัดุ - 204,720  -  -

๒๓ นางสาวปรียานุช  ไทรทองค า ปวส.(การบัญชี) -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

- -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

- 159,360  -  -

กองช่าง (๐๕)

๒๔ นายพเิชษฐ์  สวสัดีนฤมล
บธ.บ.(การจัดการ
กอ่สร้าง)

๒๑-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น ๒๑-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น 429,240 42,000  -

๒๕ นายศึกษา  ผาดแผ้ว ปวส.(ช่างโยธา) ๒๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา ชง. ๒๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา ชง. 302,280  -  -

๒๖ - - ๒๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒ นายช่างโยธา
ปง./
ชง.

๒๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒ นายช่างโยธา
ปง./
ชง.

297,900 - - วา่งเดิม

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

๒๗ นางสาวกนกววรรณ  ค าสง ปวช.(คอมพวิเตอร์ธรุกจิ) - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ - 112,800  -  -

พนักงานจ้างทัว่ไป

๒๘ นายณรงค์ นวลรอด
มธัยมศึกษาตอนต้น (ม.
๓)

 - พนักงานผลิตน้ าประปา  - พนักงานผลิตน้ าประปา 108,000  -  -

หน่วยตรวจสอบภายใน (12)

๒๙ - - - - - 21-3-12-3205-001
นักวชิาการตรวจสอบ
ภายใน

ปก./
ชก.

376,080 ปก./ชก.  - (ก าหนดเพิ่ม)
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุกระดับ
ขั้น  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนา
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน   มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน
และกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกัน
และเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบ
ดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชน
ใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  
ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ศาลา  ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยมา 1 แห่ง จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจ าสถานี
อนามัยจ านวนหนึ่ง  ดังนั้นในด้านการปฏิบัติงานสาธารณสุข ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา มีขีด
ความสามารถในการให้บริการสาธารณสุข โดดเด่น และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
งบประมาณในจ านวนหนึ่งที่อุดหนุนให้กับสถานีอนามัยถ่ายโอน  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและ
งบประมาณในการจ้างอัตราก าลังเพ่ิม เพ่ือสนับสนุนงานในด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี และทันสมัย 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ได้ยึดถือ
และปฏิบัติ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือ
ส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-
Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการพัฒนาทักษะ
ของพนักงานในสังกัด  
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 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  ตามแนวทางข้างต้นนั้น           
ได้ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนา พ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลาเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางศาลา  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็น
ส าคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาตามล าดับ
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
เพ่ือให้พนักงานและพนักงานจ้างที่มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวัง
ประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก
ตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

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

นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ยังก าหนด
ค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลาทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากับดูแลเพ่ือที่ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตาม
ประมวลจริยธรรม ดังนี้ 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ

พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 
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2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 

3. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ

ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมี

พฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง

ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง

หรือพนักงานส่วนต าบลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติ

ในวิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้

หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
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3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่
สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 

4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์  
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทน
ของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 

5.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
5.การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ 

5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมีหน้าที่
รายงานการฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การ
ด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 
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5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง
ละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่า 

ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจ
ตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รั ฐก าหนด เพ่ือขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มี
เหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลัก
วิชา 

๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
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๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค 
หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 

๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ
กระทบสิทธิของบุคคลอื่น 

๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่
ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

 
๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี ้
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิ

และเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทางดังนี้ 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลัง
ความสามารถ 

๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือย 

๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
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๘.๕ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน
หรือของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน  
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้
ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่ง
การต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตาม
เปูาหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน โดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
อย่างเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เป็นแบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้ เป็นระบบระเบียบ 
เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วย
ความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
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๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อ
สงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย 
และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไป
ตามกฎหมายก าหนดเทา่นั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคี

ในหน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝุายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน 
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หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้าง
เป็นผลงานของตน 

๑๐. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคม

ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของ

ตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่

นับถือ สอนให้คนท าความด ี
๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดย

ยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและ

สังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อ
ตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปูาหมาย
มีการวางแผนและด าเนินการไปสู่เปูาหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรูและ
คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 
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- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   11.1  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบ
เห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา โดยต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย
หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 

   11.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา จะตระหนักถึงความส าคัญใน
การเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บางศาลา หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ในเรื่องที่ ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น  
    11.4  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
 

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”



 

 หน้า  ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


