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แผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ประจ าปีงปประาา  .ศ.ศ 2564 – 2566  

องค์การปริหารส่วนต าปลปางเดื่อ อ าเภอปางปะหัน จังหวดั.ระนคร.รีอยุธยา 
*************** 

 

 
 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  
2564 – 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการ
อัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  ใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตราก าลังของบุคลากร
ในสังกัด โดยหลักการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.
จังหวัด) พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณ
และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์
อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวาง
แผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ขึ้น 
 
 
 
 
 
 

  

1. หลักการและเหตุผล 
 

2. วัตถุประสงค ์
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 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  ตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

 2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ประธาน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 1 คนเป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  
ดังต่อไปนี้ 
  3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล     
บางเดื่อ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้
เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังของคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 

3. กรอปแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
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3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับ 
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน :Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่   
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 
โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
        3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่ง และการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
        3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น 
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่
ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้ องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน   
3 ประเด็น ดังนี้ 
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       3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เล่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีก ไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
       3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบัน มี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรั ง
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
       3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็นกระ
บวนการน าข้อมูลของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรูความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตรากลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหนงที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการ
เลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนร าชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง 
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ 
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/
ลดลง 
  จากกรอบแนวคิดข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ประเภทสามัญ มีการวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงาน ดังนี้ 

.นักงานส่วนต าปล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ 
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   
ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

-สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
-สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
-สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
-สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้างลูกจ้างประจ า 

ต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่ หรือก าหนดต าแหน่งเพิ่ม จากที่มีอยู่
เดิม และให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ  
โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

-กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน  
-กลุ่มงานสนับสนุน 
-กลุ่มงานช่าง 
.นักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลา 

การปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงาน
จ้างจะมี 3 ประเภท ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท 
ดังนี้ 

-พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-พนักงานจ้างทั่วไป 
 

  โดยการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลัง มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลัง
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขล้อ ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละ
องค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้  
เปรียบเทียบได้ดังนี้ 
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อปท. พนักงานส่วน

ต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ 
พนักงานจ้าง 

ทั่วไป 
อบต.บางเดื่อ 14  1 2 11 2 
อบต.เสาธง 12 1 0 7 2 

อบต.บ้านขล้อ 21 3 0 4 9 

 
 
 

 

  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความครบถ้วน  สามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ว่ามีปัญหาอะไร เช่น ความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  ดังนี้   

 
ยุทธ.าสตร์ขององค์การปริหารส่วนต าปลปางเดื่อ   

 

   วิสัยทั.น์ (Vision)  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  คือ  “เป็นเลิ.ทางด้านการปริหารจัดการ
และาุ่งสู่สังคาท่ีาีคุ ภา.แห่งอนาคต” 
 

    รายละเอียดแผนยุทธ.าสตร์การ.ัฒนา 
ยุทธ.าสตร์ที่  1  :  การ.ัฒนาด้านโครงสร้าง.้ืนฐาน 
.ันธกิจ    :  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี คลอบคุมพ้ืนที่ 
เป้าประสงค์  :  มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง  การคมนาคม  สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดระดัปเป้าประสงค์     :    จ านวนสิ่งก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า สิ่งก่อสร้าง   ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ สิ่งก่อสร้างอ่ืน และระบบจราจรที่ได้มาตรฐานมากขึ้น 
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แผนภูาิเปรียปเทียปกรอปอัตราก าลัง อปทศกลุ่าเดียวกัน 

พนักงานส่วนต าบล

พนักงานครู

ลูกจ้างประจ า

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป

4. สภา.ปัญหาของ.ื้นที่และควาาต้องการของประชาชน 
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 กลยุทธ์/แนวทางการ.ัฒนา  และตัวชี้วัดระดัปกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการ.ัฒนา ตัวช้ีวัดระดัปกลยุทธ์ 

1.1.1  ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน  
ทางเท้า ทางระบายน้ า 

จ านวนสิ่งก่อสร้างฯ ที่มีมาตรฐานดีขึ้น 

1.1.2  การขยายเขตประปา หรือ ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน 

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ดีขึ้น 

1.1.3 .การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ดีขึ้น 
1.1.4 พัฒนาระบบการชลประทานเพ่ือการเกษตร
อย่างถึง 

ระบบการชลประทานเพ่ือการเกษตร ที่ดีขึ้น 

1.1.5  พัฒนาระบบจราจร ระบบจราจรที่มีมาตรฐานมากขึ้น มีความปลอดภัย
มากขึ้น 

หน่วยงานรัปผิดชอปหลัก 
-  กองช่าง 

ควาาเชื่อาโยง 
1.  ยุทธ.าสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
2.  ยุทธ.าสตร์การ.ัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
 

ยุทธ.าสตร์ที่  2  :  การส่งเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิต 
.ันธกิจ    :  จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์  :  ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ท่ีพอเพียง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ตัวช้ีวัดระดัปเป้าประสงค์     :    คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น  
กลยุทธ์/แนวทางการ.ัฒนา  และตัวชี้วัดระดัปกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการ.ัฒนา ตัวช้ีวัดระดัปกลยุทธ์ 
2.1.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2.1.2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
2.1.3.การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข การสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมและพัฒนาท าให้

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
2.1.4.ด้านสวัสดิการชุมชน ประชาชนได้รับสวัสดิการด้านการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน 
2.1.5.ป้องกันยาเสพติด จ านวนผู้ติดยาเสพติดและผู้เสพลดลง 
2.1.6.สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์ให้มีชีวิตที่ดีข้ึน ทั่วถึง เป็นธรรม 

หน่วยงานรัปผิดชอปหลัก 
-  ส านักงานปลัด 

ควาาเชื่อาโยง 
1. ยุทธ.าสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
2.  ยุทธ.าสตร์การ.ัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนา 

     ด้านคุณภาพชีวิต 
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ยุทธ.าสตร์ที่  3  :  การจัดระเปียปชุาชน/สังคาและการรักษาควาาสงปเรียปร้อย 
.ันธกิจ    :  จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และความสงบเรียบร้อย 
เป้าประสงค์  :  พัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง และสงบเรียบร้อย 
ตัวช้ีวัดระดัปเป้าประสงค์     :    ชุมชนและสังคมเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย 
 กลยุทธ์/แนวทางการ.ัฒนา  และตัวชี้วัดระดัปกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการ.ัฒนา ตัวช้ีวัดระดัปกลยุทธ์ 
3.1.1  ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวนมาตรการ แนวทางรองรับการป้องกันอัคคีภัย 
และสาธารณภัย 

3.1.2  การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
อย่างรอบด้าน 

หน่วยงานรัปผิดชอปหลัก 
-  ส านักงานปลัด 

ควาาเชื่อาโยง 
     1. ยุทธ.าสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
     2. ยุทธ.าสตร์การ.ัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธ.าสตร์ที่  3   การจัดระเบียบชุมชน/  

                                                               สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
ยุทธ.าสตร์ที่  4  :  การปริหารจัดการและอนุรักษ์ทรั.ยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อา 
.ันธกิจ    :  จัดให้มีการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  :  มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 
ตัวช้ีวัดระดัปเป้าประสงค์     :    อนุรักษ์และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 
 กลยุทธ์/แนวทางการ.ัฒนา  และตัวชี้วัดระดัปกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการ.ัฒนา ตัวช้ีวัดระดัปกลยุทธ์ 
4.1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีจิตส านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน 

4.1.2  การก าจัดและจัดการขยะ จ านวนขยะในพ้ืนที่ลดลง 
4.1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัย
ธรรมชาติ 

มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานรัปผิดชอปหลัก 
-  ส านักงานปลัด 

ควาาเชื่อาโยง 
1. ยุทธ.าสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
2. ยุทธ.าสตร์การ.ัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและ  

                                                             อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธ.าสตร์ที่  5  :  ส่งเสริาคุ ธรรา .ิลปวัฒนธรรา จารีตประเ. ีและภูาิปัญญาท้องถิ่น 
.ันธกิจ    :  การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและฟ้ืนฟูโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
เป้าประสงค์  :  ส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดระดัปเป้าประสงค์     :    จ านวนโครงการในการส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์/แนวทางการ.ัฒนา  และตัวชี้วัดระดัปกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการ.ัฒนา ตัวช้ีวัดระดัปกลยุทธ์ 
5.1.1  การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการในการส่งเสริมคุณธรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5.1.2  การส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จ านวนโครงการในการส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หน่วยงานรัปผิดชอปหลัก 
-  ส านักงานปลัด 

ควาาเชื่อาโยง 
1. ยุทธ.าสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
2. ยุทธ.าสตร์การ.ัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมคุณธรรม 

                                                      ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธ.าสตร์ที่  6  :  การส่งเสริาการท่องเที่ยว 
.ันธกิจ    :  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์  :  พัฒนา อนุรักษ์และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัดระดัปเป้าประสงค์     :    จ านวนแนวทางในการพัฒนา อนุรักษ์และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิม
จ านวนนักท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์/แนวทางการ.ัฒนา  และตัวชี้วัดระดัปกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการ.ัฒนา ตัวช้ีวัดระดัปกลยุทธ์ 
6.1.1  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ านวนช่องทางในการการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยว 
6.1.2  การอนรุักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ านวนแนวทางในการการอนุรักษ์และพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว 
หน่วยงานรัปผิดชอปหลัก 

-  ส านักงานปลัด 
ควาาเชื่อาโยง 

1. ยุทธ.าสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
2. ยุทธ.าสตร์การ.ัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  :  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ยุทธ.าสตร์ที่  7  :  ส่งเสริาเ.รษฐกิจชุาชนตาาแนวทางเ.รษฐกิจ.อเ.ียงไปสู่ควาายั่งยืน 
.ันธกิจ    :  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์  :  เพ่ิมเครือข่ายภาคประชาชนในการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัดระดัปเป้าประสงค์ : จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์/แนวทางการ.ัฒนา  และตัวชี้วัดระดัปกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการ.ัฒนา ตัวช้ีวัดระดัปกลยุทธ์ 
7.1.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เพ่ิมขึ้น 

หน่วยงานรัปผิดชอปหลัก 
-  ส านักงานปลัด 

ควาาเชื่อาโยง 
1. ยุทธ.าสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
2. ยุทธ.าสตร์การ.ัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาเศรษฐกิจตาม 

        แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 

ยุทธ.าสตร์ที่  8  :  การปริหารจัดการป้านเาืองท่ีดี 
.ันธกิจ    :  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  :  มีการบริหารจัดการที่ดี 
ตัวช้ีวัดระดัปเป้าประสงค์     :    จ านวนกิจกรรมในพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
 กลยุทธ์/แนวทางการ.ัฒนา  และตัวชี้วัดระดัปกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการ.ัฒนา ตัวช้ีวัดระดัปกลยุทธ์ 
8.1.1  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรภาครัฐ 
8.1.2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชนโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

จ านวนกิจกรรมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชนโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

8.1.3  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนใน
การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

จ านวนกิจกรรมในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม 

หน่วยงานรัปผิดชอปหลัก 
-  ส านักงานปลัด 

ควาาเชื่อาโยง 
1. ยุทธ.าสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
2. ยุทธ.าสตร์การ.ัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การบริหารจัดการบ้านเมือง 

                                                              ที่ดี 
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การวิเคราะห์เ.ื่อการ.ัฒนาองค์การปริหารส่วนต าปลปางเดื่อ 
         จากประเด็นหลักในการพัฒนาทั้ง  8  ประเด็น  คณะจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   ได้ท าการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคแล้วมีดังนี้ 
  ประเด็นการ.ัฒนาที่  1   ด้านโครงสร้าง.ื้นฐาน 

จุดแข็ง  ได้แก่ 
1. มีเส้นทางคมนาคมทางบกหลายสาย 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
3. ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
จุดอ่อน  ได้แก่ 
1. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. ยังไม่มีการจัดท าผังเมืองเพ่ือก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต อบต. 
3. งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
4. ถนนช ารุดเสียหายท าให้การสัญจรไป-มา ไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
โอกาส  ได้แก่ 
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานอื่น 
อุปสรรค  ได้แก่ 
1. เอกชนที่มาประกอบกิจการขุดดินในพื้นท่ีท าให้ถนนเสียหาย 
จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด าเนินการได้  และจะก่อ 

ให้เกิดมีระบบสาธารณโภคอย่างทั่วถึง  การคมนาคม  สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
  ประเด็นการ.ัฒนาที่  2  ด้านส่งเสริาและ.ัฒนาคุ ภา.ชีวิต 
  จุดแข็ง ได้แก่ 

1. มีกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มขนมหวาน   กลุ่มจักสาน และกลุ่มท าอิฐ 
2. ประชาชนได้รับการป้องกันโรคระบาดเป็นประจ าทุกปี 
3. นโยบายผู้บริหารต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ  มีงานท า มีรายได้ที่มั่นคง  อีกทั้ง 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 จุดอ่อน  ได้แก่ 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตต่ า 
2. ขาดสวัสดิการและนันทนาการ 
3. ขาดน้ าในการท านาเนื่องจากระบบชลประทานไม่สามารถใช้การได้ 
4. ประชาชนมีอาชีพไม่มั่นคง 
5. มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
โอกาส  ได้แก่ 
1.    ทางราชการให้งบประมาณสนับสนุน เช่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,  
       อบจ.พระนครศรีอยุธยา 
อุปสรรค  ได้แก่ 
1. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการจัดบริการให้กับประชาชน 
จากผลวิเคราะห์จะสรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าวสามารถด าเนินการได้  

จะก่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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        ประเด็นการ.ัฒนาที่  3  ด้านการจัดระเปียปชุาชน/สังคาและรักษาควาาสงปเรียปร้อย 
  จุดแข็ง  ได้แก่ 

1. มีการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจ าต าบลบางเดื่อ 
จุดอ่อน  ได้แก่ 
1. ชุมชนไม่เข้มแข็ง 
2. ประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอ 
4. ขาดการมีส่วนของประชาชนในทางด้านการเมืองท้องถิ่น 
โอกาส  ได้แก่ 
1. มีนโยบายป้องกันอุบัติเหตุซึ่งเป็นวาระแห่งชาติให้การสนับสนุน 
2. มีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดคอยก ากับและให้ความช่วยเหลือ 
อุปสรรค  ได้แก่ 
1.   หนว่ยงานเอกชนไม่ให้ความร่วมมือ 

                         จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อยดังกล่าวสามารถด าเนินการได้  ซึ่งจะก่อให้เกิดมีการพัฒนาสังคมและชุมชนให้ 
เข้มแข็งและสงบเรียบร้อย 
 
 ประเด็นการ.ัฒนาที่  4  ด้านการปริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรั.ยากร 
ธรราชาติและสิ่งแวดล้อา 
  จุดแข็ง  ได้แก่ 

 1.   ผู้บริหารมีนโยบายที่จะรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 
                                ยั่งยืนตลอดไป 
                          2.  มีคลองจ านวน  2  คลอง 

จุดอ่อน  ได้แก่ 
1. แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม 
2. น้ าในล าคลองสกปรก 
3. เกิดปัญหาควันไฟจากโรงอิฐและฝุ่นละอองจากกองแร่ 
โอกาส  ได้แก่ 
1.   มีการประสานงานระหว่าง อบต. กับหน่วยงานอื่น เช่น กรมชลประทาน  อบจ. เพื่อให้
มาก าจัดผักตบชวา 
อุปสรรค  ได้แก่ 
1. งบประมาณท่ีได้มีจ านวนจ ากัด 
จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าว ท าได้  องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบางเดื่อ  จะมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น   
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 ประเด็นการ.ัฒนาที่  5 ส่งเสริาคุ ธรราด้าน.ิลปวัฒนธรรา จารีตประเ. ี และ 
ภูาิปัญญาท้องถิ่น 
  จุดแข็ง  ได้แก่ 
                     1.  มีกลุ่มเยาวชนที่เล่นดนตรีไทยและได้รับรางวัล 

2. มีครูดนตรีไทยที่เป็นศิษย์ของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร  ศิลปะบรรเลง) 
3. มีประเพณีการขับร้องเพลงเรือ 
4. ภูมิปัญญาด้านการจักสานโครงงอบ 
จุดอ่อน  ได้แก่ 
1.   ขาดความร่วมมือแต่ละองค์กรภายในต าบล 
2.   ขาดการประชาสัมพันธ์ 
โอกาส  ได้แก่ 
1. ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
อุปสรรค  ได้แก่ 
1.   งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ 
จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าว ท าให้  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต 

ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นจะได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
             

  ประเด็นการ.ัฒนาที่  6  ด้านส่งเสริาการท่องเทีย่ว 
  จุดแข็ง  ได้แก่ 
                     1.  มีโบราณสถานที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้ 
                     2.  มีกลุ่มอาชีพขนมหวาน  กลุ่มจักสาน  ที่สามารถท าเป็นของที่ระลึกได้ 

จุดอ่อน  ได้แก่ 
1. สถานที่ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ส าคัญ  ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็น 
       แหล่งท่องเที่ยว 
 2. ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
โอกาส  ได้แก่ 
1. รฐับาลและจังหวัดให้การสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ 
      โบราณสถาน 
อุปสรรค  ได้แก่ 
1. ไม่มีเส้นทางสายหลักผ่านต าบล 
จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าว ท าให้  มีแหล่งท่องเที่ยวและ 

นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวในต าบลบางเดื่อมากข้ึน  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในต าบลมีรายได้เพ่ิมขึ้นอีกด้วย 
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ประเด็นการ.ัฒนาที่  7 การ.ัฒนาเ.รษฐกิจของชุาชนตาาแนวทาง 
เ.รษฐกิจ.อเ.ียงไปสู่ควาายั่งยืน 
  จุดแข็ง  ได้แก่ 

1. ศักยภาพแบบชุมชนดั้งเดิม และมีทรัพยากรในพ้ืนที่ 
  จุดอ่อน  ได้แก่ 

1. การรวมกลุ่มของชุมชนเป็นไปอย่างหลวม ๆ  
2. ผู้น าไม่ให้ความส าคัญอย่างจริงจัง 
โอกาส  ได้แก่ 
1. รัฐบาลและจังหวัดให้การสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทาง 

                         เศรษฐกิจพอเพียง 
อุปสรรค  ได้แก่ 
1. งบประมาณไม่เพียงพอ    

                    จากผลการวเิคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาดังกล่าว ท าให้ประชาชนและชุมชน
สามารถด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
 

ประเด็นการ.ัฒนาที่  8   ด้านการ.ัฒนาการปริหารจัดการป้านเาืองที่ดี  
จุดแข็ง  ได้แก่ 
1. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน 
2. มีบุคลากรส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพ 
3. มีระบบการบริหารที่เป็นหลักธรรมาภิบาล 
4. มีการบริการที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
จุดอ่อน  ได้แก่ 
1. ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรในภาพรวมยังขาดความคล่องตัว 
2. ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
3. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความช านาญในการปฏิบัติงาน 
โอกาส  ได้แก่ 
1. พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ที่ต้องท า 
2. รัฐบาลและจังหวัดให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
อุปสรรค  ได้แก่ 
1. การสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลและจังหวัดยังขาดความคล่องตัวต่อเนื่อง 
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ 
3. องค์กรประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ให้ความส าคัญและความร่วมมือเท่าที่ควร   

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  ประเด็นในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ดังกล่าว  สามารถด าเนินการได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดองค์กรที่มีการบริหารกิจการที่ดี 
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 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  ยังได้เน้นให้
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบ
แนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พ่ึงตนเองใน
ท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
       การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้า
มาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขต
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดย
สามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ  
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 
       5.1 ด้านโครงสร้าง.้ืนฐาน าีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

5.2 ด้านส่งเสริาคุ ภา.ชีวิต าีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ       

(มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 

 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16(5)) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))                              

5.3 ด้านการจัดระเปียปชุาชน สังคา และการรักษาควาาสงปเรียปร้อย าีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
          (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 

(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

           5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริาการลงทุน .า ิชย์กรราและการท่องเที่ยว าีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.5  ด้านการปริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรั.ยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อาาีภารกิจ   
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

5.6  ด้านการ.าสนา .ิลปะวัฒนธรรา จารีตประเ. ี และภูาิปัญญาท้องถิ่นาีภารกิจ ทีเ่กี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

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

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น              

(มาตรา 17(18)) 
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๕ศ๗  ด้านการปริหารจัดการและการสนัปสนุนการปฏิปัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น าีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น        

(มาตรา 45(3)) 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา 17(3)) 
(5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 
ภารกิจทั้ง  7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข 

ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 

              ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
                     6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 

           7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       ภารกิจรอง 

      1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
                     2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

          3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
     4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  
 
 
 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ  โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  3  ส่วน     

1) ส านักงานปลัด อบต. (01) 
2) กองคลัง (04) 
3) กองช่าง (05) 

ซ่ึงภารกิจอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
-ส านักงานปลัดองค์การปริหารส่วนต าปล  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ

องค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งงานธุรการ  
สารบรรณ การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบังคับ การจัดท าทะเบียนสมาชิก อบต.  คณะกรรมการ
บริหาร การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมด การด าเนินการเก่ียวกับการอนุญาตต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 

-กองคลัง  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับเงิน การน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน   
เงินบ าเหน็จบ านาญ งานอ่ืนๆ  เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การ
จัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ–จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ
การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภท
ต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและน าส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ 
การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

-กองช่าง  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน 
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมทะเบียนประวัติสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม  เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย   

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอปอัตราก าลัง 
 
 



แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖)                                                                                                      

 

แผนอัตราก าลัง ๓ ปี(รอบปีงบประมาณ (๒๕๖4-๒๕๖6)             หน้า 19 
 

        ทั้งนี้ เดิมได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลจ านวนทั้งสิ้น 15 อัตรา พนักงานครู 1 อัตรา 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 11  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 
2 อัตรา  รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น  จ านวน 31 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ได้ด าเนินการปรับเกลี่ยต าแหน่งให้เหมาะสมกับงานมากขึ้นแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติการ  ในการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีครั้งนี้ จึงขอก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  

 

 
วิเคราะห์อัตราก าลังที่าี ขององค์การปริหารส่วนต าปลปางเดื่อ 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อการท างานขององค์กร          การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  SWOT Analysis มี
ปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์   

 
 
                     

.นักงานส่วนต าปล, 15, 
48%

.นักงานครู, 1, 3%

ลูกจ้างประจ า, 2, 7%

.นักงานจ้างภารกจิ, 11, 
36%

.นักงานจ้างทั่วไป, 2, 6%

แผนภูมิอัตราก าลัง แสดงสัดส่วนบุคลากร ของ อบต.บางเดื่อ
(รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
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1.2 W าาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

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

2.1 O าาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T าาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 
 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของปุคลากรในสังกัด องค์การปริหารส่วนต าปลปางเดื่อ (ระดัปตัวปุคลากร) 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4.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 
๓. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ขององค์การปริหารส่วนต าปลปางเดื่อ (ระดัปองค์กร) 
จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พื้นที่พัฒนาทับซ้อนกับหน่วยงานราชการอ่ืน ท าให้
บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มีความรู้ใน
เรื่องนั้นๆ  
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนมีความคุ้นเคยกันทุกคน 
2. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
ของ อบต.  
2.มี ร ะ บ บ อุ ป ถั ม ภ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม พ ร ร ค พ ว ก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

 
จากยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  สามารถจัดคนเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนได้ เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
  

- มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง  การคมนาคม  
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
 

- ปลัด อบต./รองปลัด 
- ส านักงานปลัด  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
  

-ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่พอเพียง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  
 

- ปลัด อบต./รองปลัด 
- ส านักงานปลัด  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 

-พัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง และสงบ
เรียบร้อย 
 

- ปลัด อบต./รองปลัด 
- ส านักงานปลัด  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

-มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 

- ปลัด อบต./รองปลัด 
- ส านักงานปลัด  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5    
ส่งเสริมคุณธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

-ส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ปลัด อบต./รองปลัด 
- ส านักงานปลัด  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6    
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

-พัฒนา อนุรักษ์และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
และเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 

- ปลัด อบต./รองปลัด 
- ส านักงานปลัด  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7     
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 
 

-เพ่ิมเครือข่ายภาคประชาชนในการด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- ปลัด อบต./รองปลัด 
- ส านักงานปลัด  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8   
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี
 

-มีการบริหารจัดการที่ดี - ปลัด อบต./รองปลัด 
- ส านักงานปลัด  
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
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8ศ1   โครงสร้าง           
    จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และ
ในระยะ แรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็น
ภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้ 
 

โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

(ขนาดกลาง) 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

(ประเภทสามัญ) 
๑ศส านักงานปลัด อปตศ 
    ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
           -งานธุรการ 
           -งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
           -งานกิจการสภา 
           -งานทะเบียนพาณิชย์ 
           -งานสวัสดิการสังคม 
           -งานอ่ืนๆ ที่ไม่เข้ากลุ่มงานใด 
    ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
    ๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
    ๑.๔ งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    1.๗ งานบริหารงานบุคคล 

๑ศส านักงานปลัด อปตศ 
    ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
           -งานธุรการ 
           -งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
           -งานกิจการสภา 
           -งานทะเบียนพาณิชย์ 
           -งานสวัสดิการสังคม 
           -งานอ่ืนๆ ที่ไม่เข้ากลุ่มงานใด 
    ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
    ๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
    ๑.๔ งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    1.๗ งานบริหารงานบุคคล 

๒ศ กองคลัง 
    ๒.๑ งานบริหารงานการคลัง 
    ๒.๒  งานการเงินและบัญชี 
    ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๒ศ กองคลัง 
    ๒.๑ งานบริหารงานการคลัง 
    ๒.๒  งานการเงินและบัญชี 
    ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๓ศกองช่าง 
    ๓.๑ งานก่อสร้าง 
    ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
    ๓.๔ งานผังเมือง 

๓ศกองช่าง 
    ๓.๑ งานก่อสร้าง 
    ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
    ๓.๔ งานผังเมือง 

 
 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
                ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการใน
แต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี  ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการ
วิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
 

กรอปอัตราก าลัง 3 ปี (รอปปงีปประาา  25๖4 – 25๖6)  
องค์การปริหารส่วนต าปลปางเดื่อ อ าเภอปางปะหัน จังหวัด.ระนคร.รีอยุธยา 

 

 
ที ่ ส่วนราชการ 

กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดวา่จะตอ้งใช้ อัตราก าลังคน  
หมาย
เหต ุ

ในช่วงระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า เพิ่ม / ลด 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง 

1 1 1 1 - - -  

2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น 

1 1 1 1  -  -  -  

 ส านักงานปลดั (๐๑)         
3 หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป) 

 (อ านวยการท้องถิ่น) ระดับต้น 
1 1 1 1  - - -  

4 นักจัดการงานท่ัวไป (ช านาญการ)  1 1 1 1 - -    -  
5 นักทรัพยากรบุคคล (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ) 1 1 1 1 - - -  
7 นิติกร  (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  
8 เจ้าพนักงานธุรการ  (ช านาญงาน)  1 1 1 1 - - -  
9 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(ช านาญงาน) 
1 1 1 1 - - -  

 
10 

ลูกจ้างประจ า 
นักวิชาการศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
11 

พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

1 1 1 1 - - -  

 
13 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
พนักงานขับรถยนต์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

14 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) 

1 1 1 1  - - -  

 
15 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
ยาม 

 
๑ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
16 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเดื่อ(เงินอุดหนุน) 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
เงินอุดหนุน 

 
17 

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) 
ผู้ดูแลเด็ก  

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
เงินอุดหนุน 
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ที ่ ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดวา่จะตอ้งใช้ เพิ่ม / ลด 

หมายเหต ุในช่วงระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า  

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 กองคลัง (๐๔)          
18 ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง)  ระดับต้น 
1 1 1 1 - - -  

19 นักวิชาการเงินและบัญชี*** 
(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 

- 1 1 1 +1 - - ก าหนด
เพิ่ม 

20 เจ้าพนักงานพัสดุ  (ช านาญงาน) 1 1 1 1 - - -  
21 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   

(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
1 1 1 1 - - - ว่างเดิม, 

รับโอน 

 
22 

ลูกจ้างประจ า 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
23 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

24 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 1 1 - - -  
 กองช่าง (๐๕)         

25 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม, 
ก.กลาง 
สรรหา 

26 นายช่างโยธา (ช านาญงาน) 1 1 1 1 - - -  
 

27 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 
พนักงานผลิตน้ าประปา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

28 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  
29 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

 
30 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงาน 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

  
- 

 

 รวา 30 31 31 31 +1 - -  
 
 
 สรุปกรอปอัตราก าลัง 3 ปี (รอปปีงปประาา  25๖4 – 25๖6)  
 
ที ่ ประเภทปุคลากร  ปริหาร ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง รวา 
1 พนักงานส่วนต าบล 2 7 4 2 15 
2 พนักงานครู - 1 - - 1 
3 ลูกจ้างประจ า - 1 1 - 2 
4 พนักงานจ้างตามภารกิจ - 6 2 3 11 
5 พนักงานจ้างทั่วไป - 1 - 1 2 
 รวา 2 16 7 6 31 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณภาระ
ค่าใช่จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

1. เงินเดือน 
2. เงินประจ าต าแหน่ง 
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4. เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มาค านวณเป็น

ภาระค่าใช้จ่ายทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้หลัก
วิธีการค านวณดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งใน
ระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมิน
การค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือน
ของผู้ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและ
ขั้นสูงของระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็น
กลุ่มท่ีได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วน
การประเมินการค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

3. ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของ คศ.1 และ  
ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ า คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 
รวมกันหารสองคูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

4. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดย
ใช้หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 

5. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก 
ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   

กรณีพนักงานจ้างทั่วไป(ไม่มีรายการเงินเพ่ิมรายปี) 

การคิดค่าใช้จ่ายตาากรอปแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงปประาา  2564 – 2566 
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กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่ ได้รับเงินจัดสรร และองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางเดื่อ จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้ 9,400 ค่าครองชีพ 2,000   
ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  
จะค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น นาง ก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,850 
บาท (กรมจ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 

6. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรร      ไม่
น ามาค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  แต่ระบุไว้ในแผน
อัตราก าลัง เพ่ือให้ทราบจ านวนและยอดคนปัจจุบัน 

จากหลักการวิธีการค านวณดังกล่าว การค านวณภาระค่าใช้จ่ายในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. องค์การปริหารส่วนต าปลปางเดื่อ 
1) ปลัด อบต. และรองปลัด อบต.บางเดื่อ มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 

ท่ี ช่ือสายงาน ระดับ 
ต าแหน่ง 

จ านวนท่ีมีอยู่ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน(3) ค่าใช้จ่ายรวม(4) 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

(2) 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน)  

กลาง 
 

1 519,600 
(43,300 

x12) 

168,000 
(7,000+ 
7,000 
x12) 

19,560 
(44,930-

43,300x12) 

19,560 
(46,560-

44,930x12) 

19,680 
(48,200-

46,560x12) 

707,160 
(687,600+ 

19,560 

726,720 
(707,160 
+19,560 

746,400 
(726,720 
+19,680 

2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน)  

ต้น 
 

1 422,640 
(35,220 

x12) 

42,000 
(3,500 
x12) 

13,080 
(36,310-

35,220x12) 

13,200 
(37,410-

36,310x12) 

13,200 
 (38,520-

37,410x12) 

477,720 
 464,640+ 

13,080 

490,920 
(477,720+ 

13,200 

504,120 
(490,920+ 

13,200 

     2. ส านักงานปลัดองค์การปริหารส่วนต าปล 
1) ส านักงานปลัด อบต.บางเดื่อ  มีอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ปัจจุบันมี  จ านวน  16 ต าแหน่ง 16  อัตรา ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือสายงาน 
ระดับ 

ต าแหน่ง 

จ านวนท่ีมีอยู่ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน(3) ค่าใช้จ่ายรวม(4) 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

(2) 
 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

ต้น 1 396,000 
(33,000x12) 

42,000 
(3,500 
x12) 

13,320 
(34,110- 

33,000x12) 

13,320 
(35,220- 

34,110x12) 

13,080 
(36,310- 

35,220x12) 

451,320 
(396,000+
42,000+ 
13,320) 

464,640 
(451,320+ 

13,320) 

477,720 
(464,640+ 
13,080) 

2 นักจัดการงานท่ัวไป ชก 1 329,760 
(27,480x12) 

0 
 

12,960 
(28,560- 

37,480x12) 

13,440 
(29,680- 

8,560x12) 

13,320 
(30,790- 

29,680x12) 

342,720 
(329,760+ 
12,960) 

356,160 
(342,720+ 
13,440) 

369,480 
(356,160+ 
13,320) 

3 นักทรัพยากรบุคคล ชก 1 356,160 
(29,680x12) 

0 
 

13,320 
(30,790- 

29,680x12) 

13,080 
(31,880- 

30,790x12) 

13,440 
(33,000- 

31,880x12) 

369,480 
(356,160+ 
13,320) 

382,560 
(369,480+ 
13,080) 

396,000 
(382,560+ 
13,440) 

4 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

ปก 1 275,760 
(22,980x12) 

0 
 

8,760 
(23,710- 

22,980x12) 

9,240 
(24,480- 

23,710x12) 

9,480 
(25,270- 

24,480x12) 

284,520 
(275,760+ 

8,760) 

293,760 
(284,520+ 

9,240) 

303,240 
(293,760+ 

9,480) 
5 นิติกร ชก 1 349,320 

(29,110x12) 
0 
 

13,320 
(30,220- 

29,110x12) 

13,440 
(31,340- 

30,220x12) 

13,320 
(32,450- 

31,340x12) 

362,640 
(349,320+ 
13,320) 

376,080 
(362,640+ 
13,440) 

389,400 
(376,080+ 
13,320) 
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ท่ี ช่ือสายงาน 
ระดับ 

ต าแหน่
ง 

จ านวนท่ีมีอยู่ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน(3) ค่าใช้จ่ายรวม(4) 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

(2) 
 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

6 เจ้าพนักงานธุรการ ชง 1 259,440 
(21,620x12) 

0 
 

10,440 
(22,490- 

21,620x12) 

10,560 
(23,770- 

22,490x12) 

10,800 
(24,270- 

23,770x12) 

269,880 
(259,440 
+10,440) 

280,440 
(269,880 
+10,560) 

291,240 
(280,440 
+10,800) 

7 เจ้าพนักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

ชง 1 234,960 
(19,580x12) 

0 
 

9,360 
(20,360- 

19,580x12) 

9,960 
(21,190- 

20,360x12) 

10,200 
(22,040- 

21,190x12) 

244,320 
(244,320+ 

9,360) 

254,280 
(244,320+ 

9,960) 

264,480 
(254,280+ 
10,200) 

 
8 

ลูกจ้างประจ า 
นักวิชาการศึกษา 

 
- 

 
1 

 
262,560 

(21,880x12) 

 
0 
 

 
8,640 

(22,600- 
21,880x12) 

 
8,880 

(23,340- 
22,600x12) 

 
8,880 

(24,080- 
23,340x12) 

 
271,200 

(262,560+ 
8,640) 

 
280,080 

(271,200+ 
8,880) 

 
288,960 

(280,080+ 
8,880) 

 
9 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
- 

 
1 

 
154,800 

(12,900x12) 

 
0 
 

 
6,240 

(12,900x4% 
=420x12) 

 
6,480 

(13,420x4% 
=540x12) 

 
6,720 

(13,960x4% 
=560x12) 

 
161,040 

(154,800+ 
6,240) 

 
167,520 

(161,040+ 
6,480) 

 
174,240 

(167,520+ 
6,720) 

10 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

- 1 112,800 
(9,400x12) 

0 
 

4,560 
(9,400x4% 
=380x12) 

4,800 
(9,780x4% 
=400x12) 

4,920 
(10,180x4% 
=410x12) 

117,360 
(112,800+ 

4,560) 

122,160 
(117,360+ 

4,800) 

127,080 
(122,160+ 

4,920) 
11 พนักงานขับเครื่องจักรกล 

ขนาดเบา 
(พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) 

- 1 124,680 
(10,390x12) 

0 
 

5,040 
(10,390x4% 
=420x12) 

5,280 
(10,810x4% 
=440x12) 

5,400 
(11,250x4% 
=450x12) 

129,720 
(124,680+ 

5,040) 

135,000 
(129,720+ 

5,280) 

140,400 
(135,000+ 

5,400) 
12 พนักงานขับรถยนต์ - 1 124,680 

(10,390x12) 
0 
 

5,040 
(10,390x4% 
=420x12) 

5,280 
(10,810x4% 
=440x12) 

5,400 
(11,250x4% 
=450x12) 

129,720 
(124,680+ 

5,040) 

135,000 
(129,720+ 

5,280) 

140,400 
(135,000+ 

5,400) 
 

13 
พนักงานจ้างท่ัวไป  
ยาม 
  

 
- 

 
1 

 
108,000 

(9,000X12) 

 
0 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
108,000 

 
108,000 

 
108,000 

 
 

14 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
(เงินอุดหนุนกรมส่งเสริมฯ) 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

15 

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ทักษะ) 
ผู้ดูแลเด็ก  
(13,160-9,400= 3,760) 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

45,120 
(3,760x12) 

 
 

0 
 

 
 

6,360 
(13,160x4% 
=530x12) 

 
 

6,600 
(13,690x4% 
=550x12) 

 
 

6,840 
(14,240x4% 
=570x12) 

 
 

51,480 
(45,120+ 
6,360) 

 
 

58,080 
(51,480+ 

6,600) 

 
 

51,000 
(58,080+ 

6,840) 
16 ผู้ดูแลเด็ก 

(10,390-9,400=990) 
- 1 11,880 

(990x12) 
0 5,040 

(10,390x4% 
=420x12) 

5,280 
(10,810x4% 
=440x12) 

5,400 
(11,250x4% 
=450x12) 

16,920 
(11,880+ 
5,040) 

22,200 
(16,920+ 

5,280) 

27,600 
(22,200+ 

5,400) 

3. กองคลัง 
1)  กองคลัง อบต.บางเดื่อ  มีอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  

ปัจจุบันมี   จ านวน 7  ต าแหน่ง 7  อัตรา  ดังนี้ 

ที่ ช่ือสายงาน 
ระดับ 

ต าแหน่ง 

จ านวนที่มีอยู่ปจัจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

(2) 
 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง)   

ต้น 1 382,560 
(31,880 

x12) 

42,000 
(3,500 
x12) 

13,440 
(33,000- 

31,880x12) 

13,320 
(34,110- 

33,000x12) 

13,320 
(35,220- 

34,110x12) 

438,000 
(382,560+ 
42,000+ 
13,440) 

451,320 
(438,000+ 
13,320) 

464640 
(451,320+ 
13,320) 

2 นักวิชาการเงินและบัญชี*** (ปก/
ชก) 

- - 0 355,320 
(9,740+ 
49,480) 
/2x12 

12,000 
(10,250-9,740)+ 
(49,480-47,990) 

/2x12 

12,000 355,320 367,320 
(355,320+ 
12,000) 

379,320 
(367,320+ 

12,000) 

3 เจ้าพนักงานพัสดุ   ชง 1 381,120 
(31,760 

x12) 

0 
 

12,360 
(32,790- 

31,760x12) 

12,960 
(33,870- 

32,790x12) 

13,440 
(34,990- 

33,870x12) 

393,480 
(381,120+ 
12,360) 

406,440 
(393,480+ 
12,960) 

419,880 
(404,440+ 
13,440) 
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ที่ ช่ือสายงาน 
ระดับ 

ต าแหน่ง 

จ านวนที่มีอยู่ปจัจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

(2) 
 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง) - 297,900 
(8,750+40,900) 

/2x12 

0 9,720 
(9,090-8,750)+ 

(40,790-39,620) 
/2x12 

9,720 9,720 297,900 307,620 
(297,900+ 

9,720) 

317,340 
(307,620+ 

9,720) 

 
5 

ลูกจ้างประจ า 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 
- 

 
1 

 
258,000 

(21,500x12) 

 
0 

 
 

 
8,760 

(22,230- 
21,500x12) 

 
9,000 

(22,980- 
22,230x12) 

 
8,760 

(23,710- 
22,980x12) 

 
266,760 

(258,000+ 
8,760) 

 
275,760 

(266,760+ 
9,000) 

 
284,520 

(275,760+ 
8,760) 

 
6 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเกบ็รายได ้

 
- 

 
1 

 
186,360 

(15,530x12) 

 
0 

 
 

 
7,560 

(15,530x4% 
=630x12) 

 
7,800 

(16,160x4% 
=650x12) 

 
8,160 

(16,810x4% 
=680x12) 

 
193,920 

(186,360+ 
7,560) 

 
201,720 

(193,920+ 
7,800) 

 
209,880 

(201,720+ 
8,160) 

7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ - 1 124,680 
(10,390x12) 

0 
 

5,040 
(10,390x4% 
=420x12) 

5,280 
(10,810x4% 
=440x12) 

5,400 
(11,250x4% 
=450x12) 

129,720 
(124,680+ 

5,040) 

135,000 
(129,720+ 

5,280) 

140,400 
(135,000+ 

5,400) 

 
4. กองช่าง 

1) กองช่าง อบต.บางเดื่อ  มีอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
ปัจจุบันมี จ านวน  6 ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 

ที่ ช่ือสายงาน 
ระดับ 

ต าแหน่ง 

จ านวนที่มีอยู่ปจัจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

(2) 
 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 
 

- 393,600 
(15,430+ 
50,170)/2 

x12 

42,000 
(3,500 
x12) 

13,620 
(16,270-15,430)+ 
(50,170-48,740) 

/2x12 

13,620 13,620 449,220 
(393,600+ 
42,000+ 
13,620) 

 

462,840 
(449,220+ 
13,620) 

476,460 
(462,840+ 
13,620) 

2 นายช่างโยธา  ชง 1 341,160 
(28,430x12) 

0 
 

10,920 
(29,340- 

28,430x12) 

11,400 
(30,290- 

29,340x12) 

11,640 
(31,260- 

30,290x12) 

352,080 
(341,160+ 
10,920) 

363,480 
(352,060+ 
11,400) 

375,120 
(363,880+ 
11,640) 

 
3 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
พนักงานผลิต
น้ าประปา 

 
- 

 
1 

 
161,040 

(13,420x12) 

 
0 
 

 
6,480 

(13,420x4% 
=540x12) 

 
6,720 

(13,960x4% 
=560x12) 

 
7,080 

(14,520x4% 
=590x12) 

 
167,520 

(161,040+ 
6,480) 

 
174,240 

(167,520+ 
6,740) 

 
181,320 

(174,240+ 
7,080) 

4 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - 1 157,920 
(13,160x12) 

0 
 

6,360 
(13,160x4% 
=530x12) 

6,600 
(13,690x4% 
=550x12) 

6,840 
(14,240x4% 
=570x12) 

164,280 
(157,920+ 

6,360) 

170,880 
(164,280+ 

6,600) 

177,720 
(170,880+ 

6,840) 

5 ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - 112,800 
(9,400x12) 

0 
 

0 4,560 
(9,400x4% 
=380x12) 

4,800 
(9,780x4% 
=400x12) 

112,800 
 

117,360 
(112,800+ 

4,560) 

122,160 
(117,360+ 

4,800) 

 
6 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงาน 

 
- 

 
1 

 
108,000 

(9,000X12) 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108,000 

 
108,000 

 
108,000 
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5. ตั้งงปประาา รายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

ที ่ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1 29,599,500 31,079,475 32,633,448 

หาายเหตุ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา หรือปีถัดไปเพิ่ม 5% 
วิธีการคิดงบประมาณ 
งบประมาณ  2564  มาจากข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 ตั้งไว้  28,190,000x5%=1,409,500 
                                                                  =28,190,000+1,409,500=29,599,500 บาท 
 งบประมาณ  2565  มาจาก 29,599,500 x5%=1,479,975             
                                                                 =29,599,500+1,479,975=31,079,475 บาท 
งบประมาณ  2566  มาจาก  31,079,475x5%=1,553,973 
                                                                 =31,079,475+1,553,973= 32,633,448 บาท 
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ที่ ชื่อสายงาน 
ระดับ 

ต าแหน่ง 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วงระยะ 
เวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน (2) ค่าใช้จ่ายรวม(3)  
 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

(2) 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

หาายเหต ุ

1 
ปลัด อบต.บางเด่ือ 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน)  

กลาง 1 1 519,600 168,000 1 1 1 - - - 19,560 19,560 19,680 707,160 726,720 746,400  

2 
รองปลัด อบต.บางเด่ือ 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) 

ต้น 1 1 422,640 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,200 13,200 477,720 490,920 504,120  

 ส านักปลัด อปตศ (๐๑)                   

3 
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น 1 1 396,000 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,320 13,080 451,320 464,640 477,720  

4 นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 1 1 329,760 0 1 1 1 - - - 12,960 13,440 13,320 342,720 356,160 369,480  
5 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 1 1 356,160 0 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,440 369,480 282,560 396,000  
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 1 1 275,760 0 1 1 1 - - - 8,760 9,240 9,480 284,520 293,760 303,240  
7 นิติกร ช านาญการ 1 1 349,320 0 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,320 362,640 376,080 389,400  
8 เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 1 1 259,440 0 1 1 1 - - - 10,440 10,560 10,800 269,880 280,440 291,240  
9 เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
ช านาญงาน 1 1 234,960 0 1 1 1 - - - 9,360 9,960 10,200 244,320 254,280 264,480  

10 ลูกจ้างประจ า 
นักวิชาการศึกษา 

- 1 1 262,560 0 1 1 1 - - - 8,640 8,640 8,640 271,200 279,840 288,480  

11 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

- 1 1 154,800 0 1 1 1 - - - 6,240 6,480 6,720 161,040 167,520 174,240  

12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ - 1 1 112,800 0 1 1 1 - - - 4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080  
13 พนักงานขับรถยนต์ - 1 1 124,680 0 1 1 1 - - - 5,040 5,280 5,400 129,720 135,000 140,400  
14 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

(พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) 
- 1 - 124,680 0 1 1 1 - - - 5,040 5,280 5,400 129,720 135,000 140,400  

 
15 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ยาม 

 
- 

 
1 

 
- 

 
108,000 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
108,000 

 
108,000 

 
108,000 

 

 
16 

.ูนย์.ัฒนาเด็กเล็ก อปตศ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
เงินอุดหนุน 

 
17 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็ก 

 
- 

 
1 

 
1 

 
45,120 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6,360 

 
6,600 

 
6,840 

 
51,480 

 
58,080 

 
64,920 

 
เงินอุดหนุน 

18 ผู้ดูแลเด็ก - 1 1 11,880 0 1 1 1 - - - 5,040 5,280 5,400 16,920 22,200 27,600 เงินอุดหนุน 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกัปเงินเดือนและประโยชน์ตอปแทนอื่น 
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ที่ ชื่อสายงาน 
ระดับ 

ต าแหน่ง 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วงระยะ 
เวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน (2) ค่าใช้จ่ายรวม(3) หมายเหต ุ

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

(2) 
 

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

 

 กองคลัง (๐4)                   

19 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ต้น 1 1 382,560 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 438,000 451,320 464,640  

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

21 เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน 1 1 381,120 0 1 1 1 - - - 12,360 12,960 13,440 393,480 406,440 419,880  
22 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง 1 - 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 297,900 307,620 317,340 ว่างเดิม 

รับโอน 

 ลูกจ้างประจ า                   
23 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 1 1 258,000 0 1 1 1 - - - 8,760 9,000 8,760 266,760 275,760 284,520  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ                   
24 ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ - 1 1 186,360 0 1 1 1 - - - 7,560 7,800 8,160 193,920 201,720 209,880  
25 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - 1 1 124,680 0 1 1 1 - - - 5,040 5,280 5,400 129,720 135,000 140,400  

 กองช่าง (๐๕)                   
26 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 1 - 393,600 42,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 393,600 407,220 420,840 ว่างเดิม 

ก.กลาง 
สรรหา 

27 นายช่างโยธา ช านาญงาน 1 1 341,160 0 1 1 1 - - - 10,920 11,400 11,640 352,080 363,480 375,120  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ                   

28 พนักงานผลิตน้ าประปา - 1 1 161,040 0 1 1 1 - - - 6,480 6,720 7,080 167,520 174,240 181,320  
29 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - 1 1 157,920 0 1 1 1 - - - 6,360 6,600 6,840 164,280 170,880 177,720  
30 ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 1 - 112,800 0 1 1 1 - - - - 4,560 4,800 112,800 117,360 122,160 ว่างเดิม 
31 คนงาน - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000  

 รวา  30 26 7,048,740 336,000 31 31 31 +1 - - 604,500 271,140 274,380 7,923,900 8,195,040 8,469,420  
 ประมาณการประโยชน์ 

ตอบแทนอื่น 15% 
              1,188,585 1,229,256 1,270,413  

 รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น 
 

              9,122,485 9,424,296 9,739,833  

 คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

              30.79 30.32 29.85  
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ปลัดองคก์ารปริหารส่วนต าปล 
(นักปริหารงานท้องถิ่น) ระดัปกลาง 

ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น 
 

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น 
 

รองปลัดองคก์ารปริหารส่วนต าปล 
(นักปริหารงานท้องถิ่น) ระดัปต้น 

                                                                
                                                          โครงสร้างส่วนราชการ อปต.ปางเดื่อ ประเภทสาาัญ 

 

  
 
 

   
 
           
    
   
 
 
  
  
 

   

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

10. แผนภูาิโครงสร้างการแป่งส่วนราชการตาาแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

กองคลงั 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น 

งานบริหารงานท่ัวไป 
งานนโยบายและแผน 
งานกฎหมายและคด ี

งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานบริหารงานบุคคล 

งานบริหารงานการคลัง 
งานการเงินและบญัช ี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ

งานก่อสร้าง 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

งานประสานสาธารณูปโภค 
งานผังเมือง 
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    ผังโครงสร้างของส านักงานปลัด อบต.บางเดื่อ 
       
 
                 
                           
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ระดับ อ.ต้น ชก ปก ชง ปง คร ู ลจ.ประจ า ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน ๑ 3 1 2 - 1 1 5 - 

นายอัครพล  กุศลสร้าง 
หัวหน้าส านักปลัด  

(นักบริหารงานท่ัวไป) ระดับต้น 

 

งานบริหารทั่วไป 

พนักงานส่วนต าบล 
-นักจัดการงานท่ัวไป (ชก) 
(น.ส.กนกกรณ์  สังฆบุญ)  
-เจ้าพนักงานธุรการ (ชง) 
(น.ส.วรรณ์วสิา  ยวงสาย) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
(น.ส.จารณุี  มีชิตสม) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
-ยาม (นายบญุรอด แก้วสุก) 

งานนโยบายและแผน 

พนักงานส่วนต าบล 
-นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน (ปก) 
 (น.ส.ปิยะฉัตร  ธรรมประสม) 
 

งานกฎหมายและคด ี

พนักงานส่วนต าบล 
-นิติกร (ชก) 
   (นางนิตา สัมภวคุปต์) 
 

งานป้องกันและ 
ปรรเทาสาธาร ภัย 
พนักงานส่วนต าบล 

-เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั (ชง)  
(นายสาโรจน์  บุญปัด) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายอภิชา  เนื้อเย็น)  
 

งานการ.ึกษา .าสนา และ
วัฒนธรรา 

-ครูผู้ดูแลเด็ก    
(-ต าแหน่งว่าง-)(เงินกรม) 

ลูกจ้างประจ า 
-นักวิชาการศึกษา  
 (น.ส.รัตนา  สมงาม) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
(เงินอุดหนุนกรม) 
-ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
(น.ส.จีรานุช  โพธิกุล) 
(นางณัฐฌา ประเสริฐผล) 

งานสาธาร สุขและ
สิ่งแวดล้อา 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
-พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
(นายสมพร บญุเกิน) 

งานบริหารงานบุคคล 

พนักงานส่วนต าบล 
-นักทรัพยากรบุคคล (ชก) 
 (นางส าราญ  สมุานิต) 
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            ผังโครงสร้างกองคลัง อบต.บางเดือ่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            
       
                                                                                   

 
 
 

 
 
 
 

 

 

ระดับ อ.ต้น ปง/ชง ลจ.ประจ า ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ ๒ 1 2 - 

นางสาวอโ ทัย  ทองสุข 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น 

งานบริหารงานการคลัง 

 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

พนักงานส่วนต าบล 

-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง) 
(ต าแหน่งว่าง) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

-ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได ้

 (นายรัชพล  ทิมเสถียร) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
พนักงานส่วนต าบล 

-เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง) 
(น.ส.กมลชนกภรณ์ โฉมบุตร) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ

(นางนงนุช  วงษ์เดือน) 
 

งานการเงินและบัญช ี
ลูกจ้างประจ า 

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 (นางธนวรรณ  สุขเกษม) 
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                                                              ผังโครงสร้างกองช่าง อบต.บางเดื่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
.    
            
              
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ระดับ อ. ต้น ช านาญงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ ๑ ๓ ๑ 

นาย.ีระ  าหา.ราหา ์ 
นายช่างโยธาช านาญงานรักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น  

งานออกแบบและควบคมุอาคาร งานก่อสร้าง 

พนักงานส่วนต าบล 

     -นายช่างโยธาช านาญงาน 
     (นายพีระ  มหาพราหมณ์) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

-ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

(ต าแหน่งว่าง) 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

(นายบัณฑติ  แสงแก้วสุก) 
-พนักงานผลิตน้ าประปา 

(นายชวลิต  สีสด) 
พนักงานจ้างทั่วไป 

-คนงาน  
(นายทองปลิว  แจ้งใจ) 
 

งานผังเมือง 
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ที ่ ช่ือ   -    สกุล 
คุณวุฒิ 
(ตรงตาม
ต าแหน่ง) 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่   
หมาย
เหตุ 

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 
เงินเดือน 

 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน 

1 นายอนุชา   จนิดาวณิชย์ ป.โท 32-3-00-1101-001 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทอ้งถิ่น) 

กลาง 32-3-00-1101-001 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทอ้งถิ่น) 

กลาง 519,600 84,000 84,000  

2 นางสาวศิริพร  ศริินรเศรษฐ ์ ป.โท 32-3-00-1101-002 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทอ้งถิ่น) 

ต้น 32-3-00-1101-002 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทอ้งถิ่น) 

ต้น 422,640 42,000 -  

 ส านกัปลดั อปตศ(๐๑)            

1 นายอัครพล  กุศลสร้าง ป.โท 32-3-01-2101-001 
หัวหน้าส านกัปลัด 

(นักบริหารงานทัว่ไป) 
ต้น 32-3-01-2101-001 

หัวหน้าส านกัปลัด 
(นักบริหารงานทัว่ไป) 

ต้น 396,000 42,000 -  

2 นางสาวกนกกรณ์  สงัฆบุญ ป.โท 32-3-01-3101-001 นักจดัการงานทั่วไป ปก 32-3-01-3101-001 นักจดัการงานทั่วไป ชก 329,760 - -  
3 นางส าราญ สุมานิต ป.โท 32-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก 32-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก 356,160 - -  
4 นางสาวปิยะฉัตร  ธรรมประสม ป.ตร ี 32-301-3103-001 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก 32-301-3103-001 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก 275,760 - -  
5 นางนิตา  สัมภวคุปต ์ ป.ตร ี 32-3-01-3105-001 นิติกร ชก 32-3-01-3105-001 นิติกร ชก 349,320 - -  
6 นางสาววรรณว์ิสา ยวงสาย ปวส. 32-3-01-4101-001 เจ้าพนกังานธุรการ ชง 32-3-01-4101-001 เจ้าพนกังานธุรการ ชง 259,440 - -  
7 นายสาโรจน์  บุญปัด ปวส. 32-3-01-4805-001 เจ้าพนกังานปอ้งกนัและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
ชง 32-3-01-4805-001 เจ้าพนกังานปอ้งกนัและ 

บรรเทาสาธารณภัย 
ชง 234,960 - -  

 
8 

ลูกจ้างประจ า 
นางสาวรตันา  สมงาม 

 
ป.ตร ี

 
- 

 
นักวชิาการศึกษา 

 
- 

 
- 

 
นักวชิาการศึกษา 

 
- 

 
262,560 

 
- 

 
- 

 

 
9 

พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 
นางสาวจารุณี  มีชิตสม 

 
ปวช. 

 
- 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 

 
- 

 
- 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 

 
- 

 
154,000 

 
- 

 
- 

 

10 นายอภิชา  เนือ้เย็น ปวช. - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันฯ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันฯ - 112,800    

 
11 

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทกัษะ) 
นายวีระพงษ์  สมงาม 

 
- 

 
- 

 
พนักงานขับรถยนต ์

 
- 

 
- 

 
พนักงานขับรถยนต ์

 
- 

 
124,680 

 
- 

 
- 

 

12 นายสมพร  บญุเกิน - - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) 

- - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) 

- 124,680 - -  

 
13 

พนักงานจ้างทั่วไป 
นายบุญรอด  แก้วสกุ 

 
- 

 
- 

 
ยาม 

 
- 

 
- 

 
ยาม 

 
- 

 
108,000 

 
- 

 
- 

 

 
 
 

11.  ปัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
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ที ่ ช่ือ   -    สกุล 
คุณวุฒิ 
(ตรงตาม
ต าแหน่ง) 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่   
หมายเหตุ 

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 
 

เงินเดือน 
 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน

ค่าตอบแทน 

 ส านกัปลดั อปตศ(๐๑)  ต่อ            
 
 

14 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กฯ 
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ) 

-ว่าง- 

 
 
- 

 
 

32-3-01-6600-090 

 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
 

- 

 
 

32-3-01-6600-090 

 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 

เงินอุดหนุน 

 
15 

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทกัษะ) 
นางสาวจรีานชุ  โพธกิุล 

 
- 

 
- 

 
ผู้ดูแลเดก็ 

 
- 

 
- 

 
ผู้ดูแลเดก็ 

 
- 

 
45,120 

 
- 

 
- 

 

เงินอุดหนุน 

16 นางณัฐฌา  ประเสริฐผล - - ผู้ดูแลเดก็ - - ผู้ดูแลเดก็ - 11,880 - - เงินอุดหนุน 

 กองคลัง (๐๔)            

1 นางสาวอโณทัย   ทองสุข ป.โท 32-3-04-2102-001 
นักบริหารงานการคลงั 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

ต้น 32-3-04-2102-001 
นักบริหารงานการคลงั 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

ต้น 382,560 42,000 - 
 

2 -ว่าง- - - - - 32-3-04-3201-001 นักวชิาการเงนิและบญัช ี ปก/ชก 355,320 -  ก าหนดเพิ่ม 

3 นางสาวกมลชนกภรณ์ โฉมบุตร - 32-3-04-4203-001 เจ้าพนกังานพัสด ุ ชง 32-3-04-4203-001 เจ้าพนกังานพัสด ุ ชง 381,120 - -  
 

4 -ว่าง- - 32-3-04-4204-001 เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้ ปง/ชง 32-3-04-4204-001 เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้ ปง/ชง 297,900 - - 
ว่างเดิม 
รับโอน 

 
5 

ลูกจ้างประจ า 
นางธนวรรณ  สขุเกษม 

 
ปวส. 

 
- 

 
เจ้าพนกังานการเงนิและบญัช ี

 
- 

 
- 

 
เจ้าพนกังานการเงนิและบญัช ี

 
- 

 
258,000 

 
- 

 
- 

 

 
6 

พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 
นายรัชพล    ทมิเสถียร 

 
ป.ตร ี

 
- 

 
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

 
- 

 
- 

 
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

 
- 

 
186,360 

 
- 

 
- 

 
 

7 นางนงนุช  วงษ์เดือน ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสด ุ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสด ุ - 124,680 - -  
 กองช่าง (๐๕)            

1 -ว่าง- - 32-3-05-2103-001 
นักบริหารงานชา่ง 

(ผู้อ านวยการกองช่าง) 
ต้น 32-3-05-2103-001 

นักบริหารงานชา่ง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

ต้น 393,600 42,000 - ว่างเดิม 
ก.กลางสรรหา 

2 นายพีระ   มหาพราหมณ ์ ปวส. 32-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง 32-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง 341,160 - -  
 

3 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 
นายบัณฑิต   แสงแกว้สุก 

 
ปวช. 

 
- 

 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

 
- 

 
- 

 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

 
- 

 
157,920 

 
- 

 
- 

 

4 -ว่าง- - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 112,800 - - ว่างเดิม 
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ที ่ ช่ือ   -    สกุล คุณวุฒิ 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่   
หมายเหตุ 

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 
เงินเดือน 

 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงิน

ค่าตอบแทน 

 กองช่าง (๐๕)  ต่อ            
 

5 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) 
นายชวลิต   สีสด 

 
- 

 
- 

 
พนักงานผลิตน้ าประปา 

 
- 

 
- 

 
พนักงานผลิตน้ าประปา 

 
- 

 
161,040 

 
- 

-  

 
5 

พนักงานจ้างทั่วไป 
นายทองปลิว  แจ้งใจ 

 
- 

 
- 

 
คนงาน 

 
- 

 
- 

 
คนงาน 

 
- 

 
108,000 

 
- 

 
- 
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การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน   
แต่ละต าแหน่ง ด้านบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบส่วนราชการท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนด
แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
หลัก กล่าวคือ 
 1.เป็นองค์กรที่ เปิดกว้างและเชื่อาโยงกัน   ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส่ ในการท างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามา
มีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ
แทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของ
เครือข่ายมากกว่าสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเอง
ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 2.ยึดประชาชนเป็น.ูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตัวเองเสมอว่า 
ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอ
ให้ประชาชนได้เข้าติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถ
เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลาดเวลาตามความต้องการ
ของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียล
มีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 3.องค์กรที่าีขีดสารรถนะสูงและทันสาัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับ
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 
 4ศ การก าหนดแนวทางการ.ัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติการด าเนินการตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  
 ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 

 

12. แนวทางการ.ัฒนาข้าราชการหรือ.นักงานส่วนท้องถิ่น 
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 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ เช่น   

การบริหารโครงการ  
การให้บริการ 
ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
การเขียนหนังสือราชการ 
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี  เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเดื่อ ประกอบด้วย 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
การบริการเป็นเลิศ 
การท างานเป็นทีม 

  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็น
ส าคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาตามล าดับที่
เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

------------------------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง    
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานใน
ภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ 
มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 
                    1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                    3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                    4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                    6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                    7. ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
                    8. ยุทธศาสตร์ที่ 8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 8 ประกอบด้วย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผน
อัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัตติามเป้าหมายขององคก์ร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือ

บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดย
ค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  
รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่การผลักดันให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่

เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้เงินเดือน  
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุก
ประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดัน
ให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ใน
กรณีท่ีบุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้น
เดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น

อย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรเป็นให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการ
ด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะ
และสมรรถนะต่างๆ ประจ าตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 
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5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐาน
ตามท่ีรัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงานส่วนต าบล
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น ค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบัติงานประปา 

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความ

ผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม มีการ
ท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงานได้  รวมทั้ง
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร มีการจัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
ประจ าปีทุก ๆ ปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน 
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต   

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากท า
ให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จึงไม่ปิดกั้น
บุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน  การส่งงาน  การ
รายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

8. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่ 10 มีนาคม  2560 เรื่อง การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย  อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มีความ
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย 
จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กร เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงาน ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อในทุกระดับ 
โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และ
สังคม ตามล าดับ 
  5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558   
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ 

ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได ้
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 

    
  
 

 

13. ประกา.คุ ธรรา จริยธรราข้าราชการ หรือ.นักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
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นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ยังก าหนด
ค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานในสังกัดทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับ
ข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิด
บรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ได้
ก าหนดแนวนโยบายการก ากับดูแลเพื่อที่ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
 

นโยปายการก ากัปดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิปัติตาาประาวลจริยธรรา  
ขององค์การปริหารส่วนต าปลปางเดื่อ 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ

พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

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

2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง      
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 

3. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์

อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
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 าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง

หรือพนักงานส่วนต าบลคนอ่ืน 
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3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพ 

3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่
สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค 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 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อ่ืนต้องยึดถือ
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

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวล

จริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมีหน้าที่

รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ

บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การ
ด ารงต าแหน่งนั้นๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะตาม
ข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละ
เว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
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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 าเนินการอื่น โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตาม
กฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค 
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ มีเหตุผล    
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 
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 
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๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง 
ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทางดังนี้ 
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลัง

ความสามารถ 
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด

คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง

ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
๘.๕ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือ

ของพนักงานส่วนต าบล อ่ืน  ไม่ก้ าวก่ ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้ าที่ ของพนักงานส่วนต าบล อ่ืน  
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้
ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่ง
การต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์
ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 
ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน โดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
อย่างเต็มความสามารถ 
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๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เป็นแบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ เอื้ออ านวย
ต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วย
ความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย 
หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
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 านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตาม
กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคี

ในหน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
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๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน   
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือ
การให้ตามประเพณ ี

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์
อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็น
ผลงานของตน 

๑๐.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่สังคม 

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 าความดี 
๑๐.๓ การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดย

ยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและ

สังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย 

มีการวางแผนและด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรูและ
คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
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11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   11.1  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบ
เห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ โดยต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย
หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 

   11.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จะตระหนักถึงความส าคัญในการ
เผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล    
บางเดื่อหรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น  
    11.4  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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