
๑ 
 

 
 
 
 
 

 

แผนอตัราก าลงั ๓ ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
อ าเภอบ้านหมี่  จังหวดัลพบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
 
 

การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องดำเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการกำหนดอัตรากำลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกำหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  จำเป็นต้องจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ  
2564 – 2566  ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากำลังฉบับเดิมเป็นสำคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการ
อัตรากำลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  ใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตรากำลังของบุคลากร
ในสังกัด โดยหลักการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตำแหน่ง  กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ว่าจะมีตำแหน่งใด    
ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องจ่าย
ในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล เพ่ือใช้ใน
การกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกำหนด
ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วน
ตำบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลโพรทอง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบ
อัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 
3 ป ี
    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงได้จัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 ขึ้น 
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 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
 2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของ
องคก์ารบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ ไม่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 ๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
 2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กำลังคน ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
 2.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีอัตรากำลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร สร้างขวัญกำลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
 2.2.๓ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ
สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
 2.2.๔ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส 
และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดทำแผนอัตรากำลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นำไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 
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3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 
เพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จำเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่

สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติข้อมูลในอดีต 
มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์นำมาจากเอกสารประกอบการ
บรรยายเรื่องการบริหารกำลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบตำแหน่งและค่าตอบแทนของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)) 
ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดลพบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
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เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้อง

จัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่
ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ ใน
อนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบัน
บางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่าย
เจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วน
นี้จะคำนึงการจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  
ดังนั้นในการกำหนดอัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ 
หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตรากำลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้กำหนดอัตรากำลังในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตำแหน่ง  ตำแหน่งรองลงมา จะเป็น ตำแหน่งแต่ละงาน ซึ่งกำหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตำแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปตามลำดับ  การกำหนดในลำดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและ
มีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตำแหน่งควรมีเป็นสำคัญ  

 

๓. กรอบแนวคดิในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
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องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำผลวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลัง มาคำนวนภาระค่าใช่จ่าย 
ซึ่งประกอบด้วย  

1. เงินเดือน 
2. เงินประจำตำแหน่ง 
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4. เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินวิทยฐานะ  
โดยนำเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มาคำนวณเป็นภาระ

ค่าใช้จ่ายทั้งตำแหน่งที่มีคนครองและตำแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตรากำลัง 
3.2  ความสำคัญของการกำหนดกรอบอัตรากำลังคน 

 การวางแผนกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตำบล 
การกำหนดอัตรากำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทำให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจึงมีความสำคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทำให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลพระเพลิงสามารถวางแผนกำลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early 
Warning) ซึ่งจะช่วยทำให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได้ 
                          2. ทำให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

                3. การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ให้สอดคล้องกันทำให้การดำเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

                4. ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กำลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนกำลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกำลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

                5. ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สามารถที่จะจัดจำนวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกำลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้กำลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกำลังคนและองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อัน
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองโดยรวม 
        6. กำหนดตำแหน่งในประเภท สายงาน ระดับตำแหน่ง และจำนวนตำแหน่ง ให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 
       7. กำหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือกำหนดความจำเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
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อำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคำนึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจำนวนข้าราชการ         
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง 
       8. การจัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่
เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
       9. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.3 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มียุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการใน
องค์กรแล้ว จึงดำเนินการกำหนดเป้าประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
ว่า ในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์  มี เป้ าป ระสงค์อย่างไร และองค์การบริหารส่ วนตำบลโพนทอง  
จะกำหนดตำแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  
มีอัตรากำลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจำเป็น
เพ่ือที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยตำแหน่งในกรณีตำแหน่งว่างนั้น การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกำหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
มากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่  การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มี
อยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก เพ่ือรองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ  3 ส่วนราชการ ดังนี้ 

1. สำนักงานปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล และราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนา 
การจัดทำร่างข้อบัญญัติตำบล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำปรึกษาหน้าที่
และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วน
ตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีโครงสร้าง
งานในสำนักงานปลัด ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
 1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 
 โดยมีความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย 
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อำนวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน           
ทุกประเภท เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนำส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบ
งานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
โดยมีความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วน

ตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  
การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ที่แต่ละคนม ี

 

 3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง      
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการ
ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ 

3.4 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      วิสัยทัศน์   

       “เป็นเมืองน่าอยู่ สังคมเอ้ืออาทร ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด  ส่งเสริมการผลิตอาหาร
ปลอดภัยจากสารพิษ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมสวยงาม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย บริหาร
จัดการดี”  
       พันธกิจ 
       1. พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
       2. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก   ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   ผู้ด้อยโอกาส     
                สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ิมมูลค่าการผลิตและดำเนิน  
  ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
       5. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา   การศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และสังคมเอ้ืออาทรต่อกัน 
       7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
       8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยยึดหลักการ 
           บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือความเป็นเมืองน่าอยู่ 



๘ 
 

           ยุทธศาสตร์ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) ก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ 
        2) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น แหล่งน้ำ ไฟฟ้า ฯลฯ  
      3) การผังเมือง 
      4) ระบบจราจร 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
      1) ด้านการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ 
     2) ด้านสวัสดิการสังคม เช่น พัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพ/พัฒนาผู้พิการ/พัฒนาเด็กและ 
      เยาวชน พัฒนาที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 
      3) ด้านการศึกษา 
      4) สุขภาพอนามัยของประชาชน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา 
    ความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา 
      1) ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย/สิทธิหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
      2) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      3) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
          และการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
      1) ด้านการส่งเสริมการลงทุน/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      2) การท่องเที่ยว/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว/สวนสาธารณะต่าง ๆ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
    สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
      1) ส่งเสริมบุคลากรท้องถิ่น 
      2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นและการสร้างความเข้มแข็ง 
      ของชุมชน 
      3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองและบำรุงรักษาป่าและน้ำ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
      1) แหล่งขอมูลข่าวสารและศักยภาพในการรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ 
       เป้าประสงค์  
       1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอ ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  
       2) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ  



๙ 
 

       3) ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
       4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย มีความมั่นคงปลอดภัยใน  
  ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด เป็นชุมชนน่าอยู่  เมืองน่าอยู่  
       5) ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  
                     ยึดหลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิตอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
       6) ประชาชนมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด ในระบบการบริหารจัดการของ  
                    องค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.5  การกำหนดจำนวน/สายงานและประเภทตำแหน่ง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ใช้การวางกรอบ
อัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนว
ทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความ
คล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย      
ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้
พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดังนี้ 

• พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทำงาน  มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น  กำหนดตำแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 

• พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์
การกำหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  
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องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์และสรุปผล 
โดยแบ่งออกเปน็ด้านต่างๆ จำนวน 5 ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สภาพปัญหา 

  (๑)  ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่เพียงพอและที่มีอยู่  
ยังไม่ได้มาตรฐาน และไม่ได้รับการดูแลรักษา เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่จะลงทุน เพ่ือพัฒนา              
ในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ การประปา สวนสาธารณะ ท่อระบายน้ำ 
สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของชุมชนเป็น ไปอย่างรวดเร็ว 
ทำให้ความต้องการของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ิมมากขึ้น การลงทุน  ในด้านต่าง ๆ 
จงึต้องดำเนินการไปอย่างช้า ๆ เป็นระยะเวลาตามเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลที่พึงมี 
  (2) ขนาดพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ค่อนข้างจำกัด ขณะที่ความ
เจริญเติบโตของเมือง และประชากรเพ่ิมขึ้น ทำให้เกิดแหล่งชุมชนแออัด ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
มากมาย 
  (3) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ไม่มีสวนสาธารณะ ไว้เป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจให้กับ
ประชาชน 
  (4)  สถานที่ออกกำลังกาย ขาดอุปกรณ์การออกกำลังกาย เพราะในปัจจุบันประชาชนหันมา
ให้ความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายมากข้ึน 
  (5)  สภาพการชำรุดเสียหายของถนน ทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งยังคงพบเห็นอยู่เสมอ ถนน
สกปรก และมลภาวะทางอากาศ แต่นับว่าปัญหาเหล่านี้ยังน้อยมาก เมื่อเทียบกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืน 
ซึ่งได้พยายามแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา โดยความร่วมมือของประชาชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
  (6)  ปัญหาน้ำเสียโดยเฉพาะในคลองระบายน้ำ เนื่องจากมีการทิ้งขยะมูลฝอย และปล่อยน้ำ
เสียลงสู่คลองระบายน้ำมากขึ้น ทำให้เกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นรบกวน สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจแก่ผู้อยู่
อาศัยในละแวกใกล้เคียง เป็นแหล่งกำเนิดลูกน้ำยุงลาย 
  (7)  ปัญหาขยะมูลฝอย ปัจจุบันประชากรในเขตตำบลโพนทองมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณ
ขยะก็มีปริมาณเพ่ิมขึ้นตามจำนวนประชากร และเนื่องจากรถเก็บขยะมีไม่เพียงพอ ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
มีไม่เพียงพอ คนงานที่มีหน้าที่จัดเก็บขยะมีจำนวนน้อย ทำให้การบริการในแต่ละเขตหมู่บ้ านไม่ทั่วถึง                  
เป็นแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ มากมาย 
    ความต้องการ 

(1) มีความต้องการสวนสาธารณะ เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 
(2) มีความต้องการอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย 
(3) สำรวจและตรวจสอบความเสียหายของถนน ทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะ และซ่อมแซม

เพ่ือให้ใช้การได้อย่างปกต ิ
(4) กำจัดลูกน้ำยงุลาย ด้วยการพ่นหมอกควัน 
(5) จัดเก็บขยะมูลฝอย และภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ให้เพียงพอต่อความต้องการ 

 
 
 

๔. สภาพปญัหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒. ด้านเศรษฐกิจ 
สภาพปัญหา 

  (1) ภาระการจ้างงานมีน้อย ไม่มีการลงทุนหรือแหล่งผลิตที่ทำให้เกิดการจ้างงานและการ           
มีงานทำอย่างต่อเนื่อง 
  (2) พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นเขตที่อยู่อาศัย ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  
ทำให้ขาดรายได้จากการท่องเที่ยว 
  (3) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลถึงภาคธุรกิจการค้าขายภายในเขตตำบลโพนทอง  
ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในชุมชน เกิดความตกต่ำไปด้วย 

     ความต้องการ 
(1) ประสานหน่วยงานราชการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พ้ืนที่ในเขตตำบลโพนทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
(3) จัดหาร้านค้าเพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน 

 

๓. ด้านสังคม 
สภาพปัญหา 

  ๓.๑  เด็กและเยาวชนในตำบลโพนทอง ครอบครัวมีฐานะยากจน ยังด้อยโอกาสทางการศึกษา 
ทั้งในระบบและนอกระบบ ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  ๓.๒  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเด็ก เยาวชน และผู้ใช้แรงงาน ที่มีการศึกษา
ระดับต่ำ ซึ่งยังไม่สามารถกำหนดให้หมดสิ้นไปได้ เนื่องจากขาดความดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว จากปัญหา
ปากท้อง ขาดความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยอันตรายของยาเสพติดที่จะตามมา 
  ๓.๓  เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ยังขาดโอกาสในการได้รับ
หลักประกันความมั่นคงทางสังคมที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความอยู่ดีมี
สุขตามมาตรฐานในการดำรงชีวิต 
  ๓.๔  ประชาชนขาดความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และได้รับบริการด้านสาธารณสุขไม่ทัว่ถงึ 
  ๓.๕  ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้รถ ใช้ถนน และทางเท้า ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 
มีการวางสิ่งของกีดขวางเส้นจราจร ซึ่งพบเห็นได้โดยทั่วไป ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เกดิเป็นแหล่งเสื่อมโทรม 
  ๓.๖  การขาดความหวงแหนซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณที้องถิ่นและของชาติ 

     ความต้องการ 
  (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กในตำบลโพนทอง 
  (2)  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  (3)  ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มด้วยโอกาสให้มีโอกาสทาง
สังคมท่ีเท่าเทียมกัน 
  (4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
  (5)  จัดระเบียบในการใช้ถนนและทางเท้า เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ที่สัญจรไปมา 
  (6)  สร้างความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและของชาติ ให้กับประชาชน
ในตำบลโพนทอง 
 
 
 



๑๒ 
 

๔. ด้านการเมืองการบริหาร 
สภาพปัญหา 

  (1) ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลน้อย เนื่องจากชุมชนยังขาดความเข้มแข็งและความรับผิดชอบต่อสังคม 
  (2) งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ทันสมัยและ             
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและภารกิจหน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน 
     ความต้องการ 

(1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนทอง 

(2) จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและภารกิจหน้าทีท่ีเ่พ่ิมข้ึน 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหา 

  (1)  จากปัญหาประชากรในชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดชุมชนแออัด ขยะมูลฝอย
เพ่ิมปริมาณมากข้ึน ฝุ่นละออง น้ำเสียจากลำรางสาธารณะ เป็นสาเหตุที่ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

    ความต้องการ 
(1) บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ฝุ่นละออก น้ำเสียจากลำรางสาธารณะ ให้ถูก

สุขลักษณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 
 

 
 
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างส่งเสริมความเข้มแข็ งของชุมชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทองจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนัก ร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพทอง             
ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษา               
เด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยการยึดกรอบแนวทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตนเองในท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต . ใช้เทคนิค 
SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส                 
ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กําหนดวิธีการ
ดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ
ให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น  ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกําหนด                    
อยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติ                 
กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ดังนี้  

๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
(๑) จดัให้มีและบำรุงรักษาทางนํ้าและทางบก   
(๒) จัดให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
(๓) จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(๔) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายนํ้า  
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ   
(๖) การสาธารณูปการ  

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
(๓) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส      

    

๕. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



๑๔ 
 

(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
    (๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
  (๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล   

  ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
   (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   (๓) การผังเมือง  
   (๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
   (๕) การควบคุมอาคาร  

  ๕.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 
       ทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้  

(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์   
(๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
(๔) ให้มีตลาด  
(๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช   
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  

๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ 
     ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง   
     ปฏิกูล   
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
       ดังนี้  

(๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(๓) การจัดการศึกษา  
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

 

 



๑๕ 
 

๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิน่  
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม   
      ความจำเป็นและสมควร  
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๕) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน       
     ท้องถิ่นอ่ืน   

   ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้ อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององคก์ารบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ด้วยเทคนิค SWOT analysis 
  1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  จุดแข็ง (Strength=S) 
  1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานกว้างไกล เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของตำบลโพนทอง 
  2. การคมนาคมครอบคลุมเชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลัก และถนนสายรองได้อย่างสะดวก 
  จุดอ่อน (Weakness=W) 
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองมีงบประมาณท่ีจำกัด 
  2. อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 
  3. บุคลากรไม่เพียงพอ 
  โอกาส (Opportunity=O) 
  1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
  อุปสรรค (Threat=T) 
  1. การวางผังเมืองรวมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  จุดแข็ง (Strength=S) 
  1. มีการสนับสนุนสวัสดิการเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายรัฐบาล 
  2. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลโพนทอง ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพ 
  3. มีลานกีฬาสำหรับออกกำลังกาย 
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  จดุอ่อน (Weakness=W) 
  1. ขาดบุคลากรด้านการศึกษาและสาธารณะสุข 
  2. งบประมาณการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณะสุขยังไม่เพียงพอ 
  โอกาส (Opportunity=O) 
  1. การให้ความรู้กับประชาชนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องโดยตรง 
  2. มีกลุ่มกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น อสม. ,การเต้นแอโรบิคเป็นประจำทุกวัน  
 
  อุปสรรค (Threat=T) 
  1. ภารกิจการถ่ายโอน ด้านการศึกษาและสาธารณะสุขยังไม่เป็นรูปธรรม 
  2. ขาดผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  จุดแข็ง (Strength=S) 
  1. มีการออกแบบและควบคุมอาคาร 
  2. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินการ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และความ
สงบเรียบร้อย 
  จุดอ่อน (Weakness=W) 
  1. งบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่เพียงพอ 
  โอกาส (Opportunity=O) 
  1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีอำนาจในการจัดการ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ 
  อุปสรรค (Threat=T) 
  1. ปัญหาเรื่องยาเสพติดที่แพร่ระบาด และไม่สามารถปราบปรามได้หมดสิ้น 
  2. การขาดความร่วมมือของประชาชน 
  4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  จุดแข็ง (Strength=S) 
  1. มีกองทุนหมู่บ้าน 
  2. มีกลุ่มฝึกอาชีพ 
  3. มีโรงแรมที่พักในเขตตำบลโพนทอง 
  4. มีโบราณสถานที่เก่าแก่ในเขตตำบลโพนทอง 
  จุดออ่น (Weakness=W) 
  1. การจัดการ หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวทำได้ยาก เนื่องจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่
เอ้ืออำนวย 
  โอกาส (Opportunity=O) 
  1. มีการฝึกอาชีพในเขตตำบลโพนทอง 
  2. มีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวผ่านเว็บไซด์ 
  อุปสรรค (Threat=T) 
  1. เนื่องจากโบราณสถาน เป็นของกรมศิลปากร อบต.จึงควบคุมดูแลไม่ได้  
  2. ปัจจุบันแรงงานที่มีฝีมือออกไปประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงนอกพ้ืนที่ 
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  5. ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จุดแข็ง (Strength=S) 
  1. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 
  จุดออ่น (Weakness=W) 
  1. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทำได้ไม่ทั่วถึง 
  โอกาส (Opportunity=O) 
  1. มีการสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ 
  2. มีการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะที่เป็นมาตรฐาน 
  อุปสรรค (Threat=T) 
  1. ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  จุดแข็ง (Strength=S) 
  1. มีศาสนสถาน (วัด) ในเขตตำบลจำนวน 3 แห่ง 
  2. มีปราชญ์ชาวบ้าน 
  3. ผู้บริหารมีนโยบายทีช่ัดเจนในการส่งเสริม และสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  จุดอ่อน (Weakness=W) 
  1. งบประมาณที่สนับสนุนมีอย่างจำกัด 
  โอกาส (Opportunity=O) 
  1. มีนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท. เช่น การส่งเสริม      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  อุปสรรค (Threat=T) 
  1. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้ามาแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถี
ชีวิตของประชาชน 
  7. ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จุดแข็ง (Strength=S) 
  1. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ทำให้เข้าใจปัญหา
ของท้องถิ่นที่แท้จริง 
  2. สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เอง ตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจและงบประมาณ 
  จุดอ่อน (Weakness=W) 
  1. บุคลากรบางกองทำงานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการร่วมกันในการยึดเป้าหมายเพ่ือ
องค์กรเป็นสำคัญ ยึดแต่เพียงเพ่ืองานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบสำเร็จ 
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โอกาส (Opportunity=O) 
  1. ไดร้ับการอบรมและพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำงาน 
  2. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีส่งผลให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
มากขึ้น 
  อุปสรรค (Threat=T) 
  1. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีน้อย และต้องใช้ระยะเวลาจึงจะได้รับ ทำให้
การดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

 
                 
 

ภารกิจหลัก 
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
๒. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น 
๓. การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
๔. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
๗. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๘. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร 
๙. การฟ้ืนฟูและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพ่ิมรายได้แก่ราษฎร 
๑๐. การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 
๑๑. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
๑๒. การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
๑๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๑๔. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 ภารกิจรอง 
๑. การจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๒. การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
๔. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
๕. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น 
๖. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๗. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

๖. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะดำเนินการ 
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๘. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
๙. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๐. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
๑๑. การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๑๒. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 
 

 
  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ 
ได้แก่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง และกองช่าง และกำหนดกรอบอัตรากำลังจำนวน
ทั้งสิ้น 30 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีภารกิจและปริมาณงาน              
ที่เพ่ิมมากขึ้นจำนวนมากในส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง และกองช่าง               
มีจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 

ตารางเปรียบเทียบอัตรากำลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 

อปท. 
กำหนด 
ส่วน 

ราชการ 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2563 

พนักงาน 
ส่วนตำบล 

(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงาน
จา้ง 
(คน) 

หมาย
เหตุ 

อบต.โพนทอง 3 29,800,000 14 - 16  
อบต.สนามแจง 5 36,100,800 17 3 16  

อบต.พุคา 4 24,351,000 14 - 7  
 

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน    
ซึ่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง และองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล
ทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จำนวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบทในลักษณะ
เดียวกัน จะพบว่า การกำหนดอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง  มีอัตรากำลังไม่แตกต่างกัน
เท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่ วยงานแล้ว การจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงยังมีความ
จำเป็นต้องปรับเกลี่ย  เพ่ือให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีความ
เหมาะสมจึงมีความจำเป็นต้องคำนวณปริมาณงานและอัตรากำลังให้เหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ภายในส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ต่อไป 

 
 
 
 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 

 
 



๒๐ 
 

 
 

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนทองมีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกำหนดโครงสร้าง               
ส่วนราชการ ดังนี้ 
  ๘.๑ โครงสร้าง    

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. สำนักงานปลัด 
   ๑.๑ บริหารงานทั่วไป 
   ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
   ๑.3 งานสวัสดิการสังคม 
   ๑.4 งานการศึกษา ศาสนา และ 
         วัฒนธรรม 
    

๑. สำนักงานปลัด 
   ๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป 
          - งานสารบรรณ 
          - งานการเจ้าหน้าที่ 
          - งานเลือกตั้งและลงทะเบียนข้อมูล 
          - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
          - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

   1.2  งานนโยบายและแผน 
          - งานนโยบายและแผน 
          - งานวิชาการ 
          - งานงบประมาณ 
 

   1.3  งานสวัสดิการและสังคม 
          - งานผู้สูงอายุ 
          - งานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
          - งานด้านสวัสดิการสังคม 
 

   1.4  งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          - งานการศึกษาปฐมวัย 
          - งานส่งเสริมประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม 
          - งานกฬีาและนันทนาการ 
          - งานกิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน 
   1.5   งานนิติการ 
          - งานคดีและกฎหมาย 
   1.6   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          - งานป้องกันและควบคุมโรค 
          - งานสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
          - งานสุขาภิบาล 
  
 

 

 

๘. โครงสรา้งการกำหนดส่วนราชการ 
 



๒๑ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบนั โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
๒. กองคลัง 
   ๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
   ๒.๒  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   ๒.๓  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

๒. กองคลัง 
   ๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
          - งบการเงิน 
          - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
          - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
          - งานเก็บรักษาเงนิ 
          - งานการบัญชี 
          - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
          - งานงบการเงินและงบทดลอง 
          - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
 

   ๒.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
          - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่า 
             ใบอนุญาต 
           - งานพัฒนารายได ้
          - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
          - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 

   ๒.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
          - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
          - งานพัสดุ 
          - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
          - งานทะเบียนพาณิชย์ 
          - งานจัดทำระบบข้อมูล  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
๓. กองช่าง 
   ๓.๑ งานก่อสร้าง 
   ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   ๓.๓ งานสาธารณูปโภค 

๓. กองช่าง 
   ๓.๑ งานก่อสร้าง 
          - งานกอ่สร้างและบูรณะถนน 
          - งานก่อสร้างสะพาน  
          - งานข้อมูลก่อสร้าง 
 

   ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
          - งานประเมินราคา 
          - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
          - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
 

   ๓.๓ งานสาธารณูปโภค 
          - งานประสานกิจการประปา 
          - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
          - งานระบายน้ำ 
 

   3.4 งานผังเมือง 
         -  งานสำรวจและแผนที่ 
          - งานวางผังพัฒนาเมือง 
          - งานควบคุมทางผังเมือง 
          - งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
 

 

 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

- 4. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   4.๑ งานตรวจสอบภายใน 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

๘.๒ การวเิคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ทำการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน และได้จัดทำ
กรอบโครงสร้างอัตรากำลังใหม่แล้ว เพ่ือประมาณการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง                  
ในอนาคต ว่าในระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้าจะมีการใช้จำนวนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างจำนวนเท่าใด จึง
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(รายละเอียดการวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งตามเอกสารหมายเลข 1-5 แนบท้ายภาคผนวก) ทั้ งนี้                        
เพ่ือให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอก            
ข้อมูลลงในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.25๖4 –2566) ดังนี้ 

       กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๖4 – ๒๕66 

ส่วนราชการ กรอบ 
อัตรากำลัง 

เดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะ 3 ป ี

 

เพิ่ม/ลด หมาย 
เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัด อบต.(นักบรหิารท้องถิ่น ระดับกลาง) 
(51-3-00-1101-001) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ 
(51-3-12-3205-001) 

1 1 1 1 - - -  

สำนักปลัด อบต.         
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
(51-3-01-2101-001) 

1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
 (51-3-01-3102-001) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
(51-3-01-3103-001) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
(51-3-01-3803-001) 

1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 
(51-3-01-3801-001) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

นิติกร ปฏิบัติการ 
(51-3-01-3105-001) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 
(51-3-01-3601-001) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
 (51-3-01-4101-001) 

1 1 1 1 - - -  

ครู (คศ.2) 
(51-3) 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

พนักงานขับรถยนต ์
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

ผู้ดูแลเด็ก 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 



๒๔ 
 

ส่วนราชการ กรอบ 
อัตรากำลัง 

เดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะ 3 ป ี

 

เพิ่ม/ลด หมาย 
เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงาน 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 

กองคลัง         
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) 
(51-3-04-2102-001) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบญัชี ชำนาญการ 
(51-3-04-3201-001) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ 
(51-3-04-3203-001) 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบตัิงาน/ชำนาญงาน 
(51-3-04-4203-001) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - - ว่าง 
กองช่าง         
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานการช่าง ระดับ
ต้น) 
(51-3-05-2103-001) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

นายช่างโยธา ชำนาญงาน 
(51-3-05-4701-001) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานจ้างภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

1 1 1 1 - - -  

 

พนักงานขับรถยนต ์
1 1 1 1 - - -  

คนงานประจำรถขยะ 3 3 3 3 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

รวม 33 33 33 33 - - -  
 
 

 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 
 

 
 

ที ่ ตำแหน่ง 
จำนวน
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

รวม 
ขัน้ทีเ่พิ่มในแต่ละปี 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕66 
๑ นักบริหารงานท้องถิ่น  1 41,930 503,160 16,440 19,560 19,560 
2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน - 29,610 355,320 - 12,000 12,000 
 
1. สำนักปลัด 

๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีอัตรากำลัง ปัจจุบันจำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา   
    พนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง  7 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ตำแหน่ง 
จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 
๑. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ๑ 38,520 462,240 13,320 15,240 ๑5,720 
2. นักวิชาการศึกษา ชก. ๑ 33,000 396,000 13,320 13,320 13,080 
3. นักวิเคราะห์ฯ ชก. 1 27,480 329,760 12,960 13,440 13,320 
4. นักพัฒนาชุมชน ชก. 1 29,110 349,320 13,320 13,440 13,320 
5. นักทรัพยากรบุคคล ชก. ๑ 22,170 266,040 10,920 11,160 11,520 
6. เจ้าพนักงานธุรการ ชง. ๑ 16,190 194,280 8,760 9,240 9,000 
7. นิติกร ปก./ชก. - 29,610 355,320 - 12,000 12,000 
8. นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก. - 29,610 355,320 - 12,000 12,000 
9. คร ู(อุดหนนุรัฐบาล) 1 20390     
7. ผช.จพง.ธุรการ 1 14,360 172,320 6,960 7,200 7,560 
8. ผช.จพง.ธุรการ 1 10,890 130,680 5,280 5,520 5,76๐ 
9. พนักงานขับรถยนต์ 1 13,860 166,320 6,720 6,960 7,200 
10 ผช.ครูดูแลเด็กอนุบาลฯ (อุดหนนุรัฐบาล) 1 12,850 154,200 - - - 
11 ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 1 10,890 130,680 5,28๐ 5,52๐ 5,76๐ 
12 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - 9,400 112,80๐ - 4,560 4,800 
13 คนงาน 2 9,000 216,000 - - - 
 
หมายเหตุ : ในปี 25๖4-2566 มีความต้องการกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้น 2 ตำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

2. กองคลัง 
๑) กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีอัตรากำลัง ปัจจุบันจำนวน ๓ ตำแหนง่ ๓ อัตรา 

พนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ 
 

 

ที ่ ตำแหน่ง 
จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 
๑. นักบริหารงานคลัง ระดับต้น ๑ 36,310 435,72๐ 13,200 13,3๒๐ ๑๓,32๐ 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 1 ๒9,68๐ 356,16๐ 13,320 13,0๘๐ 13,44๐ 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. ๑ 20,77๐ 249,24๐ 8,760 8,76๐ 9,00๐ 
4. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. - 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 
5. ผช.จพง.การเงินและบัญชี 1 12,190 146,28๐ 5,880 6,120 6,360 
6. ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้ - 11,500 138,00๐ - 5,520 5,760 

 

หมายเหตุ : ในปี 25๖4-2566 ไม่มีความต้องการกำหนดตำแหน่งเพิม่ขึน้ 
3. กองช่าง 

1) กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีอัตรากำลัง ปัจจุบันจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 
พนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 

 
 

ที ่ ตำแหน่ง 
จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 
๑. นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ๑ 34,680 416,16๐ 13,080 13,080 13,20๐ 
๒. นายช่างโยธา ชง. ๑ 24,270 291,240 11,04๐ 11,16๐ 10,920 
๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 14,360 172,320 6,960 7,200 7,560 
4. พนักงานขบัรถยนต์ 1 11,330 135,96๐ 5,520 5,760 5,88๐ 
5. คนงานประจำรถขยะ 1 12,850 154,20๐ 6,240 6,480 6,720 
6. คนงานประจำรถขยะ 1 10,890 130,680 5,280 5,520 5,760 
7. คนงานประจำรถขยะ 1 10,170 122,040 4,920 5,160 5,280 
8. คนงาน 1 9,000 108,000 - - - 

 

หมายเหตุ : ในปี 25๖4-2566 ไม่มีความต้องการกำหนดตำแหน่งเพิ่มข้ึน 
   

4.  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้ 
 

ที ่ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕66 
๑ 31,290,000 32,854,500 34,497,225 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
 
คำอธิบาย : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล, อบต.)นำผลวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลัง มาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
                    เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้ 
 

 การวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง

ระดบั จ ำนวน

ท่ี ช่ือสำยงำน ต ำ ทั้งหมด เงินประจ ำ 

แหน่ง เงินเดือน(1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1 ปลดั อบต. (นักบริหำรงำนทอ้งถ่ิน) กลำง 1 1 503,160 168,000 1 1 1 - - - 16,440 19,560 19,560 687,600 707,160 726,720

ส ำนักงำนปลัด อบต.

2 หน.ส ำนักงำนปลดั(นกับริหำรงำนทัว่ไป) ตน้ 1 1 462,240 42,000 1 1 1 - - - 13,320 15,240 15,720 517,560 532,800 548,520

3 นักวิชำกำรศึกษำ ชก. 1 1 396,000 0 1 1 1 - - - 13,320 13,320 13,080 409,320 422,640 435,720

4 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชก. 1 1 329,760 0 1 1 1 - - - 12,960 13,440 13,320 342,720 356,160 369,480

5 นักพฒันำชุมชน ชก. 1 1 349,320 0 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,320 362,640 376,080 389,400

6 นักทรัพยำกรบุคคล ชก. 1 1 266,040 0 1 1 1 - - - 10,920 11,160 11,520 276,960 288,120 299,640

7 นิติกร ปก/ชก 1 0 0 0 1 1 1 +1 - - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 ก ำหนดเพ่ิม

8 นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปก/ชก 1 0 0 0 1 1 1 +1 - - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 ก ำหนดเพ่ิม

9 เจำ้พนักงำนธุรกำร ชง. 1 1 194,280 0 1 1 1 - - - 8,760 9,240 9,000 203,040 212,280 221,280

10 ครู คศ.1 1 1 244,680 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0

ในระยะเวลำ 3ปีขำ้งหนำ้ เพ่ิม/ลด

จ ำนวนท่ีมีอยูปั่จจบนั
 คำ่ใชจ่้ำยรวม ( 4 )

อตัรำต ำแหน่งท่ีคำดวำ่จะใช้ อตัรำก ำลงัคน

จ ำนวนคน

หมำยเหตุภำระคำ่ใชจ่้ำยท่ีเพ่ิมข้ึน (3 )

   

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 



๒๗ 
 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

11 ผูช่้วยเจำ้พนักงำนธุรกำร - 1 1 172,320 0 1 1 1 - - - 6,960 7,200 7,560 179,280 186,480 194,040

12 ผูช่้วยเจำ้พนักงำนธุรกำร  - 1 1 130,680 0 1 1 1  -  -  - 5,280 5,520 5,760 135,960 141,480 147,240

13 ผูช่้วยเจำ้พนักงำนพฒันำชุมชน  - 1 1 130,680 0 1 1 1  -  -  - 5,280 5,520 5,760 135,960 141,480 147,240

14 พนักงำนขบัรถยนต์ - 1 1 166,320 0 1 1 1 - - - 6,720 6,960 7,200 173,040 180,000 187,200

15 พนักงำนขบัเคร่ืองจกัรกลขนำดเบำ - 1  - 138,000 0 1 1 1 - - - 0 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 วำ่งเดิม

16 ผูดู้แลเดก็ - 1 1 154,200 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0

พนักงำนจ้ำงทวัไป

17 คนงำน - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

18 คนงำน - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

กองคลัง

19 ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั(นกับริหำรงำนคลงั) ตน้ 1 1 435,720 42,000 1 1 1 - - - 13,200 13,320 13,320 490,920 504,240 517,560

20 นักวิชำกำรเงินและบญัชี ชก. 1 1 356,160 0 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,440 369,480 382,560 396,000

21 นักวิชำกำรจดัเกบ็รำยได้ ปก. 1 1 249,240 0 1 1 1 - - - 8,760 8,760 9,000 258,000 266,760 275,760

22 เจำ้พนักงำนพสัดุ ปง./ชง. 1 - 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วำ่งเดิม

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

23 ผูช่้วยเจำ้พนักงำนจดัเกบ็รำยได้ - 1 1 138,000 0 1 1 1 - - - 0 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 วำ่งเดิม

24 ผูช่้วยเจำ้พนักงำนกำรเงินและบญัชี - 1 1 146,280 0 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 152,160 158,280 164,640  
 
 
 



๒๘ 
 

กองช่ำง

25 ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง (นกับริหำรงำนช่ำง) ตน้ 1 1 416,160 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,080 13,200 471,240 484,320 497,520

26 นำยช่ำงโยธำ ชง. 1 1 291,240 0 1 1 1 - - - 11,040 11,160 10,920 302,280 313,440 324,360

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

27 ผูช่้วยนำยช่ำงโยธำ - 1 1 172,320 0 1 1 1 - - - 6,960 7,200 7,560 179,280 186,480 194,040

28 พนักงำนขบัรถยนต์  - 1 1 135,960 0 1 1 1  -  -  - 5,520 5,760 5,880 141,480 147,240 153,120

29 คนงำนประจ ำรถขยะ  - 1 1 154,200 0 1 1 1  -  -  - 6,240 6,480 6,720 160,440 166,920 173,640

30 คนงำนประจ ำรถขยะ  - 1 1 130,680 0 1 1 1  -  -  - 5,280 5,520 5,760 135,960 141,480 147,240

31 คนงำนประจ ำรถขยะ - 1 1 122,040 0 1 1 1 - - - 4,920 5,160 5,280 126,960 132,120 137,400

พนักงำนจ้ำงทวัไป

32 คนงำนทัว่ไป - 1  - 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 วำ่งเดิม

4 รวม 32 27 7,007,580 294,000 32 32 32 +2 0 0 927,840 261,000 264,480 7,830,540 8,091,540 8,356,020

5 ประมำณกำรประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 15 %           1,174,581 1,213,731 1,253,403

6           9,005,121 9,305,271 9,609,423

7 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ( x 5%) 31,290,000 32,854,500 34,497,225

8 ร้อยละ 40 จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี           28.78 28.32 27.86

รวมเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคคลทั้งส้ิน

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 หมายเหตุ  : ฐานการคำนวฯงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ให้ใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และฉบับเพ่ิมเติมที่
ประกาศใช้มาประมาณการเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 5               
 เพ่ือเป็นฐานการคำนวณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 ให้ประมาณการบวกเพ่ิมขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 5 เพ่ือเป็นฐานคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35              
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดท่ีมีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการเกี่ยวกับการประปา 
หรือกิจกรารสาถนธนานุบาล และได้ตั้งงบประมาณมาไว้             
 ในข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติให้นำมารวมเป็นฐานการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบคุคลด้วย ดังนี้      
 - ฐานการคำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ให้ประมาณการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (29,800,000  บาท)
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน    31,290,000  บาท   = (29,800,000 x 5 %) + 29,800,000 = 31,290,000
 - ฐานการคำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (31,290,000  บาท)  
           งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน    32,854,500  บาท   = (31,290,000 x 5 %) + 31,290,000 = 32,854,500
 - ฐานการคำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (32,854,500  บาท) 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน    34,497,225  บาท   = (32,854,500 x 5 %) + 32,854,500 = 34,497,225
 : ข้าราชการถายโอน ลูกจ้างประจำถายโอน รวมถึงข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับงบเงินอุดหนุนที่จ่ายเป็น
เงินเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลกรอบตำแหน่งและจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งไว้ในแผนอัตรากำลัง แต่ไม่ต้องนำมาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ตำแหน่งแถบสีคลุม)        
 : ข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดตำแหน่งเพ่ิมโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่าย
เป็นเงินเดือนค่าตอบแทน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0809.4/ว849  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของ
ข้าราชการครู/พนกังานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นำมาคำนวนเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ด้วย          
 : ให้บันทึกข้อมูลเรียงลำดับรหัสส่วนราชการ (สำนักหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. , และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง  การจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)    
  *ข้อมูลเงินเดือน (1) ต้องมีจำนวนตรงกันกับข้อมลูในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขท่ีตำแหน่งในส่วนราชการ  
                 
 
 
 



๓๐ 
 

                                                                                                                                                                      
 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

(๕๑-๓-  -๑๑ ๑-  ๑) 

 

 

ส านักงานปลัด อบต.        

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

(๕๑-๓- ๑-๒๑ ๑-  ๑) 

กองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 

(๕๑-๓- ๔-๒๑ ๒-  ๑) 

กองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

(๕๑-๓- ๕-๒๑ ๓-  ๑) 

    

   ๑.  งานบริหารงานทั่วไป 
   2.  งานนโยบายและแผน 
   3.  งานสวัสดิการสังคม 
   4.  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5. งานนิติการ 
   6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

    

  

   ๑.  งานการเงินและบัญชี 

   2.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

   3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

  

  ๑. งานก่อสร้าง 

  ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

  ๓. งานสาธารณูปโภค 

  4. งานผังเมือง 

 

 
 

๑ . แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป ี



๓๑ 
 

 
             โครงสร้างของสำนักปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - นักทรัพยากรบุคคล      - นักวเิคราะห์นโยบายฯ         - นักพัฒนาชุมชน            - นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ     - นิติกร ปก./ชก.      - นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 
     (๕๑-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑)      (๕๑-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑)       (๕๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑)        (๕๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑)             (51-3-01-3105-001)   (51-3-01-3601-001) 
     นางสาวณัฐกานต์  ต้นสาลี      นางเดือนเพ็ญ  แดงดีมาก       นางสาวพิมพ์พรรณ  พลพืชน์    นางปิยะมาศ  เลิศจามีกร              กำหนดใหม่                    กำหนดใหม ่
     (ระดับ ชำนาญการ)        (ระดับ ชำนาญการ)          (ระดับ ชำนาญการ)            (ระดับ ชำนาญการ)  
   - เจ้าพนักงานธุรการ                              - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน(จ้างภารกิจ)    - ครู (คศ.1)       - พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (จ้างภารกิจ) (ว่าง) 
    (๕๑-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑)                       นางสาวณิรัชญา  กระเป๋าทอง         นางณฐา  ชิณบุตร 
    นายภัทธาวุธ  พันทา               (51-3-01-6600-115)   
    (ระดับ ชำนาญงาน)                        
  - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (๒) (จ้างภารกิจ)              - คนงาน (2) (พนักงานจ้างทั่วไป)   - ผช.ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (จ้างภารกิจ)      
    นางสาวพรทิพา  พวงภู่                           นายชัยวัฒน์  จำลองเพ็ชร      นางฉัตรฤดี  มีแฟง 
    นางสาวอรนุช  ศรีรักษา              นางเพชรา  สายโสภา 
  - พนักงานขับรถยนต์ (จ้างภารกิจ)            
    นายสมบูรณ์  ผ่องวิถี         

ระดับ บริหารท้องถิน่ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป รวม คศ.1 ลูกจ้าง  
ประจำ 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป  ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชกพ. ชช. ปง. ชง. อาวุโส 

จำนวนปัจจุบัน  -  1  - ๑ - -  4 - - - 1 - 7 ๑ - 5 2 

 

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 

(๕๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑) 
นายธงชัย  แดงดีมาก 

งานบริหารงาน 

ทั่วไป 
 
 
 
 
    

งานนโยบาย 
และแผน 

 
 
 
 
    

งานสวัสดิการ 
และสังคม 

 
 
 
 
    

งานการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
    

 

งานนิติการ 
 
 
 
 
    

งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
    



๓๒ 
 

 
              โครงสร้างของกองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

 
     - นักวิชาการเงินและบัญชี      - นักวิชาการจัดเก็บรายได้         - เจ้าพนักงานพัสดุ (ว่าง) 

(๕๑-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑)        (๕๑-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑)           (๕๑-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑) 
นางโสภาพรรณ  จันหน่อแก้ว        นางวนิดา  ประจันตเสน                    (ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 
(ระดับ ชำนาญการ)         (ระดับ ปฏิบัติการ) 

     - ผช.จพง.การเงินและบัญชี (จ้างภารกิจ)    - ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (จ้างภารกิจ) (ว่าง)    
นางสาววิวรรธนี  ศรีสุพรรณ      

 
 

ระดับ บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป รวม ลูกจ้าง  
ประจำ 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป  ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชกพ. ชช. ปง. ชง. อาวุโส 

จำนวนปัจจุบัน  -  -  - ๑ - - 1 1 - - - - - ๓ - 1 - 

 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 
(๕๑-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑) 

นางนิยม  ปล่องทอง 
 

 

งานการเงินและบัญช ี
 
 
    

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 



๓๓ 
 

โครงสร้างของกองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

- นายช่างโยธา      - ผช.นายช่างโยธา (จ้างภารกิจ) 
( ๕๑-๓-05-4701-001)      นายรังษี   แก้วฆ้องวงษ์ 
นายคมกริช  แสงฉาย    
(ชำนาญงาน)      - คนงานประจำรถขยะ (3) (จ้างภารกิจ) (ว่าง1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (จ้างภารกิจ)     นายภูไท  จันทร์ชุ่ม 

     นายประทีป   เป้าบ้านเซ่า      นายไกรศรี  เล้ากรรัตน์ 
             นายพิชัย  สายโสภา 
             - คนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างท่ัวไป)(ว่าง)          

 

ระดับ บริหารท้องถิน่ อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป รวม ลูกจ้าง  
ประจำ 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป  ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชกพ. ชช. ปง. ชง. อาวุโส 

จำนวนปัจจุบัน  -  -  - ๑ - - - - - - - 1 - 2 - 5 - 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานการช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 

(๕๑-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑) 
นางรักชนก   แจ้งแสงทอง 

 

 

งานก่อสร้าง 
 
 
    

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

งานสาธารณูปโภค 
 

งานผังเมือง 



๓๔ 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ
กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่ 

เงินเดือน 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินเพ่ิมอื่น 
ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ 
1 ว่าง ปริญญาโท 51-3-00-1101-001 ปลัด อบต.  กลาง 51-3-00-1101-001 ปลัด อบต.  กลาง 503,160 84,000 84,000 671,160 

2 - 
ป.ตร ี

51-3-12-3205-001 
นักวชิาการตรวจสอบ

ภายใน 
ปก/ชก 51-3-12-3205-001 

นักวชิาการตรวจสอบ
ภายใน 

ปก/ชก 0 - - กำหนดใหม ่

 
สำนักปลัด 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ
กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่ 

เงินเดือน 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินเพ่ิมอืน่ 
ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ 

2 นายธงชัย  แดงดมีาก ปริญญาโท 51-3-01-2101-001 หน.สำนกังานปลัด ต้น 51-3-01-2101-001 หน.สำนกังานปลัด ต้น 462,240 42,000   504,240 

3 นางปิยะมาศ  เลศิจามกีร ปริญญาโท 51-3-01-3801-001 นักวชิาการศึกษา ชก. 51-3-01-3801-001 นักวชิาการศึกษา ชก. 396,000 - - 396,000 

4 นางเดอืนเพ็ญ  แดงดมีาก ปริญญาตร ี 51-3-01-3103-001 นักวเิคราะห์ฯ ชก. 51-3-01-3103-001 นักวเิคราะห์ฯ ชก. 329,760 - - 329,760 

5 นางสาวพิมพ์พรรณ  พลพืชน ์ ปริญญาโท 51-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 51-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 349,320 - - 349,320 

6 นางสาวณฐักานต์  ต้นสาล ี ปริญญาโท 51-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 51-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 266,040 - - 266,040 

7  ว่าง ป.ตร ี 51-3-01-3105-001 นิติกร ปก/ชก 51-3-01-3105-001 นิติกร ปก/ชก 0  -  - ว่าง 

8  ว่าง ป.ตร ี 51-3-01-3601-001 นักวชิาการสาธารณสุข ปก/ชก 51-3-01-3601-001 นักวชิาการสาธารณสุข กลาง 0  -  - ว่าง 

9 นางสาวชนกพร  บัวอุไร ปริญญาตร ี 51-3-01-4101-001 เจ้าพนกังานธุรการ ชง. 51-3-01-4101-001 เจ้าพนกังานธุรการ ชง. 194,280 - - 194,280 

10 นางณฐา  ชิณบุตร ปริญญาโท 51-3-01-6600-115 ครู คศ.1 51-3-01-6600-115 ครู คศ.1 244,680   244,680 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
11 นางสาวพรทิพา  พวงภู ่ ปริญญาตร ี - ผช.จพง.ธรุการ - - ผช.จพง.ธรุการ - 172,320 - - 172,320 

12 นางสาวอรนชุ  ศรรีกัษา ปวส.  - ผช.จพง.ธรุการ  -  - ผช.จพง.ธรุการ   130,680  -  - 130,680 

13 นางสาวณริัชญา  กระเป๋าทอง ปริญญาตร ี  - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน  -  - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน   130,680  -  - 130,680 

14 นายสมบูรณ์  ผอ่งวถิ ี ปริญญาตร ี - พนักงานขับรถยนต ์ - - พนักงานขับรถยนต ์ - 166,320 - - 166,320 

 

๑๑.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ 



๓๕ 
 

ท่ี ชือ่-สกุล คุณวุฒ ิ
กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่ 

เงินเดือน 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินเพ่ิมอื่น 
ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ 

15 ว่าง ปวช./ปวส. - 
พนักงานขับ

เครื่องจักรกลเบา - - 
พนักงานขับ

เครื่องจักรกลเบา - 138,000 - - 138,000 

16 นางฉัตรฤดี  มีแฟง ม.6 - ผู้ดูแลเดก็ - - ผู้ดูแลเดก็ - 154,200 - - 154,200 

พนักงานจ้างท่ัวไป 

17 นายชยัวัฒน์  จำลองเพ็ชร ม.6 - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - - 108,000 

18 นางเพชรา  สายโสภา ป.4 - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - - 108,000 
 

กองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ
กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่ 

เงินเดือน 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินเพ่ิมอื่น 
ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ 
19 นางสาวสุมาล ี ทองอินทร ์ ปริญญาโท 51-3-04-2102-001 ผอ.กองคลัง ต้น 51-3-04-2102-001 ผอ.กองคลัง ต้น 435,720 42,000   477,720 

20 นางโสภาพรรณ  จันหน่อแกว้ ปริญญาโท 51-3-04-3201-001 
นักวชิาการเงนิและ

บัญชี ชก. 51-3-04-3201-001 
นักวชิาการเงนิและ

บัญชี ชก. 356,160 - - 356,160 

21 นางวนดิา  ประจันตเสน ปริญญาตร ี 51-3.-04-3203-001 
นักวชิาการจัดเก็บ

รายได ้ ปก. 51-3.-04-3203-001 
นักวชิาการจัดเก็บ

รายได ้ ปก. 249,240 - - 249,240 

22 ว่าง ปวช./ปวส. 51-3.-04-4203-001 เจ้าพนกังานพัสดุ  ปง./ชง 51-3.-04-4203-001 เจ้าพนกังานพัสด ุ ปง./ชง 297,900 - - 297,900 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

23 ว่าง ปวช./ปวส. - ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้ - - ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้ - 138,000 - - 138,000 

24 นางสาวววิรรธน ี ศรีสุพรรณ ปริญญาตร ี - ผช.จพง.การเงินฯ - - ผช.จพง.การเงินฯ - 146,280 - - 146,280 



๓๖ 
 

กองช่าง 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ
กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่ 

เงินเดือน 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

เงินเพ่ิมอื่น 
ค่าตอบแทน หมายเหตุ 

เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขท่ีตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ 
25 ว่าง ปริญญาโท 51-3-05-2103-001 ผอ.กองช่าง ต้น 51-3-05-2103-001 ผอ.กองช่าง ต้น 416,160 42,000   458,160 

26 ว่าง ปริญญาตร ี 51-3-05-4701-001 นายช่างโยธา  ชง. 51-3-05-4701-001 นายช่างโยธา  ชง. 291,240 - - 291,240 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

27 นายรังษี  แก้วฆ้องวงษ ์ ปริญญาตร ี - ผู้ช่วยนายชา่งโยธา - - ผู้ช่วยนายชา่งโยธา - 172,320 - - 172,320 

28 นายประทีป  เป้าบ้านเซ่า ปริญญาตร ี  - พนักงานขับรถยนต ์  -  - พนักงานขับรถยนต ์  - 135,960       

29 นายไกรศร ี เล้ากรรัตน ์ ม.3  - คนงานประจำรถขยะ  -  - คนงานประจำรถขยะ  - 154,200       

30 นายภูไท  จนัทร์ชุ่ม ปริญญาตร ี  - คนงานประจำรถขยะ  -  - คนงานประจำรถขยะ  - 130,680       

31 นายพิชยั  สายโสภา ป.4 - คนงานประจำรถขยะ - - คนงานประจำรถขยะ - 122,040 - - 122,040 

พนักงานจ้างท่ัวไป 

32 ว่าง ปวช./ปวส. - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - - 108,000 

 
 
 
 
 



๓๘ 

 
 
 
  องคก์ารบริหารส่วนตำบลโพนทอง กำหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดทุกระดับ  
โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอ่ืน ๆ          
ที่จำเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
แห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักกล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  ในการ
ทำงาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่าง
หน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทำงานระหว่างกันและเปิดกว้างในการมีส่วน
ร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการทำงานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก ทำงาน
เชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งคำถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสำคัญ  การอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์
การทำงานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้
ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาส
ให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 
 ทั้งนี้ ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
กำหนดให้ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา     
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ เช่น   

✓ การบริหารโครงการ  
✓ การให้บริการ 
✓ ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
✓ การเขียนหนังสือราชการ 
✓ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเล็งเห็นว่า มีความสำคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดำรงตำแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่  ต่างภาค  
ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับ
พฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตำบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม
และค่านิยมพึงประสงคร์่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ประกอบด้วย 

✓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
✓ การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
✓ การเข้าใจในองคก์รและระบบงาน 
✓ การบริการเป็นเลิศ 
✓ การทำงานเป็นทีม 

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 



๓๙ 

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็นสำคัญ เพราะ
เข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาตามลำดับที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้กำหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๖๑ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดให้ภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำหนด
เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมี
ความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคน
ที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถ บูรณาการการทํางานร่วมกับภาคส่วนอืน่ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์           
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านมาตรฐานคมนาคม เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบการ
คมนาคมให้ครอบคลุม 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยให้
ประชาชนอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเกษตรกรรมธรรมยั่งยืน ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส ตามหลัก   
ธรรมาภิบาล 

และกำหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
 
 
 



๔๐ 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนทอง โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตรากำลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจ

ในความรับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผนอัตรากำลัง โดย
กำหนดอัตรากำลังคน ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละส่วน
ราชการ ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัติตาม
เป้าหมายขององคก์ร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือบรรจุ

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยคำนึงถึงการ
ดำเนินการอย่างโปร่งใส มีการดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายกำหนด  รวมทั้งนำเอาเครื่องมือ
หรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน เพ่ือนำไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนทอง มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่เป็น

เครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  
ค่าตอบแทนในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี องค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ 
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร  รวมถึง
มีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจำปี  เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้าง
สำหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้ให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการ
พัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากร
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสำหรับภารกิจ
งานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดย
การดำเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและ
สมรรถนะ 
ต่าง ๆ ประจำตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร
จังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 
 



๔๑ 

 
5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง คำนึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐานตามที่รัฐเป็นผู้กำหนด
ให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงาน
ในสถานีอนามัย  (อนามัยถ่ายโอน)  ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เห็นความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 
การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญ เพราะหากพนักงานส่วนตำบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม 
มีการทำงานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้องค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจำปีทุก ๆ ปี  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกจิพอเพียง 

     7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เล็งเห็นความสำคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อ
เวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีใน
การทำงาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการนำเสนองาน  การส่งงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา 
และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal 
Government Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

8. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 
548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 2554 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง
ส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ 
และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒ 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
เพ่ือป้องกันไม่ใหบุ้คลากรในสังกัดกระทำผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ 
  3.ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองในทุกระดับ โดย
ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม 
ตามลำดับ 
  5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  

 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล โพนทอง เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้ าง   
มีหน้าที่ดำเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อำนวยความสะดวก
ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามคา่นิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ยังกำหนดค่านิยมร่วม
สำหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ
ระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
ได้กำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแลเพื่อที่ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
หรือสนับสนุนให้นำการปกครองระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 

1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัช
ทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

 

2.การยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรม
นี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำดังกล่าวของพนักงานส่วนตำบลอาจขัดประมวลจรยิธรรม พนักงานส่วน
ตำบลต้องหยุดการกระทำดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริม
และยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 

 

3. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิ

ควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง 

ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทำการหรือมี

พฤติกรรมในทางมชิอบ 
3.5 ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลัง

ความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือ

พนักงานส่วนตำบลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติใน

วิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้า

ส่วนราชการทราบ 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้อง

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 



๔๔ 

 
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง

ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคบับัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 

 

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์  
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี ้

4.1 ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง 
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระทำการ หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตน
หรือของญาตขิองตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 

5.6 ไมใ่ช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคต ิ
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ

บุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 

5. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรม

นี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนตำบลต้องมีหน้าที่รายงาน

การฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่ง

มิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การดำรงตำแหน่ง
นั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทำซึ่ งมีลักษณะตามข้อ 
5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าทีต่้องคัดคา้นการกระทำดังกล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่น
ในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้น
การแสวงหาตำแหน่ง บำเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือ
ผลประโยชน์ของชาติ 

 
 



๔๕ 

 
 
๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 

๖.๑  ปฏิบั ติ ให้ ลุ ล่ วง โดยไม่หลี ก เลี่ ย ง ละเลย หรือละเว้น  การใช้อำนาจเกินกว่ า 
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอ่ืน โดยคำนึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่
ยอมรับกันทัว่ไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์  การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตอืรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม 

และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือ

ถ้อยคำภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบ

สิทธิของบุคคลอ่ืน 
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการและ

นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 
 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
มีแนวทางดังนี้ 

๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทำการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแกผู่้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
 



๔๖ 

 
๘.การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทางดังนี้ 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำลัง
ความสามารถ 

๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า 
ไมฟุ่่มเฟือย 

๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีทีต่้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย 

๘.๕ ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ
พ นั ก ง าน ส่ ว น ต ำบ ล อ่ื น  ไม่ ก้ า ว ก่ า ย ห รื อ แ ท รก แ ซ งก า รป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ งพ นั ก ง าน ส่ ว น ต ำบ ล อ่ื น 
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริง
และครบถ้วน เมื่อได้รับคำรอ้งขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามคำสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์
ภายในเวลาที่กำหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่า
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กำหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม
ความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทกัษะ ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการทำงานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็น
แบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ เอ้ืออำนวยต่อ
การทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความ
ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

 
 
 
 



๔๗ 

 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 

๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย         

ทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือ
มีข้อทักท้วงว่าการกระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย
พนักงานส่วนตำบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดำเนินการต่อได้ต่อเมื่อ
ได้ข้อยุติจากหน่วยงานทีม่ีอำนาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้ เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่  

รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และ
เป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้าง
ความเขา้ใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงาน

ส่วนตำบล/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมาย
กำหนดเท่านั้น 

๙.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันในทางที่ชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทำให้เกิดการแตกความสามัคคีใน

หน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

๙.๑0 ไมใ่ช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณ ี

๙.๑1 ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
 
 



๔๘ 

 
๑๐. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤตตินเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 
๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรมจริยธรรม 

รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขต

ของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมี

ความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของตนเอง 

เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ 

สอนให้คนทำความด ี
๑๐.๓ การดำรงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลัก

ความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม 

พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นลำดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อส่วนรวมและตอ่ตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมีการ

วางแผนและดำเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐานความรูและคุณธรรมเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   11.1  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้
ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของบุคลากรแต่ละประเภทตามท่ีกำหนดไว้ 

   11.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จะตระหนักถึงความสำคัญในการ
เผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ในเรื่องทีต่้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  



๔๙ 

 
    11.4  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จะมุ่งม่ันที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับ
บุคคลใดก็ตาม หรอืการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๑ 

 

 
 
 
 

เอกสารประกอบ 
การกำหนดตำแหน่ง 

(แผนอัตรากำลัง พ.ศ.๒๕64-๒๕66) 
เอกสารหมายเลข ๑-๕ 

 
 
 

 
 
 

 



๕๒ 

 
เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบขออนุมัติตำแหน่งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปี ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ส่วนราชการ ตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่ง จำนวน เหตุผลและความจำเป็น 

อัตราตำแหน่งพนักงาน อบต. จำนวนลกูจ้าง 
ตำแหน่งนี้ 
อยู่ในแผน
อัตรากำลัง  
๓ ปี หรือไม่ 

ความเห็น 
ก.อบต. ของ อบต. 

(ที่มี/ว่าง) 

ของส่วน
ราชการนี้ 

(ทีม่ี/ที่ว่าง) 

ของงานนี ้
(ที่มี/ท่ีว่าง) 

ของส่วน
ราชการนี้ 
(ประจำ/
ชั่วคราว) 

ของงานนี้ 
(ประจำ/
ชั่วคราว) 

๑ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัด 
งานนิติการ 

นิติกร ( ปฏิบัติการ/ชำนาญ
การ ) 

เลขท่ีตำแหน่ง 
๕๑-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ 

1 เนื่องจากปัจจุบันภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนทอง มีปริมาณ
งานทีเ่พิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. , พ.ร.ฎ. , 
ระเบียบ , กฎ , มติ ครม. ,และคำสั่ง
ต่างๆ เช่น พ.ร.บ. กำหนดขั้นตอน 
และแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ (แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ , พ.ร.บ. สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗  (แก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงจำเป็นต้องสรรหา
บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหนง่ในการใช้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น 
ร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ การตีความวินิจฉัย
ปัญหากฎหมาย การจัดทำนิติกรรม
หรือเอกสารที่มีผลทางกฎหมาย  การ
สอบสวน  ตรวจสอบ  การรา่งสัญญา  
และการบริหารสญัญา  

 
14/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6/- 

 
 
 
 
 
 

 
-/- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
อยู่ (2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ                                     ลงชื่อ                         
           (นายปราโมทย ์ ไตรรัตนคุ้ม)       (นายกฤช เมธาประดิษฐสกุล)  

                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง                         นายกองค์การบริหารสว่นตำบลโพนทอง 



๕๓ 

 
เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบขออนุมัติตำแหน่งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปี ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ส่วนราชการ ตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่ง จำนวน เหตุผลและความจำเป็น 

อัตราตำแหน่งพนักงาน อบต. จำนวนลกูจ้าง 
ตำแหน่งนี้ 
อยู่ในแผน
อัตรากำลัง  
๓ ปี หรือไม่ 

ความเห็น 
ก.อบต. ของ อบต. 

(ที่มี/ว่าง) 

ของส่วน
ราชการนี้ 

(ทีม่ี/ที่ว่าง) 

ของงานนี ้
(ที่มี/ท่ีว่าง) 

ของส่วน
ราชการนี้ 
(ประจำ/
ชั่วคราว) 

ของงานนี้ 
(ประจำ/
ชั่วคราว) 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สำนกังานปลัด 
งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

นักวิชาการสาธารณสุข  
 ( ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ) 

เลขท่ีตำแหน่ง 
51-3-01-3601-001 

1 เนื่องจากปัจจุบนัภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนทอง มีปริมาณ
งานที่เพิ่มขึ้นมีหน้าที่ความรบัผิดชอบ
เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยงาน
ป้องกันโรคติดต่องานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและงานอ่ืนๆเกี่ยวกับการ
ใน ด้านสาธารณสุข งานสตัวแพทย์ 
งานด้านการรักษาพยาบาลใน
เบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 
14/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6/- 

 
 
 
 
 
 

 
-/- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
อยู ่(2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ลงช่ือ                                     ลงช่ือ                         
           (นายปราโมทย์  ไตรรัตนคุ้ม)       (นายกฤช เมธาประดิษฐสกุล)  

                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
 
 
 
 



๕๔ 

 
เอกสารหมายเลข  ๒ 

กรอบตำแหน่งของงานที่ขออนุมัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

 
 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด  มีกรอบตำแหน่งดังนี้ 
ลำดับ

ที ่ เลขท่ีตำแหน่ง ช่ือตำแหน่ง 
ว่าง/ไม่

ว่าง ขออนุมัติ จำนวน หมายเหต ุ

    พนักงานส่วนตำบล         

๑ ๕๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ หัวหน้าสำนักปลัด ไม่ว่าง - ๑   

    ( นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น )         

๒ 51-3-1-3801-001 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ไม่ว่าง  - ๑   

๓ ๕๑-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคล ( ปก./ชก. ) ไม่ว่าง - ๑   

๔ 51-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) ไม่ว่าง  - ๑   

๕ ๕๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ( ปก./ชก. ) ไม่ว่าง - ๑   

๖ ๕๑-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ นักวิชาการสาธารณสุข( ปก./ชก. )  - ขอกำหนดใหม ่ ๑   

๗ ๓๖-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ นิติกร ( ปก./ชก. ) - ขอกำหนดใหม ่ ๑   

๘ ๓๖-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เจ้าพนักงานธุรการ ( ปง./ชง. ) ไม่ว่าง - ๑   

    พนักงานจ้าง         

๙ - ผช.จพง.ธุรการ ไม่ว่าง - ๑   

๑๐ - ผช.จพง.ธุรการ ไม่ว่าง - ๑   

๑๑ - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน ไม่ว่าง - ๑   

๑๒ - พนักงานขับรถยนต ์ ไม่ว่าง - ๑   

๑๓   พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ว่าง  - ๑   

๑๔ - ผู้ดูแลเด็ก ไม่ว่าง - ๑   

๑๕   คนงาน ไม่ว่าง   ๒   

              

        รวม ๑๖   
 
 
 

 
ลงชื่อ    ผู้กรอกข้อมูล 

(นายปราโมทย์  ไตรรัตนคุ้ม) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง



๕๕ 

 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 
บัญชีแสดงรายจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นต่องบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  อำเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

   
  

 
 
                                                                                      (ลงชื่อ)       ผู้กรอกขอ้มูล   

          (นายปราโมทย์  ไตรรัตนคุ้ม) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 

 
 
 

 
 
 

รายจ่ายประจำปี รายจ่าย รายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 

หมาย 
เหตุ 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 

กอ่นปีปจัจุบนั 
ปีปัจจุบนั 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
ที่เพ่ิม 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รายจ่ายหมวด
พนักงาน 
ส่วนตำบล 

(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รายจ่าย
หมวด
ค่าจ้าง
ประจำ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รายจ่าย
หมวด

พนักงานจ้าง
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รายจ่าย
ประโยชน ์

ตอบแทนอื่น
(บาท) 

รวมรายจ่ายหมวด
เงินเดือน ค่าจา้ง

และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

29,800,000 31,290,000 1,490,000 4.76 5,710,020 18.24 - - 2,120,520 6.77 1,174,581 9,005,121 28.78 
 



๕๖ 

 
เอกสารหมายเลข ๔ 

บัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลังในการขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง 
ตำแหน่ง นิติกร ( ปฏิบัติการ/ชำนาญการ )  เลขที่ตำแหน่ง  ๕๑-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ 

ลำดับที่ 
(๑) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(๒) 

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที) (๓) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (๔) 

เวลาทั้งหมดต่อปี  
(นาที) (๕) 

จำนวนตำแหน่ง 
ที่ต้องการ (๖) 

๑ 
      ๒ 
 

๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
 
 

   งานรวบรวมข้อเท็จจริงและเอการหลักฐานกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   งานจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และเสนอความเห็น 
   ประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย 
   งานสอบสวนตรวจสอบพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล 
   งานร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติม กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ อบต. 
   งานรับเรื่องร้องทกุข์ การวินิจฉัยทางกฎหมาย และการดำเนินคดี 
   งานการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง 
   งานธุรการที่เก่ียวข้องกับงานนิติการ 
   งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น 
   8.1 งานดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
   8.2 งานดำเนินการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 

1,440 
2,400 

 
4,200 
4,200 
600 

2,400 
120 

 
180 
180 

 

12 
          6 
 

2 
5 

25 
2 

60 
 

10 
20 

17,280 
14,400 

 
8,400 

21,000 
15,000 
4,800 
7,200 

 
1,800 
3,600 

0.21 
0.17 

 
0.10 
0.25 
0.18 
0.06 
0.09 

 
0.02 
0.04 

รวม 1.12 
 

 
(ลงชื่อ)       ผู้กรอกข้อมูล 

(นายปราโมทย์  ไตรรัตนคุ้ม) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 

 
 



๕๗ 

 
เอกสารหมายเลข ๔ 

บัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลังในการขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ( ปฏิบัติการ/ชำนาญการ )  เลขที่ตำแหน่ง  ๕๑-๓-๐๑-๓601-๐๐๑ 

ลำดับที่ 
(๑) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(๒) 

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที) (๓) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (๔) 

เวลาทั้งหมดต่อปี  
(นาที) (๕) 

จำนวนตำแหน่ง 
ทีต่้องการ (๖) 

๑ 
      ๒ 

๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

 

   รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพประชาชน 
   จัดทำแผนงานโครงการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข 
   งานประเมินและงานนิเทศติดตามผล  
   งานระเบยีบกฎหมาย ข้อบัญญัติสาธารณสุข 
   งานงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพ 
   งานบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
   งานลงข้อมูลโปรแกรมในระบบต่างๆ 
   งานกิจกรรมสาธารณสุข 
   งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
   งานส่งเสริมอนามัย 
   งานด้านบริหารจัดการขยะ 
 

30 
2,880 

90 
240 
60 
60 
30 

300 
300 
300 
180 

1,200 
12 
20 
2 

12 
60 

500 
10 
18 
5 

15 
 

36,000 
34,560 
1,800 
480 
720 

3,600 
15,000 
3,000 
5,400 
1,500 
2,700 

0.43 
0.42 
0.02 
0.01 
0.01 
0.04 
0.18 
0.04 
0.07 
0.02 
0.03 

 
รวม 1.27 

 
 

(ลงชื่อ)       ผู้กรอกข้อมูล 
(นายปราโมทย์  ไตรรัตนคุ้ม) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
 
 



๕๘ 

 
เอกสารหมายเลข ๕ 

บัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลังในการขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง 
ตำแหน่ง นิติกร ( ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ) เลขที่ตำแหน่ง  ๕๑-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ 

 

ลำดับที่ 
(๑) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(๒) 

ปีงบประมาณ  
ก่อน ๓ ปี 

(๓) 
ก่อน ๒ ปี 

(๔) 
ก่อน ๑ ปี 

(๕) 
หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
 

๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
 

   งานรวบรวมข้อเท็จจริงและเอการหลักฐานกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   งานจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และเสนอความเห็น 
   ประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย 
   งานสอบสวนตรวจสอบพจิารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล 
   งานร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติม กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ อบต. 
   งานรับเรื่องร้องทุกข ์การวินิจฉัยทางกฎหมาย และการดำเนินคดี 
   งานการดำเนินการเกี่ยวกบัความรับผิดชอบทางแพ่ง 
   งานธุรการที่เก่ียวข้องกับงานนิติการ 
   งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น 
   8.1 งานดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
   8.2 งานดำเนินการเกีย่วกับธรรมาภิบาล 

4 
3 
 
- 
4 

12 
- 

40 
 

5 
5 

8 
4 
 

1 
4 

20 
1 

42 
 

8 
10 

12 
6 
 

2 
5 

25 
2 

60 
 

10 
20 

 
 

 

 
 

(ลงชื่อ)       ผู้กรอกข้อมูล 
(นายปราโมทย์  ไตรรัตนคุ้ม) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
 



๕๙ 

 
เอกสารหมายเลข ๕ 

บัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลังในการขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ( ปฏิบัติการ/ชำนาญการ )  เลขที่ตำแหน่ง  ๕๑-๓-๐๑-๓601-๐๐๑ 

 

ลำดับที่ 
(๑) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(๒) 

ปีงบประมาณ  
ก่อน ๓ ปี 

(๓) 
ก่อน ๒ ปี 

(๔) 
ก่อน ๑ ปี 

(๕) 
หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

 

   รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพประชาชน 
   จัดทำแผนงานโครงการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข 
   งานประเมินและงานนิเทศติดตามผล  
   งานระเบยีบกฎหมาย ข้อบัญญัติสาธารณสุข 
   งานงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพ 
   งานบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
   งานลงข้อมูลโปรแกรมในระบบต่างๆ 
   งานกิจกรรมสาธารณสุข 
   งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
   งานส่งเสริมอนามัย 
   งานด้านบริหารจัดการขยะ 
 

1,000 
5 

10 
2 

10 
50 

400 
7 

13 
2 

12 

1,000 
10 
15 
2 

10 
50 

420 
8 

15 
4 

12 

1,200 
12 
20 
2 

12 
60 

500 
10 
18 
5 

15 

 

 
(ลงชื่อ)       ผู้กรอกข้อมูล 

(นายปราโมทย์  ไตรรัตนคุ้ม) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 

 
 



๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


