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๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารอัตรากำลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง 

เนื่องจากการกำหนดอัตรากำลังคนในองค์กรหนึ่ง จะมีความสัมพันธ์กับการกำหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จำเป็นต้องจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 
2564 – 2566 เพื่อสอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากำลังฉบับเดิมเป็นสำคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการ
อัตรากำลังขององค์กร ให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง สำหรับใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตรากำลัง ในสังกัด
โดยหลักการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตำแหน่ง  กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ว่าจะมีตำแหน่งใด       
ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล เพื่อใช้ในการ
กำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกำหนด
ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลสบป่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบ
อัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 
3 ป ีประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 

1.3 มติในที่ประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่  8/2564   
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังใหม ่

1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึง ขอปรับปรุง 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ  2564–2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน 
    ๒.1.๒ เพื ่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องตามกฎหมาย จัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถตรวจสอบการ
กำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
    ๒.1.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุ
แต่งตั ้งพนักงานส่วนตำบล เพื ่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เกิดประโยชน์             
ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน หรือยุบเลิกตำแหน่ง ในบางตำแหน่ง ที่ไม่จำเป็นในการปฏิบตัิ
ภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ได้เป็นอยา่งดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ภาระค่าใช้จ่ายตาม มาตร 35 พรบ.งานบุคคล 2542) 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

กำลังคน ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณงานและคุณภาพท่ีต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มีอัตรากำลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญกำลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้สามารถพยากรณ์สิ่งที ่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ

สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส 

และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 
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2.2.๕ การจัดทำแผนอัตรากำลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นำไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

 

3. กรอบแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตความสำคัญและกระบวนการในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป ี

 กรอบแนวคิด เรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 

 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 

การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกำลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนกำลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการกำหนด
กรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกำหนดจำนวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

• International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนกำลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพกำลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกำลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดำเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการกำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกำลังใน
อนาคตที่จะทำให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 

• (เสนาะ ติเยาว์, 2543, หน้า 54) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่า องค์การสามารถหาคนที่มีีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาทำงานได้ 
ตามระยะเวลาที่องค์การ ต้องการคน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการวางแผนบุคลากรเป็นการคาดคะเนอย่างเป็น
ระบบในเรื่อง ของอุปสงค์และอุปทานของพนักงานขององค์การ สำหรับระยะเวลาในอนาคต การคาดคะเน
จำนวน และประเภทของพนักงานที่ต้องการ ก็จะทำให้ฝ่ายบุคคลขององค์การสามารถวางแผนการสรรหา การ 
คัดเลือก การฝึกอบรม และดำเนินการอย่างอ่ืนๆ ได้ถูกต้อง 

• สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กำลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านกำลังคน เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลวิธีที ่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและ
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สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคน ในคู่มือ
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็น
แนวทางสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกำลังงาน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดวิธีการที่จะให้ได้กำลังคนที่
มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจำนวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประส งค์ขององค์กร 
หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกำลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคล
เหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากคำจำกัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกำหนดกรอบอัตรากำลังนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจำนวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  
 3.2 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จำเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ    
มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์นำมาจาก
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารกำลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบตำแหน่งและ
ค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ก.ถ.) 



                                                      แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 7 
 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ำเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที ่ย ืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากำลังนั้นควร
คำนึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากำลังด้านบนนั้นสามารถนำมาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 
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“Any study of manpower allocation must take 
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American Academy of Political and Social Science  
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  เม ื ่อนำกรอบแนวความคิดการว ิเคราะห์อ ัตรากำล ัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากำลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากำลัง ในองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
สบป่อง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดย
จะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่
ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทาง   
ในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตรากำลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสำคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร์   สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ     
จะบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของงานการสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม เพื ่อแก้ไขปัญหา และบริการ
สาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในส่วนนี้จะคำนึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ดังนั้นใน
การกำหนดอัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตรากำลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้กำหนดอัตรากำลัง       
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง  มีหน้าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั ้น ๆ ทุกตำแหน่ง  ตำแหน่งรองลงมา จะเป็น ตำแหน่ง  แต่ละงาน           
ซึ่งกำหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตำแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามลำดับ  การกำหนดในลำดับชั้นเพ่ือสะดวก
ในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตำแหน่ งควรมีเป็น
สำคัญ  

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำผลวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลัง มาคำนวณภาระ  
ค่าใช่จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

9.1 เงินเดือน 
9.2 เงินประจำตำแหน่ง 
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9.3 เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
9.4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 - เงินประจำตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
โดยนำเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มาคำนวณเป็น

ภาระค่าใช้จ่าย ทั้งตำแหน่งที่มีคนครองและตำแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตรากำลัง โดยใช้หลัก
วิธีการคำนวณดังนี้ 

1. ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองตำแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ตำแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนตำแหน่งว่าง ใช้หลักการคำนวณ โดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่ง      
ในระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมิน
การค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น ตามตัวอย่างข้างต้น ดังนี้ 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงิน
ตอบ
แทน
อื่น 
(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปลีะ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคนครอง 

1 เดือน 30,220 - - 1,120 1,110 1,110 - - - 
 12 เดือน 362,640 - - 13,440 13,320 13,320 - - - 

รวมทั้งป ี 362640 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงิน
ตอบ
แทน
อื่น 
(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ำสุด+1 ขัน้สูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ำสุด 9,740 
- - 

10,250-9,740=510 
49,480-47,990=1,490 
(510+1,490)/2 = 1,000 

- - - 
ขั้นสูงสุด 49,480 - - - 
ค่ากลาง 29,610 - - - 

 12เดือน 355,320 - - 1,000 x 12 = 12,000 - - - 
รวมทั้งป ี 355,320 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 
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2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองตำแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือน
ของผู้ครองตำแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนตำแหน่งว่าง ใช้หลักการคำนวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ำและขั้น
สูงของระดับตำแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน สำหรับตำแหน่งอำนวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่ม
ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินอื่น จะคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยนำเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วนการ
ประเมินการคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น ตามตัวอย่างข้างต้น ดังนี้ 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปลีะ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(มีเงิน

ตำแหน่ง) 

ต่อเดือน 43,300 7,000 7,000 1ม630 1ม630 1,640 - - - 
 12
เดือน 

519,600 84,000 84,000 19,560 19,560 19,680 - - - 

รวมทั้ง
ปี 

687,600 19,560 19,560 19,680 707,160 726,720 746,400 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ำสุด+1 ขัน้สูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(ว่าง) 

ขั้น
ต่ำสุด 

22,700 

7,000 7,000 
23,830-22,700=1,130 
68,640-66,490=2,150 

(1,130+2,150)/2 = 1,640 

- - - 

ขั้น
สูงสุด 

68,640 - - - 

ค่ากลาง 45,670 - - - 
 12
เดือน 

548,040 84,000 84,000 1,640 x 12 = 19,680 - - - 

รวมทั้ง
ปี 

716,040 19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 

3. ตำแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาคำนวณเฉพาะกลุ่มที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ตำแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนตำแหน่งว่าง ใช้หลักการคำนวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ำของ คศ.1 และ 
ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ำ คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 รวมกัน
หารสองคูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

4. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการคำนวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดย
ใช้หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 



                                                      แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  
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5. ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก 
ในการคำนวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน ตามตัวอย่างข้างต้น ดังนี้ 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 
 
 

  

1เดือน 15,000 - - 600 630 650 - - - 
 12เดือน 180,000 - - 7,200 7,560 7,800 - - - 

รวมทั้งป ี 180,000 7,200 7,560 7,800 187,200 197,760 202,560 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 
(ปวส.) 

  

1เดือน 11,500 - - 460 480 500 - - - 
 12เดือน 138,000 - - 5,520 5,760 6,000 - - - 

รวมทั้งป ี 138,000 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 

กรณีพนักงานจ้างทั่วไป(ไม่มีรายการเงินเพ่ิมรายปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป  

  

1เดือน 9,000 - - - - - - - - 
 12เดือน 108,000 - - - - - - - - 

รวมทั้งป ี 108,000 - - - 108,000 108,000 108,000 

กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที ่ ได ้ร ับเง ินจ ัดสรร และองค์การบร ิหารส ่วนตำบล  
สบป่อง จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้ 9 ,400 ค่าครองชีพ 2,000   
ซึ ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื ่อนค่าตอบแทนประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบล สบป่อง 
จะคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจำปี เช่น นาง ก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,850 
บาท (กรมจ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 

 
 



                                                      แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  
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รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.
จ่าย 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 

  

1 เดือน 14,850 9,400 5,450 600 620 650 - - - 

 12 เดือน - - 65,400 7,200 7,440 7,800 - - - 
รวมทั้งป ี 65,400 7,200 7,440 7,800 72,600 80,040 87,840 

6. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่นำมา
คำนวนเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง แต่ระบุไว้ในแผนอัตรากำลัง 
เพ่ือให้ทราบจำนวนและยอดคนปัจจุบัน 

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะ
คำนวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
▪ สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
▪ มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
▪ การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

 
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 

▪ ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล 
สบป่อง 

▪ ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย  
สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 

▪ การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

 การนำปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกำหนดอัตรา  และคำนวน
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี้ 

จำนวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 
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หมายเหตุ 
1. 230   คือ จำนวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวน ชั่วโมง / 1 ปี ทำงาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนำผลลัพธ์ที ่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
สบป่อง (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง) มายึดโยงกับจำนวนกรอบ
กำลังคนที ่ต ้องใช้ สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที ่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที ่การปฏิบัติงาน  
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  
สบป่อง (การตรวจประเมิน LPA)    
 

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี ้

▪ ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เช่น หากกำหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กำหนดฝ่าย มากจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
พิจารณาทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้าง ในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน 
มี 3 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานปลัด (แยกเป็น งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ) กองคลังและกองช่าง   

 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั ้งคนที ่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในแต่ละส่วน
ราชการ ล้วนเป็นเครื่องจักรสำคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การทำงานสำเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อนให้
ส่วนราชการ และหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ได ้

 

อบต.สบป่อง

สว่น
ราชการ

บคุลากร
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▪ ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
เป็นองค์กรที่มีขา้ราชการสูงอายุจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับตำแหน่งอัตรากำลัง
ที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง และ
สามารถคาดการณ์ วางแผนกำหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได้   

▪ มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบป่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องและหัวหน้าส่วน
ราชการ ทั้ง 3 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสบป่อง เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง
และกำหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด และองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาปู่ป้อม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จำนวน
หมู่บ้าน ประชากร ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 

อบต.สบป่อง อบต.ถ า้ลอด อบต.นาปู่ ปอ้ม

พนกังานสว่นต าบล 24 14 21

พนกังานจา้ง 30 12 10

ลกูจา้งประจ า 1 0 0
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จ า
นว
น

แผนภมูิเปรยีบเทียบอตัราก าลงั
กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียง
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  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่ององค์การบริหาร
ส่วนตำบลถ้ำลอด และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี ประชากร   
ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การกำหนด
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง มีอัตรากำลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการ
กำหนดตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  
2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องปรับเกลี ่ยตำแหน่ง             
ลดตำแหน่ง  และจำนวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้         
ส่วนตำแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี จะได้
พนักงานส่วนตำบลจากการสอบ และทำให้พนักงานส่วนตำบล เพิ ่มขึ ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับองค์กรและชุมชน มากยิ่งขึ้น   

3.3  ความสำคัญของการกำหนดกรอบอัตรากำลังคน 
 การวางแผนกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตำบล   
การกำหนดอัตรากำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที  ทำให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจึงมีความสำคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทำให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลสบป่องสามารถวางแผนกำลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) 
ซึ่งจะช่วยทำให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องจะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความ
รุนแรงลงได้ 

3.3.2 ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื ่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องให้สอดคล้องกันทำให้การ
ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กำลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
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ด้วยการวางแผนกำลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกำลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สามารถที่จะจัดจำนวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกำลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้กำลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกำลังคนและองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง โดยรวม 

3.3.6 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะทำให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช ่วยทำให ้ เก ิดการจ ้างงานที ่ เท ่าเท ียมก ันอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะนำไปสู่การวางแผนกำลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลสบป่อง  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องเช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากำลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากำลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดทำร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องและส่ง

คณะทำงานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตรากำลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำ

งบประมาณ 2564 – 2566   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องจัดส่งแผนอัตรากำลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 

อำเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
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สิ้นสุด 

              ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์    

มีขั้นตอน อย่างน้อย ควรมีหรือเป็นไปตาม Flowchart ดังนี้ 
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เกี่ยวข้อง 

บันทึกขออนุมัติประชุมฯ 

รวมรวมเอกสารเสนอ ก.อบต.จังหวัด 

ประกาศ 

ก.อบต.จังหวัด

ไม่เห็นชอบ 
เห็นชอบ 

1. พิจารณาตรวจสอบระเบยีบหนงัสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

2.แจ้งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 

3.  บันทึกขออนุมัติประชุมฯ ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
วิเคราะหค์วามต้องการกำลังคน เพิ่มลดอัตราตำแหน่ง ปรับเกลีย่กำลังคน
ภาระคา่ใช้จ่าย จัดทำรายงานการประชุมฯ 

4. รวมรวมเอกสารเสนอ ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบ 

7. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 (ฉบับปรับปรุงฯ) 

8.จัดส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุงฯ) ให้กับส่วนราชการที่เกีย่วข้อง
เพื่อทราบต่อไป 

5. ก.อบต.จังหวัดประชุมพิจารณา / ให้ความเห็นชอบ / แจ้งมติ.ใหอ้บต.
ทราบ  

6. บันทึกขออนุมัติ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงฯ) 

 

แจ้งมต ิ

ดำเนินการประชุมฯ 
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สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 จากการ สํารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง  

พบปัญหาและความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น 4 ปี  ประจำปี 2564 – 2566  
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการดําเนินการแกไ้ขใหต้รง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น   

4.๑  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน    
-  การกอ่สร้างและปรับปรุงถนน  ท่อน้ำหรือรางระบายน้ำยังไม่ทัว่ถึง  
-  การขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภค - บริโภค  
-  การขยายเขตและการติดตั้งระบบไฟฟายังไมทั่วถึง 

4.2  ด้านเศรษฐกิจ  
-  ประชาชนว่างงาน  และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย  
-  การขาดเงินทุน และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  
-  ประชาชนขาดความรู้เพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ิมเติม  

4.3 ด้านสังคม  
-  การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
-  การส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
-  การจัดหาสถานที่  รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการออกกําลังกายในชุมชนมีไม่เพียงพอ  
-  การดูแล  และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
-  การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน  
-  ปัญหายาเสพติด  
-  การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไม่ทั่วถึง  
-  การติดตั้งป้ายบอกทาง  ป้ายชื่อชุมชน  ป้ายชื่อซอย 

4.4  ด้านการเมืองการบริหาร  
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  การรับทราบข้อมูลขา่วสารของทางราชการ  
-  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ตองปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน  ใหต้อบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
-  การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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4.5  ผลผลิตด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
-  การปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  
-  การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย  
-  การบํารุงรักษาระบบระบายน้ำ  
-  การตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดลอม  
-  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.6  ด้านสาธารณสุข 

-  ด้านสุขภาพอนามัย  
-  การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ 

4.7  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  การส่งเสริมด้านการศึกษา  
-  การจัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
-  การใหค้วามชวยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  
-  การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 

  การวิเคราะห์อัตรากำลังคนขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังคน จากคู่มือ
วิเคราะห์อัตรากำลังของส่วนราชการ ของสำนักงานพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. 
นำมาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ตำแหน่งของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องใช้หลักบันได  
8 ขั้น 
 
 
 
 
 
 



                                                      แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 20 
 

การวเิคราะห์อัตรากำลังคนในองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
แบบบันได 8 ขั้น 

 
 บันไดขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี           
เพื่อพิจารณากรอบอัตรากำลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   

 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  ประจำปี 
งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบด้วย 

      1  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         ประธานคณะกรรมการ 
   2 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    คณะกรรมการ  
 3  ผู้อำนวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 
 4  ผู้อำนวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
 5  หัวหน้าสำนักปลัด     คณะกรรมการ 
 6  นักทรัพยากรบุคคล    เลขานุการคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องตาม

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

ขัน้ที่ 1
วางแผน

ขัน้ท่ี 2 พิจารณา
นโยบายการ
บริหารก าลงัคน
ภาครฐั

ขัน้ท่ี 3

เก็บขอ้มลู 
ยทุธศาสตร ์ภารกิจ
สว่นราชการ

ขัน้ท่ี 4

เก็บขอ้มลูกระบวนการ
ท างานจริง

ขัน้ท่ี 5

พิจารณาอปุสงค์
ก าลงัคน

ชัน้ท่ี 6

พิจารณาอปุทาน
ก าลงัคน

ชัน้ท่ี 7

ก าหนดจ านวน 
สายงาน ประเภท  

ขัน้ท่ี 8

การจดัท ากรอบ
อตัราก าลงัของ
สว่นราชการ
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผู้บริหารและ 
สภาพปญัหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 

 2. กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

 3. กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม กับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

 ๔. กําหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องโดยให้หัวหน้าส่วน 
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกําหนดความจําเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ 
อำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคํานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ลูกจาง
ประจําในองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจ้าง 

 ๕. กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจ้าง จํานวนตําแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสบป่อง 

 ๖. จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 ๗. ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารกำลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดทำตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื ่อง  หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  24 มิถุนายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลักการดำเนินการควบคู่กับหนังสือสำนักงาน ก.จ.  
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมีหลักในการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ  ตลอดจนการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  การจัดลำดับความสำคัญของ



                                                      แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 22 
 

ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ และต้องสอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสบป่อง ดังนี้ 
  # ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน # 
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็น
ระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม หัตถกรรม และ
สินค้า OTOP #  
   - การพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ส่งเสริมวิถีชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร 
และการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ # 

- ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสาธารณสุข การกีฬาและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 # ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี #   
- การพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชน 

พัฒนาการบริหารจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
# ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว #   

- ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรัปปรุงแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชน 
# ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #   

- พัฒนา ดูแล รักษา และเพ่ิมป่า แหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมจิตสำนึกให้แก่
ประชาชน 

 บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มียุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการ   
ในองค์กรแล้ว จึงดำเนินการกำหนดเป้าประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพื่อที่จะให้คณะกรรมการ  ร่วมกัน
พิจารณาว่า ในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์อย่างไร และองค์การบริหารส่ว นตำบลสบป่อง 
จะกำหนดตำแหน่งใด เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
มีอัตรากำลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจำเป็น    
เพื่อที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยตำแหน่งในกรณีตำแหน่งว่าง นั้น เพื่อรองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564–2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการทั้ง  3 ส่วนราชการ 
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การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกำหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหารทรัพ ยากรบุคคล     
อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลสบป่อง ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็น
อย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. สำนักงานปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
และราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
ร่างข้อบัญญัติตำบล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำปรึกษาหน้าที่และความ
รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออื่น รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีโครงสร้างงานในสำนักงานปลัด 
ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป  
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
 1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 
 1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      1.8 งานส่งเสริมการเกษตร 

      1.9 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 - สำนักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อำนวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี  
 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท 
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนำส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วน



                                                      แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 24 
 

ตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและ
นำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล  การยืมเงินทด
รองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

2.1 งานบริหารงานทั่วไป 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 3 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการ
ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้าง
งานในกองช่าง ดังนี้ 

   3.1 งานบริหารงานทั่วไป 
3.2 งานวิศวกรรมโยธา 
3.3 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
3.4 งานสำรวจและออกแบบ 
3.5 งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงาน
ช่าง  การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 



                                                      แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 25 
 

 4. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา  การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาตำรา
เรียน  การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา   การจัดการและ
ส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1  งานบริหารการศึกษา 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  - งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้

ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื ่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี ดังนี้ 

   4.1  งานบริหารการศึกษา  
4.2  งานส่งเสรมิการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
4.3  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 5. งานสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ร ับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตาม 
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนา 
และปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่ งแวดล้อม จัดให้บริการ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค 
จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื ่นใดตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมี
โครงสร้างงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
5.2 งานบริการสาธารณสุข 

 - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน
การบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองสาธารณสุข
และสิ ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นที ่เรื่ องการวางแผนรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัย
สิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
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การจัดอัตรากำลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตำแหน่งที่กำหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บำรุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  และ
จัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้าย
บอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ
และย่านชุมชน 

- ปลัด อบต. - รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- วิศวกรโยธา 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างโยธา 
- นายช่างเขียนแบบ/ผช.นายช่าง
เขียนแบบ 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม หัตถกรรม 
และสินค้า OTOP   

- การพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพของประชาชน
ในพ้ืนที่  
  
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

-  การส ่ง เสร ิมเศรษฐก ิจแบบพอเพ ียงตามแนวทาง
พระราชดำริ  

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิชาการเกษตร 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

- การส่งเสริมและสนับสนุนด้านเกษตร ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิชาการเกษตร 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ก า ร พ ั ฒ น า ด ้ า น
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การพ ัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

- การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา    - ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หน.สำนักปลัด 
- นักวิชาการศึกษา 
- พนักงานครู 
- ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ ทั่วไป 

- ส่งเสริมการสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ 
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หน.สำนักปลัด 
- จพง.สาธารณสุข /พนักงานจ้าง 
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 - งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน - ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หน.สำนักปลัด 
- จพง.สาธารณสุข /พนักงานจ้าง 

- ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- นักวิชาการศึกษา 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

- ส่งเสริมสวัสดิการสังคม - ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

- การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว   
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าสำนักปลัด  
- ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมและโฮมสเตย์  
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าสำนักปลัด  
- ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- การบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว - ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าสำนักปลัด  
- ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาบริหาร
จัดการท้องถิ่นท่ีดี 

- การพัฒนาคนและการสร้างจิตสำนึกท่ีดีแก่บุคลากรของ 
อปท. 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

- การพัฒนาการให้บริการสาธารณะ - พนักงานในองค์กรทุกคน 
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาคม - พนักงานในองค์กรทุกคน 

 

 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการทำงานจริง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้พิจารณาภาระค่างานที่ หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูล พิจารณาประกอบกับใบกําหนดหน้าที ่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตรากำลังของ
บุคลากรในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ปี   
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 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์กำลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที ่แล้วมาแผนอัตรากำลังที ่ใช้คือ แผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมีภารกิจ     
ด้านการศึกษา ด้านการเงินและการคลัง ด้านเคหะและชุมชน ด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ด้าน
การจัดทำแผนที่ภาษี ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และด้านงานส่งเสริมการเกษตร ที่เพิ่มขึ้น เบื้องต้น
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากำลังที่ว่าง เพื่อเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ก็ยังไม่
สามารถตอบสนองภารกิจและงานที่เพ่ิมข้ึนได้  
 บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานกำลังคน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตรากำลัง     
3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 
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แผนภูมิแสดงปีเกษียณอายุราชการของบุคลากรตามแผน
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จากแผนภูมิ พบว่าการเกษียณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอัตรากำลัง 2564 – 2566 

จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องจึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมี
มาตรการรองรับในช่วงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 

บันไดขั้นที่ 7 การกำหนดจำนวน/สายงานและประเภทตำแหน่ง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องใช้การวางกรอบ
อัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนว
ทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว 
และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกำหนด
ประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้
สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องดังนี้ 

• พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื ่องในการทำงาน   มีอำนาจหน้าที ่ในการสั ่งการบังคับบัญชา ผู ้ใต้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น   กำหนดตำแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 
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0%

เกษียณปี 2567-2569
0%

เกษียณปี2570-2572
9%

เกษียณปี 2573 เป็นตน้ไป
91%
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• ลูกจ้างประจำ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจำต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกำหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือกำหนดตำแหน่ง
เพ่ิมจากท่ีมีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกตำแหน่ง หากตำแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตำแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยกำหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

•  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การ
กำหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 

 

 

 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดทำแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ 
 การจัดทำแผนอัตรากำลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องใช้การ
วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจ
หน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถ
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กำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  อีกท้ังองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือนำมาใช้
ในการกำหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
 

ภารกิจ กำหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))  
1.2 ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบำรุงรักษา 
ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ 
ดังนั ้น การกำหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้าน นี้ คือ กองช่าง  

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุ และผู ้พิการ 

(มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีว ิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี ่ยวกับที่ อยู่

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

ประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 

ด้านส ่งเสริมคุณภาพชีว ิต ม ีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีว ิต ด ังน ั ้น การกำหนดส่วน
ราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 ส่วนราชการ 
คือ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
สำนักงานปลัด โดยในส่วนของสำนักงาน
ปลัด อยู ่ในงาน สวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน  

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน (มาตรา 68(8) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการ
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
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3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

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

 

โครงสร้างพื้นฐานด้วย  ดังนั้น การกำหนด
ส ่วนราชการรองร ับภารก ิจ เป ็นการ
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และสำนักงานปลัด 
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 

68(5)) 
4.3 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการกำหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ 
กองคลัง และสำนักงานปลัด  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ ้มครอง ด ูแล และบำร ุงร ักษาทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
กำหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ งาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8) 

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

ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั ้นการ
กำหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ งาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที ่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที ่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ภารกิจใน
ด้านนี ้เก ี ่ยวข้องกับบร ิหารจัดการท ี ่มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ดังนั ้นการกำหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลสบป ่อง
(สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง) 

 
ภารกิจทั ้ง  7  ด้าน ตามที ่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถ  

จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 34 
 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องจะดำเนินการ มีดังนี้ 
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การกำหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 

ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1. กองช่าง 
2. กองสาธารณสุขฯ และ สำนักงานปลัด 
3. สำนักงานปลัด และกองช่าง 
4. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. ทุกส่วนราชการ 
6. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. สำนักงานปลัด  
8. หน่วยตรวจสอบภายใน 

ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ 

3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

 
1. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. สำนักงานปลัด 
3. สำนักงานปลัด 
4. กองคลัง 
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  สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง   
 วิเคราะห์อัตรากำลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื ่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ สําหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด  จุดแข็ง  และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทํางาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  
นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางานใน
องค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT 
Analysis มีปัจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
 

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป ็นผลจากการที ่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์ กร          

เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็ง ตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง(ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยทำงาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ทำงานในลักษณะเชื ่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผล กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่
ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. สภาพพ้ืนที่ ที่เป็นข้อจำกัดในเรื่องการเดินทาง 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทำให้เกิดความ
ร่วมมือในการทำงานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทำงานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจำกัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
5. สภาพพ้ืนที่ ทำให้มีอุปสรรคในการเดินทาง 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง(ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ทำงาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
3. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
4. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
5. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พื ้นที ่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารสำนักงานคับแคบ  
4. สภาพพ้ืนที่ ทำให้มีอุปสรรคต่อการเดินทาง 
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โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือกับอบต. 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทำให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี / ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจำกัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์
แบบเครือญาติในชุมชน การดำเนินการทางวินัยเป็นไป
ได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง และเครือญาต ิ
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่
มีจำกัดทำให้ต้องเพิ ่มพูนความรู ้ให้หลากหลายจึงจะ
ทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จำนวน 
    ประชากร และภารกิจ โดยงบประมาณส่วนใหญ่จะ
หมดไปกับเงินอุดหนุน 

9. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
 8.1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ
ดังกล่าว โดยกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะ
ต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณ
งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกกำหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้   

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน  โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่  
1. สำนักงานปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 

1. สำนักปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารทั่วไป  
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานนิติการ 
1.4 งานสวัสดิการสังคม 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.8 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.9 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2. กองคลัง 
2.1 งานบริหารงานทั่วไป 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

3. กองช่าง 
3.1 งานบริหารงานทั่วไป 
3.2 งานวิศวกรรมโยธา 
3.3 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
3.4 งานสำรวจและออกแบบ 
3.5 งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4.  งานการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

4.  งานการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา  
4.2  งานส่งเสรมิการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
4.3  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ไม่มี 5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   - งานตรวจสอบภายใน 

          
 8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ตำแหน่งที่ใช้ในการกำหนดและจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสบป่องที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวกำหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้นในระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องจึงกำหนดกรอบอัตรากำลัง เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนี้ 
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กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566 
(ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2) ประจำปี 2564 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัด อบต.  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 -   - - ว่างเดิม 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

สำนักงานปลัด         
หน.สำนักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1 1 1 1   - - - ว่างเดิม 

นักจัดการงานทั่วไป ปก. 1 1 1 1 -   - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปก./ชก. 1 1 1 1 -   - -  
นักวิชาการศึกษา ชก. 1 1  1 1  -   - -  
นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 1  1 1  -   - -  
นักพัฒนาชุมชน ปก 1 1 1 1 -   - -  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 2 2  2 2 -   - -  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 1 1  1 1 -   - - ว่างเดิม 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปก./ชก. 1 1  1 1 - - - ว่าง(ใหม่) 

ลูกจ้างประจำ         
 เจ้าพนักงานธุรการ  1  1  1 1 -   - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 1 1  1  -   - -  

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 -   - -  
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 -   - -  
ผช.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 -   - -  
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ภารโรง 1 1 1 1 -   - -  
แม่บ้าน 1 1 1 1 -   - -  
คนงาน 8 8 8 8 - - -  

กองคลัง         
ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

1  1  1  1 -   - - ว่างเดิม 

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.   1 1  1 1  -   - - ว่างเดิม 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก.   1 1  1 1  -   - -  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง  1  1  1  1 -   - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 1  1 1 - - - ว่าง(ใหม)่ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1  1  1  1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  1  1  1  1 -   - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงาน 2 2 2 2 - - -  

กองช่าง         
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 1  1  1  1 -   - - ว่างเดิม 

วิศวกรโยธา ปก/ชก 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
นายช่างโยธาชำนาญงาน 1 1 1 1 -   - -  

นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง. 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงาน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
คนงานประจำรถขยะ 4 4 4 4 - - -  
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งานการศึกษา ฯ         
คร ู 3 3 3 3 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ       .  
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 5 5 5 5 -   - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 3 3 3 3 - - -  

รวม 62 62 62 62 - - -  
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 ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ตอบแทนอื่น
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10.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง งานการศึกษาศาสนาฯ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พนักงานส่วนตำบล 
- นักบริหารงานทั่ว่ไป(อำนวยการต้น) (ว่าง) 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-01-2101-001 
- นักจัดการงานทั่วไป ชก (1) เลขที่ตำแหน่ง 44-3-
01-3101-001 นายบุญโชค  เลาหมี ่
- นักทรัพยากรบุคคล ชก (1) เลขที่ตำแหน่ง 44-3-
01-3102-001 นายปริวัตย์ ทวีสุขเกษมสันต์ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปก.เลขที่ตำแหน่ง 
44-3-01-3103-001 นางสาวชุมพร  
เปรมชื่นพนาวัน 
นักพัฒนาชุมชน ปก (1) เลขที่ตำแหน่ง 62-3-01-
3801-001 นายสมชาย งามทุ่ง 
- นักป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย  ปก./ชก. 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-01-3810-001 (ว่าง) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง (1) เลขที่ตำแหน่ง 44-3-
01-4101-001 นายปรีชา  สุปินะ 

พนักงานส่วนตำบล 
- นักบริหารงานคลัง (อำนวยการต้น) 

(ว่าง) 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-04-2101-001 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก (ว่าง) 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-04-3201-001 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.(ว่าง) 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-04-3203-001 
- เจ้าพนกังานพัสดุ ปง./ชง.  
 นางสาวรุ่งนิภา ชมภูชนะภยั 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-04-4203-001 
 

พนักงานส่วนตำบล 
- นักบริหารงานช่าง(อำนวยการต้น) 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-05-2103-001 
(ว่าง) 
- วิศวกรโยธา ปก/ชก (ว่าง) 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-05-3701-001 
- นายช่างโยธา ชง (1) 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-05-4701-001 
นายบรรจบ  ป้อมป้อง 
- นายช่างเขียนแบบ ปง (ว่าง) 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-05-4702-001 
 
 
 

พนักงานส่วนตำบล 
- นักวิชาการศึกษา ชก (1) 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-01-2215-001 
นางสาวอภิญญา เลาหมี ่

พนักงานครู 
- ครู  (3) 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-01-6600-022 
นางสายฝน  สภุากุล 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-01-6600-023 
นางกฤษณา  สุรามิตร 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-01-6600-024 
นางจันทร์ทิพย์ หว่าหลิ่งต๊ะ 
 
 
 
 

พนักงานส่วนตำบล 
- จพง.สาธารณสุข ปง/ชง (1)   
เลขที่ตำแหน่ง 62-3-06-4601-001 
(ว่าง) 
พนักงานจ้าง 
- คนงาน (1) ปฏิบัติหนา้ที่งาน
สาธารณสุข 
นางสาวชุติมา ยาเขต 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง(บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-00-1101-001  (ว่าง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-12-3205-001   

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.(ว่าง) 

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
เลขที่ตำแหน่ง 44-3-00-1101-002  นายเสรี  แพร่ทอง 
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- เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1) เลขที่ตำแหน่ง 44-3-
01-4101-002 ว่าที่ร้อยตรี อุทัยเพชรประดับ 

ลูกจ้างประจำ 
- เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวประนอม ทาคำมา 

พนักงานจ้าง 
- ผช.วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา  
  นางสาวสุวิชาดา เป็งนาค 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชม (1) 
นายภูริ  วารุณรัตนากร 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
นางสาวอัมพร สุขโพธิญาณ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเท่ียว(1) 
นางสาวศิริกุล คำผง 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) นายโกสินทร์  เลาลี 
- ภารโรง (1) นายประพันธ์  ขุนเขาขจี 
- แม่บ้าน (1) นางพรธิดา  ขุนเขาขจี 
- คนงาน (7)  1.นายฤทธิศักดิ ์อุไรภรณ์ 2.นายเท่ียง 
วงศ์มูล 3.นายฉัตรมงคล  เทพรัตน์ 4.นางสาวรัตนา 
เลาหมี่ 5.น.ส.สุนารี หลี่จ๊ะ 6.นายสว่าง สมบัติธนสาร 
7.น.ส.วิไล ไพรผาธรรม  

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วย นวก.การเงินและบัญชี(ว่าง) 
- ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บฯ (1) 
นางสาวภัทรศยา พรมาลือ 
-  ผู้ชว่ย จพง.พัสดุ (1) 
นางสาวอรณี  เลาล ี
- คนงาน (2)  
1. นางภรัณยา  อินต๊ะฟู 2. น.ส.สุธกีานต์ 
คีรีสมสมัย  
 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วย นายช่างโยธา (1) 
นายจีระศักดิ ์ ปัญญา   
-  ผู้ชว่ย นายชา่งสำรวจ (1) 
นายยุทธภูม ิ รุ้งรังสรรค์  
 - ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 
นายสมบูรณ์ สุภัครเมฆนิทร์  
- คนงาน (1)  
 1.นายถิรคุณ ปัญญาธนะโชต ิ  

- คนงานประจำรถขยะ (4) 

1.นายไชยรัตน์ เนตรผาบ  
2.นายโลพาโมะ เลายี่ปา  
3.นายประมวล ตาหมี ่4.นายพิเชษฐ์  
พูนน้อย 
- พนักงานขับรถขยะ (1) 
นายเอกวัฒน์  วงศ์ไชย 

 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (5) 
1.นางโสภา  หมายหมั่น 
2.ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราพร  ทองอ่อน 
3.นางสุจิตรา  รัตนตรัยรำลึก 
4.นางสาววิชญาดา ถิ่นพนาสุข 
5.นางสาวจินตนา  สี่อมรวัฒนา 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทัว่ไป) (3) 
1.นางวริยา  เรือนคำ 
2.นางสาวสุกัญญา มัจฉาวรานนท ์
3.นางสาวเนาวรัตน์ ยี่ปา 
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โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง สำนักงานปลัด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  
 
 
 
 
 

ระดับ 
อำนวยการ

ต้น 
ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จำนวน - 2 3 2 - 1 9 14 

หัวหน้าสำนักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (ว่าง) 

งานบริหารงานทั่วไป 
- นักจัดการงานท่ัวไป ปก. (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง.(2) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ลกูจ้างประจำ (1) 
- ผช.จพง.ธุรการ (1) 
- ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเท่ียว(1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- คนงาน (6) 
- แม่บ้าน (1) 
- ภารโรง (1) 

 

งานบริหารนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปก. (1) 
- ผช.นักวิเคราะห์ฯ 1 อัตรา  

 
 
 

งานการเจ้าหน้าที ่
- นักทรัพยากรบุคคล 

ชก (1) 
 

 

 

 

งานส่งเสริมการเกษตร 
- 
 
 

 
 

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

- นักพัฒนาชุมชน ปก (1) 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1) 
 

 

 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ปง./ชง (1) 

- คนงาน (1) ปฏิบัติ
หน้าท่ีงานป้องกันฯ 

 

 

งานบริหารการศึกษา 
- ครู (3) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (5) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (3) 

 
 
 
 
 

งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- นักวิชาการศึกษา ชก (1) 
 

 

 

 

งานบริการสาธารณสุข/งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง (1) 
- คนงาน (1) ปฏิบัติหน้าท่ีงานสาธารณสุข 
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โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองคลัง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  
 
 

ระดับ 
อำนวยการ

ต้น 
ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จำนวน - - - - 1 - 2 2 
 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (ว่าง) 

งานการเงินและบัญช ี
- นักวิชาการเงินและบญัชี ปก./ชก. (ว่าง) 
- คนงาน (2) 

 
 
 
 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง.(1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
- ผู้ช่วยนวก.การเงินและบัญชี(1) วา่ง 
 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. (1) 
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (1) 

 
 

 

 

 

งานบริหารทั่วไป 
- 
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โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองช่าง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อำนวยการต้น ชำนาญการ ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จำนวน - - - 1 - - 3 6 
 

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ว่าง) 

งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา ชง (1) 
- นายช่างเขียนแบบ ปง/ชง (ว่าง) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (1) 
 

 
 
 
 
 

งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
- วิศวกรโยธา ปก/ชง (ว่าง 1) 
 

 

 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- คนงาน (4) 

 

 

 

งานบริหารทั่วไป 
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (1) 
- คนงาน(1) 
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ข้อ 11 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขท่ีตำแหน่งในส่วนราชการ 
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนตำบล       

ในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับ  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม    
อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู ้ทั ่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู ้และทักษะในแต่ละตำแหน่ง       
ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตาม
แนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักกล่าวคอื 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน   มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการทำงาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทำงานระหว่าง
กันและเปิดกว้างในการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการทำงานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งคำถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสำคัญ  การอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การทำงานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมุ่งเน้นให้ประชาชนใช้
ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่าน
ไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

3. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องจะยึดถือ
ปฏิบัติการดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  
เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill 
Self-Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการ
พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด  
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
กำหนดให้ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

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

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เล็งเห็นว่า      
มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดำรงตำแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสำคัญและ
จำเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตำบลทุกคนที่พึงมี   
เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลสบป่อง ประกอบด้วย 

✓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
✓ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
✓ การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
✓ การบริการเป็นเลิศ 
✓ การทำงานเป็นทีม 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็น
สำคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนา
ตามลำดับที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้กำหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้ 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง มีความโปร่งใส  ปลอดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกำหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อน
ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คน
ดีคนเก่ง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ  
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดให้
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ  บูรณาการการ
ทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม หัตถกรรม

และสินค้า OTOP 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
และกำหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 6 ประกอบด้วย 
1.การพัมนาคนและการสร้างจิตสำนึกท่ีดีแก่บุคลากรในองค์กร 
2.การพัฒนาให้บริการสาธารณะ 
3.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาคม 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องโดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. นโยบายการวิเคราะห์อัตรากำลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มีความมุ ่งมั ่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มี
การวางแผนอัตรากำลัง โดยกำหนดอัตรากำลังคน ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจ     
ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  และงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบแต่ละตำแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัตติามเป้าหมายขององค์กร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  โดยคำนึงถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส มีการดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบ
กฎหมายกำหนด  รวมทั้งนำเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพื่อช่วยให้
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
งาน เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหาร ผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการ
ให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร  ภารกจิ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร   รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  เช่น 
ส่งไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานจ้าง 
การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้ให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริม
การบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสำหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสบป่องจึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของ
บุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดำเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณ
ในการพัฒนาการฝึกอบรม การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่างๆ ประจำตัวบุคคล 
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เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตรจังหวัด     
หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง คำนึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐาน

ตามท่ีรัฐเป็นผู้กำหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา สำหรับพนักงานส่วน
ตำบลที ่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที ่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที ่ราชการ เช่น 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เห็นความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญ เพราะหากพนักงานส่วนตำบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทำงานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องได้จ ัดสรรงบประมาณในการตั ้งไว ้ในข้อบัญญัติประจำปีท ุก ๆ ปี  
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานร่วม กัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เล็งเห็นความสำคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที ่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  
เนื่องจากทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบล   
สบป่อง จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการนำเสนอ
งาน  การส่งงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  
ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  
เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill 
Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

2. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องได้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ตามพระราชบัญญัติด้าน
ความปลอดภัย อาช ีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 เพื ่อให้ บ ุคลากรในส ังกัด 
มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่ งเสริมการปฏิบัติงานมิให้
พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการปอ้งกันและตอ่ตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่น  
ขององค์การบริหารสว่นตำบลสบป่อง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในองค์กร เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระทำผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ 
  3.ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที ่ยอมรับ เพิ ่มความน่าเชื ่อถือ เกิดความเชื ่อมั ่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องในทุก
ระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ประชาชน และสังคม ตามลำดับ 
  5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลสบป่องเพื ่อให้พนักงานและลูกจ้าง   
มีหน้าที่ดำเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อำนวยความ
สะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของ
จริยธรรม 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. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ยังกำหนด

ค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์      
ที่กำหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้กำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแลเพื่อที่ให้บุคลากร      
ในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
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นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข หรือสนับสนุนให้นำการปกครองระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 

และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทำการเลี ่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำดังกล่าวของพนักงานส่วนตำบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบลต้องหยุดการกระทำดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู ้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั ้นต้อง
สนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม 

3. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต เที ่ยงธรรม ไม่มุ ่งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล

และถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทำการ

หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

กำลังความสามารถท่ีมีอยู่ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของ

ตนเองหรือพนักงานส่วนตำบลคนอ่ืน 
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3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชาชีพ 

3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ใน
กรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำสั่งเพื่อให้
ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรค
พวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระทำการ หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็
ตาม 

5.6 ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี ่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนตำบลต้องมีหน้าที่

รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน

นิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณี
ที่การดำรงตำแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 
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5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทำซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั ่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาตำแหน่ง บำเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยง
ธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทาง
ดังนี้ 

๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อำนาจเกินกว่า 
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อำนาจตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนด 
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา 

๖.๕ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 



                                                      แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 หน้า 64 
 

๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเล ี ่ยงการใช้
ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยคำภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 

๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ
กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 

๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่
ให้บริการและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี้ 
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทำการอันกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทาง
ดังนี้ 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
กำลังความสามารถ 

๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กำลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย 

๘.๕ ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของ
ตนหรือของพนักงานส่วนตำบลอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลอ่ืน 
โดยมิชอบ 
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๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามคำสั่งเพื่อให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กำหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการทำงานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นแบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ 
เอ้ืออำนวยต่อการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม 
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณี
มีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนตำบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
และจะดำเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่แล้ว 
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๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย

พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือ
เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู ้ร่วมงานพร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมี

เหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทำให้เกิดการแตกความ

สามัคคีในหน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือ

ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณ ี

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาแอบ
อ้างเป็นผลงานของตน 

๑๐.การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 
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๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้าง
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของ

สังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา 

ของตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำสั่งสอนในทุก

ศาสนาที่นับถือ สอนให้คนทำความดี 
๑๐.๓ การดำรงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง 

โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง

และสังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นลำดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มี

เหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม
และต่อตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุ ้มกันที่ดี ด้วยการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เป้าหมายมีการวางแผนและดำเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐาน
ความรูและคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ่ด ีในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   11.1  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื ่อง
ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย      
เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องโดยต้อง
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หาก
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มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามท่ีกำหนดไว้ 

   11.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จะตระหนักถึงความสำคัญใน
การเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบป่องหรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น  
    11.4  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่า
จะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
ที่    426/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 - 2566  
……………………………………………. 

  ด้วยแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องประจำปีงบประมาณ  2561 
– 2563  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30 กันยายน  2563 และองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จำเป็นต้องมีแผน
อัตรากำลัง 3 ปี เพ่ือรองรับอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง  ในปีงบประมาณ 
2564 – 2566    

  ดังนั ้นเพื ่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อยและองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมีแผนอัตรากำลังบริหารจัดการ
บุคลากรต่อเนื่อง ตอบสนองภารกิจการให้บริการประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 15  และ
มาตรา  25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ประกอบกับ
ข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2545  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566  
     1.1  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล        ประธานคณะกรรมการ 
   1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   คณะกรรมการ  
   1.3  ผู้อำนวยการกองคลัง              คณะกรรมการ 
   1.4  ผู้อำนวยการกองช่าง    คณะกรรมการ 
   1.5  หัวหน้าสำนักปลัด    คณะกรรมการ 
   1.6  นักทรัพยากรบุคคล    เลขานุการคณะกรรมการ 
 2. คณะกรรมการมีหน้าที่ จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
ประจำปีงบประมาณ 2564-2566  โดยให้สอดคล้องและคำนึงถึงภารกิจ  อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของส่วน
ราชการต่าง ๆ  ในองค์การบริหารส่วนตำบล  รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้อง
จ่ายในด้านบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตลอดระยะเวลา 3 ปี อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้ 
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 2.1 ศึกษาวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 

  2.2 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลในห้วง
ระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการกำลังคน ประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าไร จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกจิที่
อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.3 ศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำลังคน ที่ขาด
อยู่และต้องการเพิ่มขึ้น   อัตราความต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมาย
เพ่ิมข้ึน   อัตราการสูญเสียกำลังคนในแต่ละปี ตลอดระยะเวลา 3 ปี  

  2.4 ศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน   เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้กำลังคน
ที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสำรวจและประเมินความรู้ความสามารถของ
กำลังคนที่มีอยู่การพัฒนาหรือฝึกอบรมกำลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และใช้กำลังคนที่มีอยู ่ให้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน 

  2.5 ศึกษาวิเคราะห์ การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การกำหนดหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ  การแบ่งงานภายในส่วนราชการ  การกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่ง
ต่างๆ  ในแต่ละส่วนราชการ   
 2.6 พิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ ทบทวน และขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566  

        ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง  ณ  วันที่  29 กรกฎาคม  พ.ศ.2563  
 
                   คำนวณ  นิวัฒนบ์วรชัย 
                (นายคำนวณ  นิวัฒน์บวรชัย) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี  2564 – 2566   
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 

ครั้งที่ …1../2564 
วันที่  ....22 กรกฎาคม..2564....เวลา....13.00.....   

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง (ชั้น 2) 
ผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวิรัตน์ เลาล ี ประธานณะกรรมการ  วิรัตน์ เลาล ี
2 นายเสรี แพร่ทอง คณะกรรมการ เสรี แพร่ทอง 

3 นายสมชาย  งามทุ่ง คณะกรรมการ สมชาย  งามทุ่ง 

4 นางสาวรุ่งนิภา ชุมภูชนะภัย คณะกรรมการ รุ่งนิภา ชุมภูชนะภัย 

5 นายบรรจบ ป้อมป้อง คณะกรรมการ บรรจบ ป้อมป้อง 

6 นายปริวัตย์ ทวีสุขเกษมสันต์ เลขานุการคณะกรรมการ ปริวัตย์ ทวีสุขเกษมสันต์ 

ผู้ไม่มาประชุม  - ไม่มี - 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน          -    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องที่ 426/2563 ลงวันที่  29 กรกฎาคม 2563  

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564–
2566 ประกอบด้วย   
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ประธานคณะกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   คณะกรรมการ 
3. ผู้อำนวยการกองคลัง    คณะกรรมการ 
4. ผู้อำนวยการกองช่าง    คณะกรรมการ 
5. หัวหน้าสำนักปลัด    คณะกรรมการ 
6. นักทรัพยากรบุคคล    เลขานุการคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการมีหน้าที่ จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสบป่องประจำปีงบประมาณ 2564-2566  โดยให้สอดคล้องและคำนึงถึงภารกิจ  
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง 
ๆ  ในองค์การบริหารส่วนตำบล  รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่
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จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ตลอดระยะเวลา 3 ปี อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้ 
  1. ศึกษาวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในช่วงระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการกำลังคน ประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าไร จึง
จะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. ศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
กำลังคน ที่ขาดอยู่และต้องการเพิ่มขึ้น  อัตราความต้องการกำลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการ
ขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพิ ่มขึ ้น อัตราการสูญเสียกำลังคนในแต่ละปี  ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี  
  4. ศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน เป็นการวางแผนเพื่อให้มี
การใช้กำลังคนที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสำรวจและ
ประเมินความรู้ความสามารถของกำลังคนที่มีอยู่การพัฒนาหรือฝึกอบรมกำลังคนที่มอียู่
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และใช้กำลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
แต่ละคน 
  5. ศึกษาวิเคราะห์ การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การกำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ  การแบ่งงานภายในส่วนราชการ  การ
กำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งต่างๆ  ในแต่ละส่วนราชการ   
  6. พิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ ทบทวน และขอปรับปร ุงแผน
อัตรากำลัง  ตลอดระยะเวลา 3 ปี ประจำประมาณ 2564 -2566  

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองการประชุมครั้งที่   
   - ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี 2564 ครั้งแรก 
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
    - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน  - ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มีเรื่องเสนอเพื่อให้คณะทำงานการจัดทำแผน

อัตรากำลัง ร่วมประชุมพิจารณา เกี่ยวกับ การปรับปรุงแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสบป่อง ประจำปี  2564 - 2566 โดยให้คณะทำงานร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และร่วมกันคิด พิจารณาเกี่ยวกับการลดและเพิ่มกรอบอัตรากำลัง ในประจำปีงบประมาณ  
2564  เพ่ือเตรียมการรองรับภาระความรับผิดชอบในแต่ละส่วนราชการ หรือแต่ละส่วนงาน 
ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาในการเพ่ิมหรือลดจำนวน  
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ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เมื่อเปรียบเทียบจำนวนกับภาระหน้าที่ที่มีอยู่ใน
ตำแหน่งนั้น ๆ ด้วย 

ปลัด อบต. - องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ในปัจจุบันมีพนักงานส่วนตำบลที่ย้ายออก และย้ายเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่และพนักงานส่วนตำบล มีการเคลื่อนไหว ในแต่ละส่วนราชการเกี่ยวกับ
จำนวนพนักงานหลายตำแหน่งด้วยกัน  ดังนั้น ให้แต่ละส่วนราชการ ช่วยกันเสนอประธาน             
ในที่ประชุมเก่ียวกับจำนวน ในแต่ละส่วนราชการก่อน เพ่ือดูจำนวนคนและปริมาณงานในแต่
ละส่วนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หลังจากนั้น คณะงานทุกคนช่วยกันพิจารณาแต่ละส่วน 
ตามท่ีหัวหน้าส่วน/กอง เสนอมา (ตามสำเนาที่เลขานุการถ่ายสำเนาแจก)   

ประธาน - ให้เลขานุการเสนอข้อมูลข้อมูลบุคลากรปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
เลขานุการ - ขอบคุณครับท่านประธาน ปัจจุบันจำนวนบุคลากร ในสังกัดของเราเป็นดังนี้ครับ 

ส่วนราชการ งาน/ฝ่าย 
จำนวน

ข้าราชการ 
จำนวน

ลูกจ้างประจำ 

จำนวน
พนักงาน

จ้าง 

หมาย
เหตุ 

สำนักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 
งานนโยบายและแผน 
งานนิติการ 
งานสวัสดิการสังคม 
งานป ้องก ันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
งานการเจ้าหน้าที่ 
ง า น ส า ธ า ร ณ ส ุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
งานส่งเสริมการเกษตร 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งานบริหารการศึกษา 
งานส ่ ง เสร ิ มการศ ึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3 
1 
- 
1 

1 (ว่าง) 
 

1 
1(ว่าง) 

 
1(ว่าง) 

- 
1 
- 
 

3 

1 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

10 
1 
- 
1 
1 
 
- 
1 
 
 

1 
- 
- 
 

8 

 

กองคลัง งานบริหารงานทั่วไป 
งานการเงินและบัญชี 
งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
งานแผนท ี ่และทะเบ ียน
ทรัพย์สิน 

1(ว่าง) 
2(ว่าง) 
1(ว่าง) 

- 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
2 
1 
- 
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งานพัสดุและทรัพย์สิน 
งานจัดหาพัสดุ 

- 
1 

- 
- 

- 
1 

กองช่าง บริหารงานทั่วไป 
งานวิศวกรรมโยธา 
งานแบบแผนและก่อสร้าง 
งานสำรวจและออกแบบ 
งานจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

- 
1(ว่าง) 

1 
2(ว่าง) 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
1 
1 
5 

 

หน่วยตรวจสอบ
ภาย 

ตรวจสอบภายใน 
 

1(1) - -  

  
 
 
 สำหรับอัตราตำแหน่งที่ว่างปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มีดังนี้ 

ลำดับ ส่วนราชการ ตำแหน่ง จำนวน วิธีดำเนินการในตำแหน่งว่าง 
1 สำนักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
 
 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
งานส่งเสริมการเกษตร 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 

*หัวหน้าสำนักปลัดฯ คงตำแหน่งไว้ สรรหาโดยวิธี
รับโอนย้ายและให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน 
*ยุบเล ิกตำแหน่ง จพง.ป ้องกันฯ และกำหนด
ตำแหน่งเพิ ่ม ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย เลขที่ตำแหน่ง 44-3-01-3810-001 
เพ่ือรองรับภารกิจและภาระงานที่มากข้ึนในอนาคต 
*จพง.สาธารณสุข คงตำแหน่งไว้ สรรหาโดยวิธีรับ
โอนย้ายและให้   กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน 
*ยุบเลิกตำแหน่ง นวก.การเกษตร เนื ่องจากได้
ดำเนินการสรรหาโดยการรับโอนย้ายและขอใช้บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ.แล้ว แต่ไม่สามารถหาคน
มาแทนหรือบรรจุในตำแหน่งว่างได้ จึงเห็นควร
พิจารณายุบเลิกตำแหน่งดังกล่าวและเพื่อเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากรไม่ให้เกิน 40% ตาม
พรบ.งานบุคคล มาตรา 35 
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2 กองคลัง งานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
งานธุรการ 
 
 
 
 
 
งานการเงินและบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
งานการเงินและบัญชี 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

*ผอ.กองคลัง คงตำแหน่งไว ้ สรรหาโดยว ิธ ีรับ
โอนย้ายและให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน 
*ขอตัดโอนพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดเดิมคือกองคลัง ไป
เป็น พนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
ตำแหน่ง คนงาน สังกัดใหม่ คือ กองช่าง 
*จพง.ธุรการ ให้ยุบเลิก เนื่องจากได้ดำเนินการสรร
หาโดยการรับโอนย้ายและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ของ กสถ.แล้ว แต่ไม่สามารถหาคนมาแทนหรือ
บรรจุในตำแหน่งว่างได้และเพื่อเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของบุคลากรไม่ให้เกิน 40% ตามพรบ.
งานบุคคล มาตรา 35 
นวก.การเงินและบัญชี คงตำแหน่งไว้ สรรหาโดยวิธี
รับโอนย้ายและให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน 
*นวก.คลัง ให้ยุบเลิก เนื่องจากได้ดำเนินการสรรหา
โดยการรับโอนย้ายและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ของ กสถ.แล้ว แต่ไม่สามารถหาคนมาแทนหรือ
บรรจุในตำแหน่งว่างได้และเพื่อเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของบุคลากรไม่ให้เกิน 40% ตามพรบ.
งานบุคคล มาตรา 35 
กำหนดตำแหน่งเพิ่ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงิน
และบัญชี เพื่อรองรับภารกิจและภาระงานที่มากข้ึน
ในอนาคต ประกอบกับในตำแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี ได้ดำเนินการสรรหาและขอใช้บัญชีจาก
บัญชี กสถ.แล้ว แต่ไม่มีผู้ประสงค์จะขอมาบรรจุ 

3 กองช่าง งานบริหารงานทั่วไป 
 
งานวิศวกรรมโยธา 
 
งานสำรวจและออกแบบ 

1 
 

1 
 

2 

*ผอ.กองช่างคงตำแหน่งไว้ สรรหาโดยวิธีรับโอนย้าย
และให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน 
*วิศวกรรมโยธา คงตำแหน่งไว้ สรรหาโดยวิธีรับ
โอนย้ายและให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน 
*นายช่างเขียนแบบ คงตำแหน่งไว้ สรรหาโดยวิธีรับ
โอนย้ายและให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน 
*นายช่างสำรวจ ให้ยุบเลิก เนื่องจากได้ดำเนินการ
สรรหาโดยการรับโอนย้ายและให้ กสถ.ดำเนินการ
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สอบแข่งขันแทนแล้ว แต่ไม่สามารถหาคนมาแทน
หรือบรรจุในตำแหน่งว่างได้และเพื ่อเป็นการลด
ภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากรไม่ให้เกิน 40% ตาม
พรบ.งานบุคคล มาตรา 35 

4 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ตรวจสอบภายใน 
 

1 *คงตำแหน่งไว้ สรรหาโดยวิธีรับโอนย้ายและให้ 
กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน 

 หลักการดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งที่ว่าง เห็นควรให้แต่ละส่วนราชการ พิจารณาตำแหน่ง
ว่างในส่วนราชการของตัวเองก่อนว่า ยังมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไร หากมีความจำเป็นควร
คงกรอบอัตรากำลังไว้ หากไม่มีความจำเป็นแล้ว อาจยุบเลิกตำแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่ง เช่นการปรับปรุงตำแหน่ง การปรับเกลี่ยตำแหน่งและการตัดโอน ครับ 

ประธาน - ลำดับที่ 1-3 ของแต่ละส่วนราชการ คือ สำนักงานปลัด กองคลังและกองช่าง  ขอสอบถาม
ความเห็นว่าอย่างไร เชิญครับ 

หัวหน้าสำนักปลัดฯ - ลำดับที่ 1 จพง.สาธารณสุข ยังคงมีความจำเป็น เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านอนามัยงานสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ในพื้นที่
ตำบลสบป่อง ดังนั้นจึงให้คงไว้ ทั้งนี้ให้สรรหาโดยวิธีการโอนย้าย และให้ กสถ.ดำเนินการ
สอบแข่งขันแทน ส่วนตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯและนวก.เกษตร ขอเสนอให้ยุบเลิกตำแหน่ง 
เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากรไม่ให้เกิน 40% ตามพรบ.งานบุคคล มาตรา 35 

 และกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื ่อรองรับ
ภารกิจและภาระงานที่มากข้ึนในอนาคต  

ผอ.กองคลัง -ลำดับที่ 2 นวก.จัดเก็บรายได้และนวก.การเงินและบัญชี ยังคงตำแหน่งไว้เหมือนเดิมค่ะ 
เพราะมีความจำเป็นในการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บภาษีในพื้นที่ และภาระงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนตำแหน่ง นวก.การคลังและจพง.
ธุรการ ให้พิจารณายุบเลิก เนื่องจากได้ดำเนินการสรรหาโดยการรับโอนย้ายและให้ กสถ.
ดำเนินการสอบแข่งขันแทนแล้ว แต่ไม่สามารถหาคนมาแทนหรือบรรจุในตำแหน่งว่างได้      
จึงเห็นควรพิจารณายุบเลิกตำแหน่งดังกล่าวและเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร
ไม่ให้เกิน 40% ตามพรบ.งานบุคคล มาตรา 35 

ผอ.กองคลัง ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งเพิ่ม ตำแหน่ง ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี เพ่ือรองรับภารกิจและ
ภาระงานที่มากขึ้นในอนาคต  

ผอ.กองช่าง - ลำดับที่ 3 ตำแหน่งวิศวกรโยธาและนายช่างสำรวจ คงตำแหน่งไว้เหมือนเดิมครับ เนื่องจาก 
ภาระงานยังมีอยู่ครับ ส่วนตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ให้พิจารณายุบเลิก เนื่องจากได้
ดำเนินการสรรหาโดยการรับโอนย้ายแต่ไม่สามารถหาคนมาแทนหรือบรรจุในตำแหน่งว่างได้ 
จึงเห็นควรพิจารณายุบเลิกตำแหน่งดังกล่าวและเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร
ไม่ให้เกิน 40% ตามพรบ.งานบุคคล มาตรา 35 อีกทางหนึ่งด้วย 
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ประธาน ลำดับที่ 4 เนื่องจากตำแหน่ง หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ถูกกำหนดไว้ตามโครงสร้างส่วน
ราชการใหม่ โดย ก.กลาง ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ดังนั้นจึงไม่สามารถยุบเลิกในตำแหน่ง
ดังกล่าวได้ จึงให้ดำเนินการโดยวิธีสรรหาและให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทน 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่แต่ละสำนักและกองเสนอ 
ประธาน ในการดำเนินการเพิ่มเติมและปรับปรุงแผนอัตรากำลังดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับภาระ 
                      ค่าใช้จ่ายด้านงานบุคคล ซึ่ง ก.อบต.จ.แม่ฮ่องสอน ได้พิจารณาหารือกับองค์กรปกครองส่วน 
                      ท้องท้องถิ่นในพื้นที่ว่าไม่ให้เกิน ร้อยละ 35% จึงขอให้เลขานุการชี้แจงค่าใช้จ่าย ก่อน 
                      ปรับปรุงและหลังปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ให้ที่ประชุมทราบด้วย ขอเรียนเชิญครับ  
เลขานุการ ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 ก่อนเพ่ิมอัตรากำลัง ดังนี้ครับ 

ปี ประมาณจาก
ข้อบัญญัติ 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร คิดเป็นร้อยละ 

2564 39,500,000 13,927,857 34.97 
2565 41,475,000 14,314,119 34.23 
2566 43,548,000 14,704,383 33.48 

  ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 หลังเพ่ิมอัตรากำลัง ดังนี้ครับ 
ปี ประมาณจาก

ข้อบัญญัติ 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร คิดเป็นร้อยละ 

2564 39,500,000 13,459,416 34.88 
2565 41,475,000 13,843,263 34.17 
2566 43,548,000 14,230,284 33.47 

มติที่ประชุม   รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  - ไม่มี – 
ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดเสนอเรื่องอะไรบ้างครับถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
เลิกประชุม เวลา  12.00 น. 
      (ลงชื่อ) ปริวัตย์ ทวีสุขเกษมสันต์  ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายปริวัตย์ ทวีสุขเกษมสันต์) 
                     เลขานุการคณะกรรมการ 
      (ลงชื่อ)     วิรัตน์ เลาลี        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายวิรัตน์ เลาลี) 
               ประธานคณะกรรมการฯ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
เรื่อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564–2566  

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  
--------------------------------- 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  26 มิถุนายน  2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อเป็นกรอบกำหนด
อัตราตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง ประกอบกับเพื่อเป็นการกำหนดทิศทาง
เป้าหมาย และอัตราพนักงานส่วนตำบล ในห้วงระยะเวลา  3  ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 
  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมีแผนอัตรากำลังที่ครอบคลุมภารกิจตามอำนาจหน้าที่ อาศัยอำนาจตาม
ความนัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประชุมครั้งที่ 8/2564   
เมื ่อวันที ่ 23 สิงหาคม 2564 จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  (ฉบับปรับปรุงครั ้งที ่ 2 ) ประจำปี
งบประมาณ 2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบล สบป่องดังนี้ 

1. ประกาศฉบ ับน ี ้ เ ร ี ยกว ่ า ประกาศองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล สบป ่อง  เร ื ่ อง   
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2  

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในองค์การบริหารส่วนตำบล 
สบป่องเป็นต้นไป 
    ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564 

 
                                                                    เสรี  แพร่ทอง 

  (นายเสรี  แพร่ทอง) 
               รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
        รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
       ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง 

 

 

 


