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คํานํา 

 
  จากอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 5 พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ทําใหภาระหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลมีเพิ่มมากยิ่งข้ึนท้ัง
ในดานการบริการสาธารณะและดานงานประจํา ประกอบกับสวนราชการตางๆ ไดถายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะ          
ลงสูทองถ่ินเปนจํานวนมาก การจัดหาบุคลากรเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหนาท่ีท่ีเพิ่มมากข้ึนจึงมีความจําเปน 
 

  เพื่อวางแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ใหสอดคลองกับภารกิจหนาท่ีท่ีเพิ่มข้ึน 
และเตรียมความพรอมของบุคลากรไวรองรับกับภารกิจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคท่ีเพิ่มข้ึนในอีก 3 ป
ขางหนา ตลอดท้ังสําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังเพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต ง ต้ังพนั กงานสวน ตําบล ให สอดคลองกับภาระคาใชจ ายทางด านงบประมาณ                           
ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 เพื่อใหการบริหารงานดานงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี  มีประสิทธิภาพ 
มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน รวมท้ังเพื่อใหการปฏิบัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566) ฉบับนี้ข้ึน เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี กอนท่ีจะประกาศใชแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคตอไป 
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  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาจะมี
ตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหคํานึงถึงภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ท่ีตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณงาน ตลอดจนภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ี
จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพื่อใชใน
การกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ท้ังนี้ใหเปนไปตาม
มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 

  1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว  กําหนดเพื่อเปนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจาง  ใหเกิดความ
เหมาะสมและใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความคลองตัวประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประโยชนสูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยไดกําหนดให
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินนํามาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจางมากําหนดเปนประกาศ
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  พรอมท้ังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) 
  1.3  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบประกาศ
กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํา 
แผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจําและพนักงานจาง  โดยใหเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก .อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ี วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบ
อัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป  
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง         
3 ป สําหรบัปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 -  พ.ศ. 2566  ข้ึน   
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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2.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสม              

ไมซ้ําซอน 

  2.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง โครงสรางให
เหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท  
และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   
  2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 
  2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
  2.5 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงต้ัง
ขาราชการเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค เกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ี  มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

  2.6  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 

  

 ประโยชนที่จะไดรับ   
ประโยชน จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
1. ผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสวนเกี่ยวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรากําลังคน 

ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ 
2. องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหาร สราง

ขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน 
3. การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหสามารถพยากรณ ส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได 
4. การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานท้ังดาน จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค 

ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับการใชทรัพยากรบุคคลให
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ 

๕ การจัดทําแผนอัตรากําลัง เปนกิจกรรมเช่ือมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล และวางแผนให
สอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูเปาหมาย
ในภาพรวมได 

 
 

 
 
 
 

2. วัตถุประสงค 
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องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค โดยคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ซึ่งประกอบดวยนายก
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค เปนประธาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค หัวหนาสวนราชการทุก                 
สวนราชการ เปนกรรมการ และหัวหนาสํานักปลัดเปนกรรมการและเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 
  3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคตามกฎหมาย
จัดต้ังองคการบริหารสวนตําบล และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาในพื้นท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคบรรลุผลตามพันธกิจท่ีต้ังไว จําเปนตองจัดสรร
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณางานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้น
ครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร หากงานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผน
กรอบอัตรากําลังใหปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว              
อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่อง
กําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 

  3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดเพชรบุรีไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  
  3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน:Supply pressure เปนการนําประเด็นคาใชจาย
บุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กําหนด
ตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ โดยในสวนนี้จะคํานึงถึง 

   3.3.1 การจัดระดับช้ันงานท่ีเหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับช้ันงานใน
แตละประเภท เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับช้ันงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากร (ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลังขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ินในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควร
เปล่ียนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

  3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดยสมมุติฐานท่ีวา 
งานใดท่ีตองมีกระบวนการและเวลาท่ีใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา อยางไรก็ดีในภาค
ราชการสวนทองถ่ินนัน้งานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการ
บางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได  ดังนั้นการคํานวณเวลาท่ีใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นจึง
ทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกวาจะเปนขอมูลท่ีใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลัง
ตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคํานวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตอง 

3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
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พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจ
เปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอื่น ก็มีความจําเปนตอง
มาใชประกอบการพิจารณาดวย 

  3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธท่ี          
พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีตองใชสําหรับการสราง
ผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานท่ีวา หากผลงานท่ีผานมาเปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและ
ในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกล่ียอัตรากําลังใหม 
เพื่อใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 

  3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสวน
ไดเสียหรือนําประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 ประเด็น ดังนี ้
   3.6.1 เรื่องพื้นท่ีและการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการแบง
งานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางท่ีมากเกินไปจะทําให
เกิดตําแหนงงานข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารท่ัวไปในสวนราชการนั้น  
ซึ่งอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอย
เพียงใด 

   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ สวนราชการในปจจุบันมีขาราชการ
สูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะรองรับการเกษียณอายุของ
ขาราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุ
ไป เปนตน 

   3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ีภายในสวนราชการ
และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมองตางๆ อาจทําใหการ
กําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอื่นๆ กระบวนการนี้เปนกระบวนการนํา
ขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชนการเปรียบเทียบจํานวนกรอบอัตรากําลังของงานการ
เจาหนาท่ีใน อบต.ก และงานการเจาหนาท่ีใน อบต.ข ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานท่ีวาแนวโนมของ
การใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนง
คลายคลึงกัน 

  3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินทุกคน              
โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกล่ีย หรือลดจํานวนกรอบ
อัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีเปนระบบ
มากข้ึน นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณากําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสม (Right Jobs) มากกวาการเพิ่ม/
ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกําหนดกรอบตําแหนงในประเภทท่ัวไปอาจ
มีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ท้ังๆ ท่ีใชตนทุนไมแตกตางกันมาก 
รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิง
ปฏิบัติงาน และสวนราชการอื่นก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็
นาจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพิ่มจํานวน
ตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power 
Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางพอเพียงในการท่ีจะอธิบาย 
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เหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ นอกจากนี้
การรวบรวมขอมูลโดยวิธีดังกลาวจะทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอื่นๆ เชน 

  -การใชขอมูลท่ีหลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมีการเกล่ีย
อัตรากําลังระหวางหนวยงาน 

  -การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานท่ีจะสามารถนําไปใชวัด
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงระยะยาวสวนราชการสามารถนําผลการจัดทํากระบวนการ
และเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะนําไปสูการใชอัตรากําลัง
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  -การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชนในอนาคต
ตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อรองรับภารกิจท่ีจะเพิ่ม/ลงลง 
 

ตารางกระบวนการ ข้ันตอนการทําแผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
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ปริมาณงานท่ีเกิดข้ึน เหตุผลความสําคัญของ

การกําหนดตําแหนงเพิ่ม 

สิงหาคม 2563 สงรางแผนอัตรากําลัง ขอความเห็นชอบ  

ก.อบต.จังหวัดและ ก.อบต.ประชุมพิจารณา 

เสนอ ก.อบต.จังหวัด 

กันยายน 2563 ก.อบต.จังหวัด แจงมติให อปท.ทราบ ประกาศใชแผนอัตรากําลัง มีผล 1 ต.ค.63 

1 ตุลาคม 2563 แผนอัตรากําลัง 3 ป มีผลบังคับใช อบต.ถํ้ารงค ใชแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ประจําป 2564 -2566  
 

 
 
 
      

    ตามภารกิจ อํานาจหนาท่ี ขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๖ พ.ศ.2๕๕๒ ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอื่นๆ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบล          
มีอํานาจ หนาท่ีเขาไปดําเนินการแกไขในพื้นท่ีของตน  
  ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค นั้น เดิมเปนพื้นท่ีเดียวกันกับตําบลตําหรุ อําเภอบานลาด 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งขณะนั้นมีจํานวนหมูบานท้ังหมด ๑๒ หมูบาน และตอมา เมื่อป ๒๕๒๒ ไดมีการแบงแยกตําบลถํ้า
รงคออกจากตําบลตําหรุ โดยมีแมน้ําเพชรบุรีเปนเสนแบงแนวเขต และมีหมูบานอยูในเขตปกครอง จํานวน 6 หมูบาน 
และองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ไดยกฐานะมาจากสภาตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค เม่ือวันท่ี 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ และมีการเลือกต้ังครั้งแรก เมื่อวันท่ี  ๒๒ มกราคม  ๒๕๔๓  ท่ีทําการในปจจุบัน ต้ังอยูหมูท่ี  ๓   

4. สภาพปญหาของพื้นท่ีและความตองการของประชาชน 
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ตําบลถํ้ารงค  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี   จัดช้ันเปนองคการบริหารสวนตําบลช้ันกลาง เมื่อวันท่ี  11  เมษายน  
2551 และไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนา คือ  
 

  “ถํ้ารงคนาอยู  สูประชาคมอาเซียน ทองเท่ียวเชิงนิเวศ  เกษตรปลอดภัย  ทันสมัยเทคโนโลยี” 
 

  นอกจากองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ยังไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย                           
6 ยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
                               2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา 
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 

 

สภาพท่ัวไปองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  
 (1) เนื้อท่ี         
     องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค มีเนื้อท่ีท้ังหมด 6,438  ไร หรือ 10.3 ตารางกิโลเมตร 

  ทิศเหนือ         ติดตอกับ   ตําบลไรมะขาม        อําเภอบานลาด          
                   ทิศใต            ติดตอกับ     ตําบลทายาง  อําเภอทายาง      
                   ทิศตะวันออก  ติดตอกับ    ตําบลไรมะขาม  อําเภอบานลาด           
                   ทิศตะวันตก     ติดตอกับ     ตําบลตําหร ุ  อําเภอบานลาด    
 (2) โครงสรางสวนราชการ 

  องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  แบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 

- สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 

- กองชาง 

- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- กองสวัสดิการสังคม 

 (3) จํานวนหมูบาน 6  หมูบาน           
จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มท้ังหมูบาน 6 หมู  ไดแก 

หมูท่ี ๑  บานทามะเฟอง   

หมูท่ี ๒  บานมวงงาม   

หมูท่ี ๓  บานถํ้ารงค   

หมูท่ี ๔  บานไรสะทอน   

หมูท่ี ๕  บานดอนตะโก   

หมูท่ี ๖  บานหนองชางตาย 

          (4)  ประชากร 

       ประชากรท้ังส้ิน  3,359  คน แยกเปนชาย 1,648  คน หญิง 1,711 คน  
       จํานวนครัวเรือน 1,041 ครัวเรือน  
 

 (5) รายไดไมรวมเงินอุดหนุน ณ ปจจุบัน  จํานวน 16,424,573.57  บาท 

           รายไดรวมเงินอุดหนุน  ณ  ปจจุบัน   จํานวน  27,098,706.57  บาท 
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          (6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 

   กลยุทธการพัฒนา   ๑.๑ จัดสวัสดิการคุมครองทางสังคม ดานสุขภาพสวัสดิการ 

       แรงงาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานกลุมองคกรของ 

ชุมชนดานกีฬาและนันทนาการ 

๑.๓  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวนโยบายของรฐั 

๑.๔  สงเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพคนในทองถ่ิน 

๑.๕  สงเสริมบํารุงรักษาและอนุรักษสถาบันทางศาสนาและ   
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

๑.๖  ฟนฟูมรดกทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมจารีต 

ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและสถาบันชาติ 

๑.๗ จัดบริการดานสาธารณสุข  และการปองกันรักษาโรค 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ๒ การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา 

กลยุทธการพัฒนา ๒.๑ อนุรักษฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําใหสามารถใชประโยชน 
           ไดอยางพอเพียง  

๒.๒ จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางพอเพียง 

2.3  สรางระบบระบายน้ําเพือ่แกไขปญหาน้ําทวมและบริการชุมชน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ๓ การบริหารจัดการ 

กลยุทธการพัฒนา ๓.๑ สนับสนุนกระบวนการประชาคมและขอมูลทุกระดับ  
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

๓.๒  พัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๓.๓   เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได 
๓.๔    พัฒนาสถานท่ีพรอมท้ังนําเทคโนโลยีทันสมัยมาใหบริการ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ๔ การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 

กลยุทธการพัฒนา ๔.๑ สงเสริมการเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดสารพิษ 

๔.๒    สนับสนุนระบบสหกรณและจําหนายผลิตภัณฑชุมชน 

๔.๓    สงเสริมรายไดชุมชน กลุมอาชีพ และกลุมองคกรตาง ๆ  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ๕ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธการพัฒนา ๕.๑ ปรับปรุงรักษาสภาพแวดลอมใหสะอาดสวยงาม 

เปนระเบียบ 

๕.๒   พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อการอนุรักษและสงเสริมการ 

ทองเท่ียว 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ๖ การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 

          กลยุทธการพัฒนา ๖.๑ สรางระบบเสนทางคมนาคมใหครอบคลุมท่ัวถึง 

๖.๒  สนับสนุนการขยายเขตไฟฟา และบริการไฟฟาสาธารณะ 

6.3   การเตือนภัย ปองกันอุบัติภัย  และจัดทําปายบอกเขต ปาย
ประชาสัมพันธ  ปายจราจรและปายซอยตาง ๆ   
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 ดังนั้นเพื่อใหการวางแผนพัฒนากําลัง  3  ป  ขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  มีความครบถวนอันจะ
ทําใหสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนท่ีจะตองวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นท่ี
บนความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชน  โดยแบงออกเปนดานตาง ๆ ไดดังนี ้
 

  สภาพปญหาของพื้นท่ี  
 

      1.  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 มีปญหาถนนในหมูบานเปนหลุมบอ เนื่องจากน้ําทวมขัง และเสียหายในชวงฤดูฝนทุกป 
1.2 น้ําประปาหมูบานยังไมไดรับมาตรฐานประปาด่ืมได เนื่องจากเปนประปาใตดิน จึงมีปญหา 

            เกี่ยวกับตะกอนดิน และการอุดตันทอสงน้ํา    
  1.3 ไฟฟาสองสวางสาธารณะมีไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน 
 

2.  ดานเศรษฐกิจ 

2.1   ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคสวนใหญประกอบอาชีพทาง 

  เกษตรกรรม และมีรายไดนอย เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงข้ึน  เชน  คาใชจายในการซื้อปุย   
  ยาฆาแมลง และ คาจางแรงงาน  เปนตน 

2.2   ขาดความรูในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาการผลิต 

2.3   ขาดการรวมกลุมการเกษตรอยางมั่นคงและถาวร 

2.4  ประชาชนสวนใหญมีรายไดไมเพียงพอกับรายจายเนื่องจากมีคาครองชีพท่ีสูง 
 

3.  ดานสังคม 

3.1   ปญหาโรคระบาดอุบัติใหมและโรคติดตอท่ีตองควบคุม 

3.2   ยังไมมีหองสมุดชุมชน เพื่อบริการดานการศึกษา และ นันทนาการใหแกประชาชนในพื้นท่ี 

       ทัศนะของคนในชุมชนยังยึดถือกลุมพวกพอง และยึดถือตัวบุคคลเปนหลัก 

3.3   มีปญหาครอบครัวแตกแยก  การมีครอบครัวและมีบุตรกอนวัยอันควร 

3.4   ปญหายาเสพติดและปญหาคนวางงาน  
3.5   มีปญหาการลักขโมยทรัพยสิน ประเภทสายไฟ  โลหะ 

 

4.  ดานการเมืองการบริหาร 

  4.1  ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมในการบริหารงานของ อบต. 
  4.2  ขาดสถานท่ี เครื่องมือ – อุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการประชาชน 
 

  5.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1  ตําบลถํ้ารงคเปนเขตท่ีเปนชุมชนด้ังเดิม   มีจํานวนประชาชนอาศัยอยูกระจัดกระจาย  
       มีอาชีพทําการเกษตรเปนสวนใหญ  และมีการใชปุยเคมี  ยาฆาแมลง  ทําใหดินเส่ือมสภาพ 

                 ทุกป เปนผลใหตนทุนในการทําการเกษตรสูงข้ึนเรื่อย ๆ    
5.2  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  และมีการบุกรุกทําลายสภาพพื้นปา  

                 และพื้นท่ีสาธารณะ 

5.3  ชุมชนมีจํานวนรถยนตเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดปญหาดานเสียงและควัน  แหลงน้ํามีสภาพ 

                 เสียหายจากสารพิษในการทําการเกษตร และสัตวน้ําสูญพันธุ 
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ความตองการของประชาชน 

1.  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1  ตองการถนนท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัยและใชไดทุกฤดูกาล 

  1.2  ตองการใหมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

  1.3  ตองการใหมีน้ําประปาสะอาด  ไฟฟา โทรศัพทสาธารณะ  ใชท่ัวทุกหมูบานหรือทุกครัวเรือน 
  

2.  ดานเศรษฐกิจ 

  2.1  ตองการการสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมเกษตรและกลุมอาชีพสรางงานสรางรายได 
  2.2  ตองการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต และกลุมอาชีพมีความเขมแข็ง 

  2.3  ตองการสงเสริมใหนําเศรษฐกิจแบบพอเพียงแบบพึ่งตนเองมาใช 
  2.4  ตองการใหสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการผลิตและแปรรูปพืชผลการเกษตร 
 

3.  ดานสังคม 

3.1  ตองการการสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งและเอื้ออาทรตอกัน  มีน้ําใจและคุณธรรม 

                 ซึ่งกนัและกัน 

  3.2  ตองการการสงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง 

  3.3  ตองการใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนาและเปนชุมชนนาอยู 
 

4.  ดานการเมืองการบริหาร 

  4.1  ตองการการมีสวนรวมใหชุมชนหรือประชาคมในการบริหารจัดการบานเมือง 

  4.2  ตองการการไดรับการบริการท่ีดีจากเจาหนาท่ีของรัฐ 

  4.3  ตองการใหใชหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการท่ีดีมาบริหารงานในหนวยงานของรัฐ 

  4.4  ตองการใหใชหลักประชาธิปไตย เพื่อใหไดมาซึ่งผูบริหารและตัวแทนประชาชน 
 

  5.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1  ตองการสรางความรวมมือใหชุมชนแกไขปญหาส่ิงแวดลอมและตระหนักถึงการอนุรักษ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.2  ตองการใหชุมชนเห็นความสําคัญของภัยจากภาวะโลกรอน 

 
  
 
  องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค มีภารกิจอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาท่ีครอบคลุมตามยุทธศาสตร          
การพัฒนา ไดแก การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา การ
บริหารจัดการ  การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การพัฒนาดานการ
พัฒนาเมืองและชุมชน  และในการการจัดทําแผนอัตรากําลังแตละสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ใช
การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   ท้ังนี้เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยสามารถ
กําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2542  อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ไดวิเคราะหภารกิจท่ีมีอยู เพื่อนํามาใชในการกําหนดสวนราชการ
รองรับ และใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเกิดข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนเปนหลัก ดังนี้ 

5. ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
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ภารกิจ กําหนดสวนราชการรองรับภารกิจ 
1.  ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
     (๑)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา ๖๗) (๑) 
     (๒)  ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘) (๑) 
     (๓)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘) (๒) 
     (๔)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา ๖๘) (๓) 
     (๕)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา ๑๖) (๔) 
     (๖)  การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖) (๕) 

ดานโครงสรางพื้นฐานมีภารกิจท่ี
เกี่ยวของการการซอม การสราง การ
บํารุงรักษา ไฟฟา ประปา 
สาธารณูปโภค สวนใหญ ดังนั้น การ
กําหนดสวนราชการรองรับภารกิจใน
ดาน นี้ คือ กองชาง 

2.  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
     (๑)  สงเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
           (มาตรา ๖๗) (๖) 
     (๒)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๖๗) (๓) 
     (๓)   ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและ 
            สวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘) (๔) 
     (๔)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา     
           และผูดอยโอกาส  (มาตรา ๑๖) (๑๐) 
     (๕)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 
           (มาตรา ๑๖) (๒) 
     (๖)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ 
           ประชาชน (มาตรา ๑๖) (๕) 
     (๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
           (มาตรา ๑๖)(๑๙) 

ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ท้ังดวยสุขภาพพลานามัย และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้น การ
กําหนดสวนราชการรองรับภารกิจใน
ดาน เปนการปฏิบัติงานประสานงาน
ใน 2 สวนราชการ คือ กอง
สวัสดิการสังคม และสํานักงานปลัด 

3.  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  
     (๑)  การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗) (๔) 
     (๒)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของ 
           แผนดิน (มาตรา ๖๘) (๘) 
     (๓)  การผังเมือง (มาตรา ๖๘) (๑๓) 
     (๔)  จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา ๑๖) (๓) 
     (๕)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ 
           บานเมือง(มาตรา ๑๖) (๑๗) 
     (๖)  การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖) (๒๘) 

ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย ดานนี้
เปนการใหความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนรวมท้ังความ
ปลอดภัยทางดานโครงสรางพื้นฐาน
ดวย  ดังนั้น การกําหนดสวนราชการ
รองรับภารกิจเปนการประสานงาน
การปฏิบัติระหวาง 2 สวนราชการ 
คือ กองชาง และสํานักงานปลัด 

4.  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มี
ภารกิจท่ี เกี่ยวของดังนี้ 
     (๑)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘) (๖) 
     (๒)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา ๖๘) (๕) 
     (๓)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘) (๗) 
     (๔)  ใหมีตลาด (มาตรา ๖๘) (๑๐) 
     (๕)  การทองเท่ียว (มาตรา ๖๘) (๑๒) 
     (๖)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย (มาตรา ๖๘) (๑๑) 
     (๗)  การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖) (๖) 
     (๘)  การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖) (๗) 

ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว ภารกิจในดานนี้เกี่ยวของ
กับการมีสวนรวม ของประชาชนใน
การสงเสริมอาชีพและความเปนอยู
ของประชาชน ดังนั้นการกําหนดสวน
ราชการรองรับดานนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหวาง 2 สวน
ราชการคือ กองคลัง กองสวัสดิการ
สังคมและสํานักงานปลัด  
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ภารกิจ กําหนดสวนราชการรองรับภารกิจ 
5.  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมี
ภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
     (๑)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
           (มาตรา ๖๗) (๗) 
     (๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ัง 
           กําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (มาตรา ๖๗) (๒) 
     (๓)  การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา ๑๗) (๑๒) 

ดานการบริหารจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ภารกิจใน
ดานนี้เกี่ยวของกับบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและการสงเสริม
สภาพแวดลอมในชุมชน ดังนั้น การ
กําหนดสวนราชการรองรับภารกิจ
เปนการประสานงานการปฏิบัติ
ระหวาง 2 สวนราชการ คือ กอง
ชาง และสํานักงานปลัด  

6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
     (๑)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม 
           อันดีของทองถ่ิน (มาตรา ๖๗) (๘) 
     (๒)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗) (๕) 
     (๓)  การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖) (๙) 
     (๔)  การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ 
          ทองถ่ิน (มาตรา ๑๗) (๑๘) 

ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภารกิจในดานนี้เกี่ยวของกับภูมิ
ปญญา ศาสนาและวัฒนธรรมของคน
ในชุมชน ดังนั้นการกําหนดสวน
ราชการรองรับดานนี้ คือ กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
     (๑)  สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนา 
           ทองถ่ิน (มาตรา ๔๕) (๓) 
     (2)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ 
           หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา ๖๗) (๙) 
     (๓)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน  
           (มาตรา ๑๖) (๑๖) 
     (๔)  การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกร 
           ปกครองสวนทองถ่ิน(มาตรา ๑๗) (๓) 
     (๕)  การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเช่ือมตอระหวางองคกร 
           ปกครองสวนทองถ่ินอื่น (มาตรา ๑๗) (๑๖) 

ดานการบริหารจัดการและการ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวน
ราชการและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ภารกิจในดานนี้เกี่ยวของกับ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนัน้
การกําหนดสวนราชการรองรับดานนี้ 
คือ สวนราชการทุกกองในองคการ
บริหารสวนตําบลถํ้ารงค (สํานักงาน
ปลัด กองคลัง กองชาง กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และกองสวัสดิการสังคม) 

 
ภารกิจท้ัง ๗ ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถจะแกไขปญหาของ

องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชน
ในเขตพื้นท่ี ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตองสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคไดนําภารกิจท้ัง 7 
ดานมาวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค โดยใชเทคนิค SWOT 
analysis  ดังนี ้
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 วิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค โดยใชเทคนิค 
SWOT analysis  ดังนี้  

 
๑. ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

 

จุดแข็ง   จุดออน  

๑. มีความโดดเดนและมีช่ือเสียงทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร 
๒. มีแหลงเรียนรูปราชญชาวบานดานตาง ๆ ในพื้นท่ี 

๓. ประชาชนมีความตระหนักถึงการมีสวนรวมในการ
พัฒนา สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ทองถ่ิน 

๔. ความหลากหลายของวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

1.ขาดการรวบรวมขอมูลดานศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 

โอกาส   อุปสรรค  

๑. มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเอื้ออํานวยตอการ
ถายทอดวัฒนธรรม 

2. โลกปจจุบันมีกระแสนิยมในดานการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

๑. การรับวัฒนธรรมตะวันตกและเทคโนโลยีมี
ผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม 

๒. ขาดผูสืบทอดดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 

๓. วิถีการดําเนินชีวิตของครอบครัวในปจจุบันมุงเนน
ทางดานวัตถุนิยมจึงไมมีเวลาปลูกฝงใหเยาวชนมีความ
ตระหนักศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
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๒. ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเท่ียว 

 

จุดแข็ง จุดออน  

๑. มีความโดดเดนทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร 
๒. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ หลากหลายมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาการทองเท่ียว 

๓. ประชาชนมีความต่ืนตัวและใหความสําคัญในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

1. การโฆษณาประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัด
ไมเพียงพอตอแหลงทองเท่ียว 

2. บุคลากรการทองเท่ียวยังขาดทักษะและความ
พรอมในการตอนรับนักทองเท่ียว 
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดาน
ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

4. ขาดการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวใหมีความ 

เช่ือมโยงภายในจังหวัด 

5. การทองเท่ียวขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

6. ขาดการจัดการดานขยะมูลฝอยอยางจริงจัง 

โอกาส  อุปสรรค  

๑. มีกลุม/องคกร ท่ีดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๒. มีกฎหมายใหองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาท
หนาท่ีในการดูแลบํารุงรักษาส่ิงแวดลอม  
3. มีสถาบันการศึกษาท่ีมีความพรอมและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวรวมถึงมี
ความพรอม ในการพัฒนาและฝกอบรม บุคลากร
ทางการทองเท่ียว 

๑. ขาดการประสานบูรณาการระหวางหนวยงาน 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ  
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๓. ดานคุณภาพการศึกษา 

 

จุดแข็ง จุดออน  

๑. บุคลากรมีความพรอมท่ีจะพัฒนาศักยภาพเพื่อ
เสริมสรางความรูทักษะ ประสบการณดานการศึกษา 

๒. มีสถานศึกษาท่ีมีความพรอมในการพัฒนาดาน
การศึกษาและดานการพัฒนาทองถ่ิน 

3. นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดบทบาท 
ภารกิจ หนาท่ี เพื่อรองรับภารกิจถายโอนไวชัดเจน 

 

๑. ความไมตอเนื่องดานนโยบาย ระบบบริหารและ
การจัดการศึกษาทําใหไมมีประสิทธิภาพ 

๒. การเช่ือมโยงเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาดานการศึกษาไมเพียงพอ  
๓. บุคลากรสวนใหญขาดความรูและทักษะในการใช
เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการดาน
การศึกษา 

 
 
 

โอกาส  อุปสรรค  

๑. มีสถานศึกษาท่ีสามารถพัฒนาและสรางความพรอม
ใหมีศักยภาพในการจัดการศึกษาไดอยางท่ัวถึง 

2. เทคโนโลยีท่ีกาวหนาทําใหสามารถเพิ่มโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหกับประชาชน 

3. รัฐบาลสนับสนุนขยายโอกาสทางการศึกษาและมี
กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาแกนักเรียนท่ียากจน 

 

๑. คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในชนบทและใน
เมืองมีความแตกตางคอนขางสูง 

๒. คานิยมเนนดานคุณวุฒิการศึกษา มากกวาคุณภาพ
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคน 

๓. หลักสูตรการเรียนการสอนถูกกําหนดจากสวนกลาง
ไมเหมาะสมกับสภาพของทองถ่ินและขาดการนําภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาใช 
๔. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐไมเพียงพอตอความ
ตองการดานการจัดการศึกษา 

๕. นโยบายดานการถายโอนการศึกษาไมชัดเจน
บุคลากรทางการศึกษาไมยอมรับการเปล่ียนแปลง 
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๕. ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

 

จุดแข็ง  จุดออน  

๑. สามารถดําเนินการเกี่ยวกับการกอสราง ปรับปรุง 
โครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ไดในทุกปงบประมาณ 

๒. สามารถดําเนินการแกไขปญหาดานโครงสราง
พื้นฐานใหแกประชาชนท่ีมาดําเนินการรองขอใหแกไข  
 
 
 

๑.เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ใชงานมานาน มีสภาพเกา 
ตองบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 
2.งบประมาณมีจํานวนจํากัด พื้นท่ีท่ีตองดําเนินการมี
มากทําใหขาดการพัฒนาท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 

 

โอกาส  อุปสรรค  

๑. มีหนวยงานของภาครัฐทุกระดับใหความสําคัญใน
การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

๒. มีแหลงน้ําท่ีสามารถนํามาใชประโยชนในการ
อุปโภคบริโภค 

๓. สามารถนําเสนอโครงการตอจังหวัด หนวยงาน 
ตาง ๆ เพื่อของบประมาณมาดําเนินการดานโครงสราง
พื้นฐานได 
 
 
 

๑.งบประมาณในการดําเนินการสวนใหญ เปน
งบประมาณท่ีองคการบริหารสวนตําบลตองรอการ
จัดสรรจากรัฐบาล อาจไมเพียงพอตามท่ีคาดหวังไว ซึ่ง
แลวแตสถานะทางการคลัง 
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๖. ดานสังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

 

  จุดแข็ง จุดออน  

๑. ผลผลิตการเกษตรหลากหลาย ไดแก มะนาว กลวย ชมพู 
๒. พื้นท่ีเพาะปลูกทางการเกษตรมีจํานวนมาก 

๓. ประชาชนใฝรู มีปราชญชาวบานในองคความรูหลากหลาย เชน  
ดานเกษตรชีวภาพ ดานศิลปวัฒนธรรม  
๔. มีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

๕. ประชาชนใหความสําคัญกับสุขภาพอนามัย มีการตรวจหา
สารเคมีทุก ๆ ป 
๖. ประชาชนมีการรวมกลุมดานสุขภาพอยางหลากหลาย เชน  
ชมรมผูสูงอายุ  
๗. มีสถานท่ีทองเท่ียว และกลุมอาชีพ ท่ีมีช่ือเสียงทําใหเศรษฐกิจดี 

 

1. กลุมอาชีพไมเขมแข็งเนื่องจากขาดทักษะ 
ความรูในการบริหารจัดการและการตลาด 

2. ประชาชนขาดการรวมกลุมและการพัฒนา
เครือขาย 

3. เกษตรกรมีความชํานาญเฉพาะการผลิตแตไม
มีประสบการณดานการตลาด 

4. จังหวัดไมมีการบริหารจัดการดานการตลาด
เพื่อรองรับสินคาเกษตร 

โอกาส  อุปสรรค  

๑. สินคาเกษตรมีราคาสูง  เชน  มะนาว กลวยหอม 

๒. สถาบันการเงินใหการสนับสนุนสินเช่ือแกผูประกอบการขนาด
กลางขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน 

๑. ตนทุนการผลิต เชน ปุยมีราคาแพง 

๒. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
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๗.  ดานการเมือง และระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

 

จุดแข็ง จุดออน  

๑. องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคมีกรอบโครงสรางองคกรท่ี
ชัดเจนและมีบุคลากรท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานมีระบบสายการ
บังคับบัญชาท่ีชัดเจน และสามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดตาม
ภารกิจอํานาจหนาท่ี จึงทําใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

2.  มีการแบงหนาท่ีการปฏิบัติงานกันอยางชัดเจนสงผลใหการ
ใหบริการประชาชนมีความสะดวก และรวดเร็ว สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางเต็มกําลังศักยภาพ 

3. สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดตามภารกิจอํานาจหนาท่ีตาม
กําลังงบประมาณท่ีมีจึงทําใหมีความคลองตัวในการดําเนินงาน 

4. ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเปนไป
ตามกฎหมาย 

5. มีขอกําหนดดานกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ทําใหมี
กรอบการดําเนินงานท่ีชัดเจน และชวยกํากับการดําเนินงานท้ัง
ฝายราชการและฝายการเมืองใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

๑. ความตองการของประชาชนในตําบลมีความ
คาดหวังในการแกไขปญหาขององคการบริหารสวน
ตําบลแตยังไมสามารถตอบสนองความตองการได
ท่ัวถึง 

2. นโยบายการของผูบริหารเปล่ียนแปลงตามวาระ
การดํารงตําแหนง  จึงทําใหขาดความตอเนื่องใน
การบริหาร 

3. ขาดการประสานงานท่ีดีระหวางสวนราชการ 

ภายในองคกร 

4. ในการดําเนินงานตองผานข้ันตอนหลาย 

ข้ันตอน ทําใหเสียเวลาการดําเนินงานและให 
ความสําคัญกับงานเอกสารมากเกินไป 

 

โอกาส  อุปสรรค  

๑. การกํากับดูแลโดยอําเภอไมกระทบตอการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล 

๒. กฎหมายกระจายอํานาจ ฯ เอื้อตอการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล 

๓. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหมีความสะดวกคลองตัวและ
มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากข้ึน 

 

๑. อํานาจหนาท่ีตามแผนกระจายอํานาจ ฯ ยังไมมี
ความชัดเจนในหลายภารกิจ 

 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



-18- 
 

 
  
 
   องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  มีภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ตองดําเนินการดังนี ้
  

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การกําหนดสวนราชการรองรับกับภารกิจ 

ภารกิจหลัก 
   1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
   2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   3. ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
   4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
   6. ดานการสงเสริมการศึกษา 
   7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
1.  กองชาง 
2.  กองสวัสดิการสังคม 
3.  สํานักงานปลัด และกองชาง 
4.  สํานักงานปลัด 
5.  ทุกสวนราชการ 
6.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  สํานักงานปลัด  

ภารกิจรอง 
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
3. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน 

  
 1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2. กองสวัสดิการสังคม 
 3. กองสวัสดิการสังคม 
 4. กองคลัง 

 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 5 สวน ไดแก 
สํานักงานปลัด   กองคลัง   กองชาง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกองสวัสดิการสังคม มีกรอบ
อัตรากําลังขาราชการจํานวนท้ังส้ิน 17  อัตรา  ครู 1 อัตรา  ลูกจางประจํา 1 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 
6 อัตรา พนักงานจางท่ัวไป  จํานวน  3 อัตรา รวมกําหนดตําแหนงเกี่ยวกับบุคลากรท้ังส้ิน จํานวน 28 อัตรา และไดมี
การวิเคราะหอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค โดยใชหลัก การวิเคราะห SWOT Analysis  เปน
เครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพื่อให ผูบริหารรูจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคขององคกร ซึ่งจะชวย
เปนเครื่องมือใหทราบวาองคกรมีแรงขับเคล่ือน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  มั่นใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานใน
องคกรยังมีประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม   SWOT Analysis  
มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา  2  สวน  ดังนี้    
  

1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุด
แข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็ง ดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชน
จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ        

6. ภารกิจหลัก  และภารกิจรองท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะตองดําเนินการ 

 
 

 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
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1.2  W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม
ภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น     
 

2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 
2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานของ
องคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 
  

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลอง
และพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง    
 

วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค (ระดับตัวบุคลากร) 

  

จุดแข็ง   S 

1. มีภูมิลําเนาอยูในพื้นท่ี อบต. และพื้นท่ีใกลเคียง อบต. 

2. มีอายุเฉล่ีย 30 – 5๐ ป เปนวัยทํางาน 

3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียด 

   รอบคอบไมมีพฤติกรรมเส่ียงตอการทุจริต 

4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 

5. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  โดยใช 

    ความสัมพันธสวนตัวได 

จุดออน   W 

1. บางสวนมีความรูไมสอดคลองกับภารกิจของ อบต. 

2. ทํางานในลักษณะเช่ือความคิดสวนตัวมากกวาหลักการและ

เหตุผลท่ีถูกตองของทางราชการ 

3. มีภาระหนี้สิน 

  

โอกาส   O 

1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ

รวมมือในการทํางานงายข้ึน 

2. มีความจรงิใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการทํางาน

และ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ขอจํากัด   T 

1. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ 

2. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยากของงาน 

3. มีถนนสายหลักกั้นระหวางพื้นท่ีทําใหบุคลากรอาจมีความ

เส่ียงในการเดินทางใหบริการ 

4. มีความกาวหนาในวงแคบ 
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วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค (ระดับองคกร) 

 

จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย 

2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ 

    ทํางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 

4. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร 

5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของ

บุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน 

6. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ท่ีไดจาก

การศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 

จุดออน   W 

1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ 

2. พื้นท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี

บุคลากรไมเพียงพอหรือไมม ี

3. อาคารสํานักงานคับแคบ  

  

โอกาส   O 

1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา 

2. มีความคุนเคยกันทุกคน 

3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขต อบต. ทําใหรู สภาพ

พื้นท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี 

4.  ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทใน

การชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค 

  

ขอจํากัด  T 

1. การถายโอนภารกิจมาใหเฉพาะงานแตไมถายโอน

บุคลากรและงบประมาณมาทําใหทํางานลําบาก 

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงานความรูท่ีมี

จํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะทํางาน

ได ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 

3. งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ี จํานวน 

    ประชากร และภารกิจ 

 
  

 
 
 
   

  จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค     ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองเสร็จส้ินเรียบรอยแลว
นั้น  จึงควรกําหนดโครงสรางและตําแหนงของพนกังานสวนตําบลและลูกจาง  เพื่อดําเนินการตามภารกิจหนาท่ีท่ี
กําหนดไวดังนี ้
  8.1 โครงสราง โครงสรางตามกําหนดโครงสรางสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค
ประกอบดวย   สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง   กองสวัสดิการสังคม และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค จึงกําหนดโครงสรางสวนราชการหนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการ และการ
แบงสวนราชการภายใน   ตามรายละเอียดโครงสรางดังนี ้
 
 
 
 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

๒๕61 – ๒๕63 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม  

๒๕64 – ๒๕66 
หมายเหตุ 

 
1. สํานักงานปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารท่ัวไป 

1.2 งานการเจาหนาท่ี 

1.3 งานนโยบายและแผน 

1.4 งานกฎหมายและคดี 

1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.6 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 
1. สํานักงานปลดั อบต. 

1.1 งานบริหารท่ัวไป 

1.2 งานการเจาหนาท่ี 

1.3 งานนโยบายและแผน 

1.4 งานกฎหมายและคดี 

1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.6 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 
สวน

ราชการ
เดิมท่ีต้ังไว 

 
2. กองคลัง 

2.1 งานการเงินและบัญชี 

2.2 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

 
2. กองคลัง 

2.1 งานการเงินและบัญชี 

2.2 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
 
3. กองชาง 

3.1 งานกอสราง ออกแบบ และควบคุมอาคาร 

3.2 งานผังเมืองและงานประสานสาธารณูปโภค 

3.3 งานกิจการประปา 

 
3. กองชาง 

3.1 งานกอสราง ออกแบบ และควบคุมอาคาร 

3.2 งานผังเมืองและงานประสานสาธารณูปโภค 

3.3 งานกิจการประปา 

 
4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม 

4.1  งานบริหารการศึกษา 

4.2  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม 

4.1  งานบริหารการศึกษา 

4.2  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
5. กองสวัสดิการสังคม 

5.1 งานสังคมสงเคราะหและสงเสริมชุมชน 

5.2 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

5.3 งานสงเสริมการทองเท่ียว 

 
5. กองสวัสดิการสังคม 

5.1 งานสังคมสงเคราะหและสงเสริมชุมชน 

5.2 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

5.3 งานสงเสริมการทองเท่ียว 

 
8.2 การวิเคราะหกําหนดตําแหนง 
 

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

        องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค วิเคราะหการกําหนดตําแหนง  จากภารกิจท่ีจะดําเนินการในแตละ
สวนราชการในอนาคต 3 ป ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด เพื่อนํามาวิเคราะหวาจะ
ใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน 
และเพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพื่อใหการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลถํ้ารงคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบ
อัตรากําลัง 3 ป ดังนี ้
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กรอบอัตรากําลัง 3 ป  ระหวางป พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566  
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรากําลัง

เดิม 

กรอบอัตรากําลังใหม เพิ่ม / ลด 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล   
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

                     สํานักงานปลัด 

หัวหนาสํานักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
1 1 1 1 - - -  

งานบริหารท่ัวไป 

เจาพนักงานธุรการ (ปง.) 
ลูกจางประจํา (ถายโอน) 
พนักงานประสานงานชนบท 

พนักงานจางตามภารกิจ 

ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 
พนักงานจางท่ัวไป 

คนงานท่ัวไป 

พนักงานขับรถยนต 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานการเจาหนาท่ี 

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

งานนโยบายและแผน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชก.) 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

งานกฎหมายและคดี 

นิติกร (ปก.) 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย (ปก.) 
พนักงานจางตามภารกิจ 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

นักจัดการงานท่ัวไป  (ปก.) 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

รวม 12 12 12 12 - - -  
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สวนราชการ 

กรอบ
อัตรากํา
ลังเดิม 

กรอบอัตรากําลังใหม เพิ่ม / ลด 
หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  

                    กองคลัง         
ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับตน) 
1 1 1 1 - - -  

งานการเงินและบัญชี 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

งานทะเบียนทรัพยสนิและพัสดุ 

นักวิชาการพัสดุ (ปก.) 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

รวม 4 4 4 4 - - -  
กองชาง 

ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
1 1 1 1 - - - - 

งานกอสราง ออกแบบ และควบคุม
อาคาร 

นายชางโยธา (ชง.) 
พนักงานจางตามภารกิจ 

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

งานสาธารณูปโภค 

ผูชวยนายชางไฟฟา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 4 4 4 4 - - - - 
กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับตน) 
1 1 1 1 - - - - 

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ครู ค.ศ.1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

พนักงานจางตามภารกิจ 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

พนักงานจางท่ัวไป 

ผูดูแลเด็ก 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

รวม 4 4 4 4 - - - - 
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สวนราชการ 

กรอบ
อัตรากํา
ลังเดิม 

กรอบอัตรากําลังใหม เพิ่ม / ลด 
หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  

               กองสวัสดิการสังคม 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม       
ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - - 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
งานสังคมสงเคราะหและสงเสริมชุมชน 

พนักงานจางตามภารกิจ 

ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

รวม 3 3 3 3 - - - - 
รวมท้ังสิ้น 28 28 28 28 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ตาราง Excel) 



9. ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ตาราง Excel) 



-27- 
 
 
 

 

กรอบโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
 
 

 
 
               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดบักลาง) 

สํานักงานปลดั อบต. 
(นักบรหิารงานทั่วไป ระดบัตน) 

 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานการเจาหนาท่ี 

- งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคดี 

- งานปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 

- งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

กองคลัง 
(นักบรหิารงานการคลัง ระดับตน) 

 

- งานการเงินและงานบัญชี 
- งานทะเบียนทรัพยสินและ

พัสดุ 
- งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได 

กองชาง 
(นักบรหิารงานชาง ระดับตน) 

 

- งานกอสราง ออกแบบ
และควบคุมอาคาร 

- งานสาธารณูปโภค 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(นักบรหิารงานการศึกษา ระดบัตน) 
 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานสงเสริมการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

10.  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 
 

 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบรหิารงานสวัสดกิารสังคม ระดับตน) 
 

- งานสังคมสงเคราะหและ
สงเสริมชุมชน 

- งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

- งานสงเสริมการทองเท่ียว 
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โครงสรางสํานกังานปลดัองคการบริหารสวนตําบล 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
        . 
 
 
 
ประเภท อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจางประจํา 
พนกังานจาง
ตามภารกิจ 

พนกังาน
จางทั่วไป ระดับ สูง กลาง ตน ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

จํานวน - - 1 - 2 2 - - 2 1 2 2 
 

 

หัวหนาสาํนักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน )     

 

งานบริหารงานทั่วไป 
 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

งานนโยบายและแผน 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน(ชก.) 
   

 

-  เจาพนักงานธุรการ (ปง.) 
-  พนักงานประสานงานชนบท  
-  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ  
-  คนงาน   
-  พนักงานขับรถยนต  
 

 
 
 
 
 

 -  นักจัดการงานทั่วไป  (ปก.) - เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย  (ปง.) 
- ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย   
 
 
 
 
 
 

 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

งานการเจาหนาที ่

- นักทรัพยากรบุคคล(ชก.) 
   

 

 

งานกฎหมายและคดี 

- นิติกร  (ปก.) 
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โครงสรางกองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภท อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจางประจํา 
พนกังานจาง
ตามภารกิจ 

พนกังาน
จางทั่วไป ระดับ สูง กลาง ตน ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

จํานวน - - 1 - 3 - - - - - - - 

 
 
 
 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน )    

 

งานการเงินและบัญชี 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

      - นักวิชาการพัสดุ   (ชก.)    - นักวิชาการจัดเก็บรายได  (ชก.) - นักวิชาการเงินและบัญชี   (ชก.) 
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โครงสรางกองชาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
 
 
 
 
ประเภท อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจางประจํา 
พนกังานจาง
ตามภารกิจ 

พนกังาน
จางทั่วไป ระดับ สูง กลาง ตน ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

จํานวน - - 1 - - - - 1 - - 2 - 

 
 
 
 

 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานการชาง ระดับตน)  

งานกอสราง ออกแบบ และควบคุมอาคาร 
 
 

งานสาธารณูปโภค 

- นายชางโยธา   (ชง.) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

- ผูชวยนายชางไฟฟา  
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โครงสรางกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ประเภท อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 

ครู คศ.2 
พนกังานจาง
ตามภารกิจ 

พนกังาน
จางทั่วไป ระดับ สูง กลาง ตน ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

จํานวน - - 1 - - - - - - 1 1 1 

 
            

ผูอํานวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานศึกษา ระดันตน)  

 

งานสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  
-  ผูดูแลเด็ก  
 
 
 

 

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

-  ครู  
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           โครงสรางกองสวัสดกิารสงัคม 

 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                
   
 
   

 
   
 
 
 

ประเภท อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจางประจํา 

พนกังานจาง
ตามภารกิจ 

พนกังาน
จางทั่วไป ระดับ สูง กลาง ตน ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

จํานวน - - 1 - 1 - - - - - 1 - 

 
 
 
 
 

 

งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 

          ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับตน )   

งานสงเสริมการทองเที่ยว 
 
 
 
 
 

- นักพัฒนาชุมชน  (ชก.) 
 

- ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   
 

งานสังคมสงเคราะหและสงเสริมชุมชน 
 
 
 
 
 

- ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน   
 



 
 
 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 

กรอบอตัรากําลังเดิม กรอบอตัรากําลังใหม 

เงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง 

หมายเหต ุ
เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ 

เงินประจํา
ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

1 นายวิเชียร  ปลื้มจิตร 
รัฐประศาสน 

ศาตรมหาบัณฑิต/การ
ปกครองทองถิ่น 

38-3-00-
1101-001 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

กลาง 
38-3-00-

1101-001 
ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทองถิ่น) 
กลาง 486,720 

(40,560 x 12) 
84,000 

(7,000 x 12) 
84,000 

(7,000 x 12) 
 

654,720 

               สํานักปลัด 

2 นายสุมาฆะ  ฉ่ํามะนา 
รัฐศาสตรบัณฑิต 

ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร 

38-3-01-
2101-001 

หัวหนาสํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ตน 38-3-01-
2101-001 

หัวหนาสํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ตน 349,320 
(29,110 x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 
391,320 

 

3 นางสาวภัคจิรา  ผุดผอง 
รัฐประศาสน 

ศาตรมหาบัณฑิต/การ
ปกครองทองถิ่น 

38-3-01-
3102-001 

นักทรัพยากรบุคคล 
ชํานาญ

การ 
38-3-01-

3102-001 
นักทรัพยากรบุคคล 

ชํานาญ
การ 

389,400 
(32,450 x 12) 

- - 
 

389,400 
 

4 นางวรรณนิภา  อยูพรหมชาติ 
รัฐประศาสน 

ศาตรมหาบัณฑิต/การ
ปกครองทองถิ่น 

38-3-01-
3101-001 

นักจัดการงานทั่วไป 
ปฏิบัติ
การ 

38-3-01-
3101-001 

นักจัดการงานทั่วไป 
ปฏิบัติ
การ 

284,520 
(23,710 x 12) 

- - 284,520 
 

5 นางสาวลลิตพรรณ นิลสุข 
รัฐศาสตร 

มหาบัณฑิต 
38-3-01-

3103-001 
นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 
ปฏิบัติ
การ 

38-3-01-
3103-001 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

ชํานาญ
การ 

356,160 
(29,680 x 12) 

- - 356,160 
 

6 นางสาวบญุญรัตน  โพงขุนทด 
ปริญญาตรี/นิติศาสตร

บัณฑิต 
38-3-01-

3105-001 นิติกร 
ปฏิบัติ
การ 

38-3-01-
3105-001 นิติกร 

ปฏิบัติ
การ 

180,720 
(15,060 x 12) - - 180,720 

7 นายวัชรพงศ  อยูทอง 
ปริญญาตรี/การ

บริหารธุรกิจ 
38-3-01-

4805-001 
เจาพนักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติ 
งาน 

38-3-01-
4805-001 

เจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ปฏิบัติ 
งาน 

248,280 
(20,690 x 12) 

- - 248,280 
 

8 นางสาวกนกอร  กระทุมแกว 
ปริญญาตรี/การจัดการ

ทั่วไป 
38-3-01-

4101-001 
เจาพนักงานธุรการ 

ปฏิบัติ 
งาน 

38-3-01-
4101-001 

เจาพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติ 
งาน 

214,560 
(17,880 x 12) 

- - 
214,560 

 
 

 ลูกจางประจํา (ถายโอน)            

9 นายไพโรจน  เปยผอง 
ปริญญาตรี/บริหาร

ทั่วไป 
- 

พนักงานประสานงาน
ชนบท 

- - 
พนักงานประสานงาน

ชนบท 
- 

236,640 
(19,720 x 12) 

- - (ถายโอน) 
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11.  บัญชีแสดงการจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ 

 
 

 



ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอตัรากําลังเดิม กรอบอตัรากําลังใหม 

เงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง หมายเหต ุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินคาตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ  

 พนักงานจางตามภารกิจ            

10 นายชาญชยั  บางเสน 
ปวช./ชางเชื่อม

โลหะ 
- 

ผูชวยเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- - 
ผูชวยเจาพนักงาน

ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- 
149,760 

(12,480 x 12) 
- - 149,760 

 

11 นางสาววรรณา  ทั่งทอง 
ปริญญาตรี/
บริหารธุรกิจ 

- 
ผูชวยเจาพนักงาน
ประชาสัมพันธ 

- - 
ผูชวยเจาพนักงาน

ประชาสัมพันธ 
- 

126,360 
(10,530 x 12) 

- - 126,360 
 

 พนักงานจางทั่วไป            

12 
 

นางสาวฉวีวรรณ  สวางจิตต 
 

ม.3 
 

- 
 

คนงาน 
 

- 
 

- 
 

คนงาน 
 

- 
108,000 

(9,000 x 12) - - 108,000 
 

13 
 

นายชายชาญ  สินเสริฐ 
ม.3  

- 
 

พนักงานขับรถยนต 
 

- 
 

- 
 

พนักงานขับรถยนต 
 

- 
108,000 

(9,000 x 12) - -  

                   กองคลัง 

14 นางอนงคนาถ  พุทธิกรณ 
บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต/การ
จัดการทั่วไป 

38-3-04-
2102-001 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

ตน 
38-3-04-

2102-001 
ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

ตน 

 
435,720 

(36,310 x 12) 
 

42,000 
(3,500x 12) - 

477,720 
 

15 นางสาวสุนิสา  ออนแสง บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

38-3-04-
3201-001 

นักวิชาการเงินและบัญช ี
ปฏิบัติ 
การ 

38-3-04-
3201-001 

นักวิชาการเงินและ
บัญช ี

ปฏิบัติ 
การ 

323,760 
(26,980 x 12) - - 

323,760 
 

16 นางสาวอรุณี   หินแกว 
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

 

38-3-04-
3203-001 

นักวิชาการจัดเก็บรายได 
ปฏิบัติ 
การ 

38-3-04-
3203-001 

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได 

ปฏิบัติ 
การ 

305,640 
(25,470 x 12) - - 

305,640 
 

17 นางสาวระพีพรรณ อ่ิมสมบัติ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

38-3-04-
3204-001 

นักวิชาการพัสดุ 
ปฏิบัติ 
การ 

38-3-04-
3204-001 

นักวิชาการพัสดุ 
ปฏิบัติ 
การ 

311,640 
(25,970 x 12) - - 

311,640 

       กองชาง 

18 นายเอนก เล็กเครือสุวรรณ 
รัฐประศาสน 

ศาตรมหาบัณฑิต 
38-3-05-

2103-001 
ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 

ตน 
38-3-05-

2103-001 
ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 

ตน 
33,000 

(396,000 x 
12)  

42,000 
(3,500x 12) 

- 438,000 

19 นายจักรกริช  สงวนทรัพย 
วิทยาศาสตร

บัณฑิต/เทคโนโลยี
กอสราง 

38-3-05-
4701-001 

นายชางโยธา 
ชํานาญ

งาน 
38-3-05-

4701-001 
นายชางโยธา 

ชํานา
ญงาน 

280,440 
(23,370 x 12) 

- - 280,440 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 

กรอบอตัรากําลังเดิม กรอบอตัรากําลังใหม 

เงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง 

หมายเหต ุ
เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ 

เงินประจํา
ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

 
พนักงานจางตามภารกิจ            

 

20 นายภัทราวุฒิ  แยมยืนยง ปวส./ชางไฟฟา - ผูชวยนายชางไฟฟา - - ผูชวยนายชางไฟฟา - 
150,480 

(12,550 x 12) 
- - 150,480 

 

 

21 นางสาวจุฑาทิพย  คลับคลาย 
ปวส./คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
- 

ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ 

- - 
ผูชวยเจาพนักงาน

ธุรการ 
- 

141,120 
(11,760 x 12) 

- - 141,120 
 

         กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

22 นางณัฏฐวดี  กายเพชร 
ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต/การ 
บริหารการศึกษา 

38-3-08- 
2107-001 

ผูอํานวยการกอง
การศึกษาฯ 

(นักบริหารงานศึกษา) 
ตน 

38-3-08- 
2107-001 

ผูอํานวยการกอง
การศึกษาฯ 

(นักบริหารงาน
ศึกษา) 

ตน 
349,320 

(29,110 x 12) 
42,000 

(3,500x 12) 
- 391,320 

23 นางสาวอารีย  ดอกรัก 
ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต/การ
บริหารการศึกษา 

38-3-08- 
6600-129 

ครู คศ.2 
38-3-08- 

6600-129 
ครู คศ.2 

281,160 
(23,430x12) - - 

ใชเงิน 
อุดหนุน 

 พนักงานจางตามภารกิจ           
 
 

24 นางสาวสุธีรา  บัวเกิด ครุศาสตรบัณฑิต - ผูชวยครูดูแลเด็ก - - ผูชวยครูดูแลเด็ก - 
146,880 

(12,240x12) - - 
ใชเงิน 

อุดหนุน 

 พนักงานจางทั่วไป           
 
 

25 นางสาวจินตวดี  มูลแมง มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

- ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 
108,000 

(9,000 x 12) 
- - 

108,000 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 

กรอบอตัรากําลังเดิม กรอบอตัรากําลังใหม 

เงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง 

หมายเหต ุ
เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ 

เงินประจํา
ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

            กองสวัสดิการสังคม 

26 นางสาววาสนา  ปองกัน 
รัฐประศาสน 

ศาตรมหาบัณฑิต 
38-3-11- 

2105-001 

ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม) 

ตน 
38-3-11- 

2105-001 

ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม) 

ตน 
349,320 

(29,110 x 12) 
42,000 

(3,500x 12) 
- 

 

391,320 

27 นางวันทนา  พดูเพราะ 

รัฐประศาสน 
ศาตรมหาบัณฑิต/

การปกครอง
ทองถิ่น 

38-3-11- 
3801-001 

นักพัฒนาชุมชน 
ปก./ 
ปช. 

38-3-11- 
3801-001 

นักพัฒนาชุมชน ปก./ ปช. 
342,720 

(28,560 x 12) 
- - 342,720 

 

 พนักงานจางตามภารกิจ            

28 นายสุรพร  อํามฤต 
ศิลปะศาสตร

บัณฑิต/พัฒนา
สังคม 

- 
ผูชวยเจาพนักงาน

พัฒนาชุมชน 
- - 

ผูชวยเจาพนักงาน
พัฒนาชุมชน 

- 
141,720 

(11,810 x 12) 
- - 141,720 
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12. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
 

องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค กําหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานสวนตําบลในสังกัดทุก
ระดับ  โดยมุงเนนไปท่ีพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจาก
การพัฒนาความรู ท่ัวไปในการปฏิ บัติงาน  เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง ดานการบริหาร          
ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานอื่นๆ ท่ีจําเปนแลว องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ตระหนักเปนอยางยิ่ง โดย
มุงเนนท่ีจะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 4.0 เพื่อประโยชน
ของประชาชนเปนหลักกลาวคือ 

1. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปดกวางและเช่ือมโยงกัน  มีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย 
โปรงใส   ในการทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ หนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซึ่ง
กันและกัน ระหวางหนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพื่อเปนการตรวจสอบการทํางานระหวาง
กันและเปดกวางในการมีสวนรวม การสรางเครือขาย 

2. องคการบริหารสวนตําบลยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานท่ีตองเขาใจประชาชน
เปนหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยต้ังคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข  ปญหา
ความตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวกเช่ือมโยงทุกสวน
ราชการ เพื่อเปดโอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน  องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค มุงเนนใหประชาชนใช
ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ  โดยเปดให
ประชาชนใชบริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีหนวยงาน  ใหขอมูลผาน
ไลน  เว็บไซด  ของหนวยงานดวย 

3. องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตองทํางานอยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการ
วิเคราะหความเส่ียง สรางนวัตกรรมหรือคิดริเริ่มและประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการ
ตอบโตกับโลกแหงการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุน และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลา ตลอดจนเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสู
สภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม รวมท้ังทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาท่ี
ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค จะยึดถือ
ปฏิ บัติการดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก .พ . ท่ี  นร 1013.4/42 ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง  เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal Government 
Skill Self-Assessment) โดยไดรวบรวมเปนนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรในการ
พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด  

  

                   ท้ังนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  ตามแนวทางขางตนนั้น 
กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซึ่งวิธีการ
พัฒนา  อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน  การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ดังนี้ 

1. การฝกอบรมและสัมมนาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
2. การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
3. การปฐมนิเทศสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีบรรจุใหม 
4. การอบรมการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการปฏิบัติงานพรอมจัดหาไวใชอยางเพียงพอ 
5. สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
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                   ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซึ่งการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงาน
พื้นฐานของพนักงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน  การบริหารโครงการ การใหบรกิาร  การวิจัย  ทักษะการ
ติดตอส่ือสาร  การเขียนหนังสือราชการ  การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ 
เปนตน 
                 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคเล็งเห็นวา                
มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง ในสังกัดนั้น  มีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกัน
ตางสถานท่ี ตางภาค  ตางภาษาถ่ิน  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการ เปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนท่ีพึง
มีเปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ
บริหารสวนตําบลถํ้ารงค  ประกอบดวย   

1. การมุงผลสัมฤทธิ์    
2. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม       
3. การเขาใจในองคกรและระบบงาน     
4. การบริการเปนเลิศ     
5. การทํางานเปนทีม     

  

                 องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเปน
สําคัญ เพราะเขาใจดีวาหากคนในองคกรไดรับการพัฒนาแลว ยอมจะสะทอนใหองคกรไดรับการพัฒนา
ตามลําดับท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงไดกําหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้ 
 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ (2564 – 2566) 
 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไดมีการกําหนดเปาหมาย การพัฒนาประเทศใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กําหนดให
ภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน
สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง มีความโปรงใส ปลอดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกําหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ขอ 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและคนเกง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาท่ีและขับเคล่ือน
ภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดี
คนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถ 
รองรับการเปล่ียนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปล่ียน แนวคิดให
การปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถ บูรณาการการ
ทํางานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม 
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องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
                               2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

และกําหนดคานิยมหลักขององคกร ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 ประกอบดวย 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2. การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
3. การพัฒนาบุคลากรเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 
4. การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
 

องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค จึงมีการกําหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน สงเสริมใหสอดคลองดังกลาวขางตนในดานทรัพยากรบุคคลและขับเคล่ือน
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี ้

1. นโยบายการวิเคราะหอัตรากําลัง  
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค มีความมุงมั่นในการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถขับเคล่ือน

ภารกิจในความรับผิดชอบ ใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยไดมีการ
วางแผนอัตรากําลัง โดยกําหนดอัตรากําลังคน ไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อใหมีคนสอดคลองกับภารกิจใน
ความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด กองคลัง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
กองสวัสดิการสังคม รวมท้ังมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร ภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบแตละตําแหนงท่ี
สอดคลองและเอื้อตอการปฏิบัติตามเปาหมายขององคกร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแตงต้ังพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน หรือการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางท่ัวไปเปนพนักงานจางตาม
ภารกิจ  โดยคํานึงถึงการดําเนินการอยางโปรงใส มีการดําเนินการตาม หลักเกณฑ และวิธีการท่ีระเบียบ
กฎหมายกําหนด  รวมท้ังนําเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช เพื่อชวยให
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีสอดคลองกับตําแหนง
งาน เพื่อนําไปสูการผลักดันให องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค มีการบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดันใหภารกิจของหนวยงานสามารถ บรรลุเปาหมายท่ีวางไวโดยมีการ
ใหเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทนในการดําเนินการดังกลาวอยางเหมาะสมและเปนธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ไดมีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของบุคลากรทุกประเภทอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPIs) ท่ีมีความ
สอดคลองกับนโยบายผูบริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันจะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันใหบรรลุเปาหมายในระดับองคกร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีท่ีบุคลากรท่ีไมผานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป  เชน 
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สงไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  งดเล่ือนข้ันเดือน คาจาง คาตอบแทน การไมตอสัญญาจางสําหรับพนักงานจาง 
การไมจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น เปนตน 

4. นโยบายบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  ไดใหความสําคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เปนอยางมาก เพราะการพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือวาเปนปจจัยหลักท่ีจะชวยสงเสริมการ
บริหารและพัฒนาเปนใหบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  บุคลากรมีความรู ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสําหรับภารกิจงานในปจจุบันและการเปล่ียนแปลงในอนาคต องคการบริหาร
สวนตําบลถํ้ารงค จึงวางแผนใหมีการบริหารและพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อสรางคุณภาพของ
บุคลากรใหสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ โดยการดําเนินการจัดสรรและต้ังงบประมาณ
ในการพัฒนา  การฝกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาดานทักษะและสมรรถนะตาง ๆ ประจําตัว
บุคคล เพื่อใหความรูแกบุคลากร ทุกระดับ ท้ังหลักสูตรท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  หลักสูตร
จังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีจัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและคาตอบแทน  
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค คํานึงถึงการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน

ตามท่ีรัฐเปนผูกําหนดใหกับบุคลากรภายในองคกร โดยกําหนดใหมีคาตอบแทนลวงเวลา สําหรับพนักงานสวน
ตําบลท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท่ีมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในหนาท่ีราชการ  

6. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมและการสรางความผูกพันในองคกร  
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  เห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสรางความผูกพันในองคกร เปนอีกหนึ่งนโยบายท่ีสําคัญ เพราะหากพนักงานสวนตําบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทํางานรวมกัน สามัคคีผูกพันกันแลว จะเปนปจจัยท่ีชวยในการรักษา บุคลากรใหคงอยู 
กับหนวยงานได  รวมท้ังสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชนและมีประสิทธิภาพใหกับองคกร นโยบายในดานนี้
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ไดจัดสรรงบประมาณต้ังไวในขอบัญญัติประจําปทุกๆป เพื่อสงเสริมให
บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมรวมกัน เชน การฝกอบรมหลักสูตรการทํางานรวมกัน การฝกอบรมพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรม และการดําเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง  การฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การปองกันการทุจริต ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการปองกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายดานการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค เล็งเห็นความสําคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เปนองคประกอบในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในสถานการณปจจุบัน  เนื่องจาก
ทําใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันตอเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ตอองคกร ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค จึงไม
ปดกั้นบุคลากรในการเรียนรูเทคโนโลยีในการทํางาน  รวมท้ังสงเสริมการมีนโยบายในการนําเสนองาน  การสง
งาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ผานระบบ  Line  Facebook  ขององคกร 
เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงงานของบุคคลอื่นอยูตลอดเวลา และสนับสนุนใหพนักงานพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ดวยตัวเอง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือ
สํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-
Assessment) เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในดานดังกลาว 

8. นโยบายดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ไดดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน  ท่ี มท 0810.6/ว 548  ลงวันท่ี  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ตามพระราชบัญญัติดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามั ย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 2554 เพื่ อ ให บุคลากรในสังกัด 
มีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังสงเสริมการปฏิบัติงานมิใหพนักงาน 
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ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  ไดรับอันตรายตอชีวิต  รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย         
โดยแตงต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคล่ือนนโยบายดังกลาว  

 
13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจาง 
 

          เจตนารมณในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
  องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องคกร เพื่อปองกันไมใหบุคลากรในสังกัดกระทําผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงคดังนี้ 
                   1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ท่ีสราง
ความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
                   2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ 
                   3.ทําให เกิดรูปแบบองคกรอันเปน ท่ียอมรับ เพิ่มความนาเช่ือถือ เกิดความเช่ือมั่นแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
                   4.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคในทุกระดับ 
โดยฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอองคกร ผูบังคับบัญชา ประชาชน 
และสังคม ตามลําดับ 
                   5.ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

                   ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลถํ้ารงค  
  เพื่ อใหพนักงานและลูกจาง มีหน าท่ี ดําเนิน ไปตามกฎหมาย  เพื่ อรักษาประโยชน
สวนรวม  และไมหวังประโยชนสวนตน  อํานวยความสะดวกใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม  ตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามคานิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1.   ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2.   มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย  สุจริต และรับผิดชอบ 
3.   ยึดถือประโยชนของประเทศมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน 
4.   ยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
5.   ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
6.   ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7.   การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
8.   ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9.   ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมารฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

 

  นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแลว องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ยังกําหนด
คานิยมรวมสําหรับองคกรและพนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงคทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎบังคับขออื่นๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว โดยองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ไดกําหนดแนวนโยบายการกํากับดูแลเพื่อท่ีใหบุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
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นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลถํ้ารงค 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีแนวทางดังนี้ 
  1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
หรือสนับสนุนใหนําการปกครองระบอบอื่นท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย 
  1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัช
ทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
  2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทําการเล่ียงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทําดังกลาว 
  2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 
  2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับช้ันตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว 
  2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับช้ันตองสนับสนุนสงเสริม
และยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน 
  2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเส่ือมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 

3. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตยและรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
  3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวังและแสวงหาผลประโยชนอัน
มิควรไดจากการปฏิบัติงาน 
  3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย 
  3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายส่ิงท่ีตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผลและ
ถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
  3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมใหกระทําการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ 
  3.5 ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง 
  3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกําลัง
ความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
  3.7 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ีของตนเองหรือ
พนักงานสวนตําบลคนอื่น 
  3.8 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถเยี่ยงท่ีปฏิบัติใน
วิชาชีพ 
  3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีตองรีบแกไขใหถูกตองและแจงใหหัวหนา
สวนราชการทราบ 
  3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชน
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 
  3.11 ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีท่ีส่ัง
ราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําส่ังเพื่อใหผูส่ัง
พิจารณาส่ังการตอไป 
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 4.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน 
ทับซอน มีแนวทางดังนี้ 
  4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีเคยมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อน
ฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลนั้น 
  4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 
  4.3 ไมกระทําการ หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี  
  4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอื่นตองยึดถือประโยชน
ของทางราชการเปนหลัก 
  4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของ
ตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีแลวก็ตาม 
  5.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 
  4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
 5.การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
  5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเล่ียงประมวล
จริยธรรมนี้ 
  5.2 เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตําบลตองมีหนาท่ีรายงาน
การฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ 
  5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนในนิติบุคคล
ซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน ตอหัวหนาสวนราชการในกรณีท่ีการดํารง
ตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ี 
  5.4 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตามขอ 
หรือขอนี้พนักงานสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองคัดคานการกระทําดังกลาว 
  5.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติหนาท่ีโดยยึด
มั่นในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
  5.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมท้ังละเวน
การแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมชิอบ 
  5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกวาประโยชนสวนตน 
  5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชายึดมั่นความถูกตอง เท่ียงธรรม ยึดถือ
ผลประโยชนของชาติ 

๖. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
  ๖ .๑ ปฏิ บั ติ ให ลุล วง โดยไมห ลีกเล่ียง ละเลย หรือละเวน  การใชอํ านาจเกินกว า 
ท่ีมีอยูตามกฎหมาย 
  ๖.๒ ปฏิบัติหนาท่ี หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นกอภาระหรือหนาท่ีใหบุคคลโดยไมมีอํานาจตาม
กฎหมาย 
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  ๖.๓ ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติ และไม
เลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกําหนด เพื่อขจัด
อุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือกปฏิบัติท่ี
มีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป 
  ๖ .๔ ละเวนการใหสัมภาษณ  การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา 
  ๖.๕ ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 
  ๖.๖ ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงท่ีมา 
  ๖.๗ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ 
  ๖.๘ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม 
และมีอัธยาศัยไมตรี 
  ๖.๙ ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเล่ียงการใชศัพทเทคนิค หรือ
ถอยคําภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไมเขาใจ 
  ๖.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเส่ือมเสียหรือกระทบ
สิทธิของบุคคลอื่น 
  ๖.๑๑ เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดเสียในสถานท่ีใหบริการ
และนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการประชาชน 
 ๗ . การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไม บิดเบือนขอ เท็จจริง  
มีแนวทางดังนี้ 
  ๗.๑ ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไมใชการปฏิบัติหนาท่ีโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 
  ๗.๒ ช้ีแจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมายเวนแตการ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ท้ังนี้ จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 
  ๗.๓ เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงใหขอมูล
ขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
  ๗.๔ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปนประโยชนถูกตอง ดวยความระมัดระวัง ไม
เปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ 
  ๗.๕ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 
 ๘.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได มีแนวทางดังนี้ 
  ๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ 
  ๘.๒ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดให ดวยความประหยัด
คุมคา ไมฟุมเฟอย 
  ๘.๓ ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด 
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  ๘.๔ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกําลัง
ความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
  ๘.๕ ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ีของตนหรือของ
พนัก งานสวน ตําบลอื่น  ไม ก าวก ายหรือแทรกแซงการปฏิ บั ติหน า ท่ีของพนัก งานสวน ตําบลอื่ น 
โดยมิชอบ 
  ๘.๖ ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถ ท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี 
  ๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 
  ๘.๘ ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใชขอมูล
ท่ีเปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 
  ๘.๙ ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีท่ีส่ัง
ราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตามคําส่ังเพื่อใหผูส่ังพิจารณา
ส่ังการตอไป 
  ๘.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงมั่นและปฏิบัติหนาท่ีเสร็จสมบูรณ
ภายในเวลาท่ีกําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตาม
เปาหมาย คุมคาดวยวิธีการท่ีถูกตองท่ีกําหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุด
ตอประเทศชาติ ประชาชน 
  ๘.๑๑ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และหนวยงาน โดยใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มท่ีดวยความถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวม
อยางเต็มความสามารถ 
  ๘ .๑๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  ๘.๑๓ พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปน
แบบอยางได 
  ๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมท้ังสถานท่ีใหเปนระบบระเบียบ เอื้ออํานวยตอ
การทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
  ๘.๑๕ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเหมาะสม ดวยความ
ระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือส้ินเปลืองเสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร มีแนวทางดังนี้ 
  ๙.๑ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
  ๙.๒ เปนแบบยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมายในกรณีมีขอ
สงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบ
ดวยกฎหมายพนักงานสวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ดําเนินการตอไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว 
  ๙.๓ เปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ๙ .๔ ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเส่ือมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
รักศักด์ิศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดี อยูในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรมท่ีดี 
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  ๙.๕ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรู
ความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
  ๙.๖ มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสราง
ความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
  ๙.๗ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
  ๙.๘ รักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยพนักงาน
สวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือเปนไปตาม
กฎหมายกําหนดเทานั้น 
  ๙.๑๐ รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพตอความเช่ือ และคานิยมของบุคคลหรือเพื่อนรวมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยงอยางมีเหตุผล 
- ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทําใหเกิดการแตกความสามัคคี 
  ในหนวยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของดวยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

 ๙.๑๑ ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวา
จะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา
หรือการใหตามประเพณี 
  ๙.๑๒ ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอัน
ดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปน
ผลงานของตน 
 ๑๐.การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยู
คูคุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 
  ๑๐ .๑ ปลูกฝงจิตใจใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สรางคุณธรรม
จริยธรรม รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวมชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิด
ประโยชนสุขแกสังคม 

๑๐.๒ สรางจิตสาธารณะเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม 
   - สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึงขอบเขต
ของสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม 
   - ใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของสังคมตองมี
ความรับผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดลอมซึ่งเปนเรื่องของสวนรวมท้ังตอประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
   - ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหา ของตนเอง 
เชน กันหลีกเล่ียงไมได ตองชวยกันแกไข 
   - ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําส่ังสอนในทุกศาสนาท่ีนับ
ถือ สอนใหคนทําความดี 
  ๑๐.๓ การดํารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึด
หลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 
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   - ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม 
พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเปนลําดับ 
   - ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีระบบ มีเหตุผล 
ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอสวนรวมและตอ
ตนเอง 
   - ยึดหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดี ดวยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายมีการ
วางแผนและดําเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐานความรูและ
คุณธรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
   - ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติ 
  ๑๐.๔ ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย 
  11. แสดงหรือมีเจตนารมณรวมกันในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
                    11.1  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค จะไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริต
คอรรัปช่ัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
                    11.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระทําท่ีเขาขายการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค โดยตองแจงให
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอ
สงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดใหทําหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแตละประเภทตามท่ีกําหนดไว 
             11.3  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค จะตระหนักถึงความสําคัญในการ
เผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับองคการบรหิารสวนตําบล
ถํ้ารงค หรืออาจเกิดผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค ในเรื่องท่ีตองปฏิบัติมิใหเกิดการทุจริต
คอรรัปช่ัน  
                     11.4  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค จะมุงมั่นท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรม
องคกรท่ียึดมั่นวาการทุจริตคอรรัปช่ัน และการใหหรือรับสินบนเปนการกระทําท่ียอมรับไมได ไมวาจะเปนการ
กระทํากับบุคคลใดก็ตาม หรือการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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