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1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 
ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง จะ
สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงจึงจ าเป็นต้อง จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให้
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่ องโดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 

๑.1 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง และมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กันยายน ๒๕58 ข้อ ๕ ก าหนดให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจน
ทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
แผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

1.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการ
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอ
ให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนต าบล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ และวิธีปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้
ตามมาตรฐานทั่วไปตามข้อ ๑.๑ และตามประกาศก าหนด ตามข้อ ๑.๒ ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๔๕  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๔๕  และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี 
ได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  เป็นต้นไป 

   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี ใน
การประชุมครั้งที่  9/๒๕63 เมื่อวันที่  23 กันยายน ๒๕63 เห็นชอบอนุมัติแผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง จึงได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็น
ต้นไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงมีวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ตามเหตุผลและความ
จ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ดังนี้ 
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  ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบการงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงมีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลังโครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
  ๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
 
3.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง  ประกอบด้วยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงเป็นประธาน ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ  เป็นกรรมการ  หัวหน้าส านักปลัด 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และนักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าม่วง เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้อง
จัดสรรอัตราก าลัง  ตามหน่วยงานต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณา
ว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรง
กับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานใน
ปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรีและปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าม่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
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รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ  โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยั ดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา และพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และ
ต้นทุนการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วน
ราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการ
ก าหนดต าแหน่งเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process : ปรากฏรายละเอียดตามตารางวิเคราะห์งาน ข้อ 5 ภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ของ อบต.) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง  โดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมี
กระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบาง
ประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึง
ท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณ
อัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วน
ราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ 
เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของ
หนว่ยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณคน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็น  ดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย  งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ 
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เกษียณอายุราชการของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต ก.  และงานการเจ้าหน้าที่ในเขตอบต ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน 
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดีย วกัน
น่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) 
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบ
ต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน 
ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในลักษณะงานนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิด
การวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีดังกล่าวจะท า
ให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
       - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
       - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
น าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
       - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 
๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลังสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง มีความครบถ้วน  
สามารถด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ว่ามีปัญหา
อะไร และมีความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ ดังนี้ 
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สภาพปัญหา 
 ๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 เส้นทางคมนาคมภายในต าบลบางเส้นทางมีสภาพช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
  1.2 มีน้ าท่วมขังภายในซอยและแหล่งชุมชน 
  1.3 การขยายเขตไฟฟูาที่ยังไม่ทั่วถึง 
  1.4 ไฟฟูาสาธารณะ ไฟส่องสว่างยังไม่เพียงพอ 
  1.5 น้ าประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  1.6 ขาดแคลนน้ าส าหรับท าการเกษตร 
  1.7 ระบบประปาหมู่บ้านไม่ทันสมัย 
 ๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  ๒.๑ การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
   - ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
   - ปัญหาการขาดการส่งเสริมอาชีพ 

- ขาดเงินลงทุน และแหล่งเงินทุนมีน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชน 
  ๒.๒ ประชาชนขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร 
   - ผลผลิตการเกษตรตกต่ า 
 ๓. ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
  ๓.๑ ปัญหาขาดความรู้เรื่องสาธารณสุข และอนามัย 
  ๓.๒ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  ๓.๓ ปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า 
  ๓.๔ ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการไม่ทั่วถึง 

4. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.1 เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจในด้านศาสนาวัฒนธรรม 
  4.2 เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจในด้านวัฒนธรรม 
  4.3 วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน 

 ๕. ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  ๕.๑ ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
  ๕.๒ ขาดการเรียนรู้ ขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
 ๖. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๖.1 ขาดจิตส านึกในการรักษา ปูองกันและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

 ๖.2 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากมลพิษอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
๗. ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริการส่วนต าบล 

  ๗.๑ ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
  ๗.๒ ศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงาน 
  ๗.๓ งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ 

  7.4 ประชาชนทั่วไปยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเท่าท่ีควร 
  7.5 บุคลากรมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ 
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 ความต้องการของประชาชน 
 ๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนหินคลุกลูกรัง 
  ๑.๒ วางท่อระบายน้ า , วางท่อเมนประปาใหม่ 
  ๑.๓ ประสานกับองค์กรโทรศัพท์ ขอขยายเลขหมายทั้งหมู่บ้าน 
  ๑.๔ ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะส่องทาง 
 ๒. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานท า 
  ๒.๑ ปรับปรุงโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร 
  ๒.๒ ต้องการความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทั้งมีการไปศึกษาดูงาน 
  ๒.๓ ต้องการได้รับการสนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
 ๓. ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 
  ๓.๑ ต้องการได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย 
  ๓.๒ ต้องการให้ดูแลและให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ 
  ๓.๓ ต้องการให้มีการก าจัดยุงลายและรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ๓.๔ จัดโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุ 
 ๔. ความต้องการด้านน้ ากิน – น้ าใช้เพื่อการเกษตร 
  ๔.๑ ต้องการให้มีการวางท่อเมนประปาหมู่บ้านใหม่ 
  ๔.๒ ต้องการระบบประปาที่ทันสมัย , ระบบประปาผิวดิน 
  ๔.๓ ต้องการให้มีเครื่องกรองน้ ากินเพ่ือการบริโภคครบทุกหมู่บ้าน 
  ๔.๔ ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ าและก าจัดวัชพืชในคลอง 
 ๕. ความต้องการด้านความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  ๕.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน 
  ๕.๒ ต้องการได้รับความรู้ด้านการศึกษา  และการศึกษานอกระบบ 
  ๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส าคัญของการศึกษา 
  ๕.๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
  ๕.๕ จัดการแข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพติด 
  ๕.๖ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๕.๑ จัดให้มีการขุดลอกคลองเพ่ือปูองกันการตื้นเขิน 
  ๕.๒ ประชาสัมพันธ์ในเห็นอันตรายของการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
  ๕.๓ ตัดต้นไม้สองข้างทางและปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทาง 
 ๗. ความต้องการด้านการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๗.๑ ส่งเสริมให้มีการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในสายงาน 
  ๗.๒ จัดประชุมประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
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๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน  

การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้านการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ท่าม่วงสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการ
จัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังให้
ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงการลดจ านวนปริมาณขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน  

การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้
เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัย
คุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ก าหนดวิธีการด าเนินการ
ตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

วิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ เช่น 
 ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก มาตรา ๖๗(๑) 
  ๒. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร มาตรา ๖๘(๑) 
  ๓. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน มาตรา ๖๘(๒) 
  ๔. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า มาตรา ๖๘(๓) 
  ๕. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ มาตรา ๑๖(๔) 
  ๖. การสาธารณูปการ มาตรา ๑๖(๕) 
 ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗(๕) 
  ๒. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
      มาตรา ๖๘(๔) 
  ๓. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ มาตรา ๖๗(๒) 
  ๔. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา ๖๗(๖)  
  ๕. การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร มาตรา ๖๘(๗) 
  ๖. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
      มาตรา ๑๖(๑๐) 
  ๗. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา ๑๖(๑๒) 
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 ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑. การผังเมือง มาตรา ๖๘(๑๓) 
  ๒. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๖๗(๔) 
  ๓. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา ๖๘(๘) 
  ๔. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา ๑๖(๑๗) 
  ๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา ๑๕(๑๕) 
  ๖. การควบคุมอาคาร มาตรา ๑๖(๒๘) 
 ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  ๑. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา ๖๘(๖) 
  ๒. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา ๖๘(๗) 
  ๓. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ มาตรา ๖๘(๕) 
  ๔. ให้มีตลาด มาตรา ๖๘(๑๐) 
  ๕. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มาตรา ๑๖(๑) 
  ๖. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน มาตรา ๑๖(๗) 
  ๗. การส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรา ๑๖(๘) 
 ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  ๑. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ 
      สิ่งปฏิกูล มาตรา ๖๗(๒) 
  ๒. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๖๗(๗) 
  ๓. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย มาตรา ๑๖(๑๘) 
 ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
      มาตรา ๖๗(๘) 
  ๒. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗(๕) 
  ๓. การจัดการศึกษา มาตรา ๑๖(๙) 
 ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา 45 (3)  
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

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

17 (3)  
(5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืน มาตรา 17 (16)  
 

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแก้ไข 
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ  
 
หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 มาตรา 16,17 
และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 
๖. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
 

  “เศรษฐกิจดี มีสาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าดู ความรู้เทียบทัน ชุมชนเข้มแข็ง” 

พันธกิจการพัฒนา 
พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านแหล่งน้ าให้ได้

มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
        พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง    
       พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
           พันธกิจที่ 5 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
          พันธกิจที่ 6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
          พันธกิจที่ 7 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
          พันธกิจที่ 8 รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
          พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลให้ดีขึ้น 
 พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
   

 
1.การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา  ถนน สะพาน ทางเท้า และ 
รางระบายน้ า 
2.พัฒนาระบบจราจร 
3.ขยายเขตไฟฟูา 
4.พัฒนาระบบประปา 
6.ก่อสร้างปรับปรุง/ปรับหอกระจายข่าว 
7.ก่อสร้างศาลาประชาคม/อาคารเอนกประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านการสรา้งความเข้มแข็งของระบบ 
เศรษฐกิจ 

 
1.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2.ส่งเสรมิอาชีพ และเพิ่มรายได ้
3.ส่งเสรมิการกระจายรายได้แก่ประชาชน 
4.ส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
5.ส่งเสริมเกษตรปลอดภยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านพัฒนาคณุภาพชีวติและสร้างสังคม 
ให้เข้มแข็ง 
  

 
1.การส่งเสริมการสาธารณสุข 
2.การส่งเสริมการศึกษาและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
3.ส่งเสรมิกิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการ 
4.ส่งเสรมิการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 
5.ส่งเสรมิการจดัสวสัดิการสังคม 
6.ส่งเสรมิความเขม้แข็งในชุมชน 
7.ส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยและที่ท ากินเป็นของตนเอง 
8.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการสรา้งความปลอดภัยของ 
ประชาชนและองค์กร  

 
1.แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัของ
ประชาชนและองค์กร 
2.แนวทางการส่งเสรมิและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  
  

 
1.แนวทางการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.แนวทางการเฝูาระวังและปูองกนัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
3.แนวทางการบ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
5. การเพิ่มพ้ืนทีสีเขียวและพื้นท่ีสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  

 
1.แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน 
2.แนวทางการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต. 
3.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างของบุคลากร 
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
5.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
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ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการ
พัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
จุดแข็ง (Streng=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด 

และก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

เศรษฐกิจดี มีสาธารณูปโภค
พร้อม สิ่งแวดล้อมน่าดู 
ความรู้เทียบทัน ชุมชน

เข้มแข็ง 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

และสาธารณูปโภค 

การพัฒนาด้านการสรา้ง 
ความเข้มแข็งของ 
ระบบเศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
และสร้างสังคมใหเ้ข้มแข็ง 

 

การพัฒนาด้านการสรา้งความ
ปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  
 

การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 

 



 
หน้า 13 

 2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. งบประมาณต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก โดยเฉพาะ
การก่อสร้างถนนลูกรัง เนื่องจากมีบ่อลูกรังอยู่ในพ้ืนที่ ส่วนต้นทุนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับท้องตลาด 
 4. เทคนิคการท างาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

จุดอ่อน (Weakness=W) 
 1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงไม่สามารถด าเนินโครงการ
เองได้ 
 2. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

โอกาส (Opportunity=O) 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
1.  โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช านาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ยังไม่มี

ความช านาญและบุคลากร 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Streng=S) 
1. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ต าบล 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
3. เทคนิคการท างาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
จุดอ่อน (Weakness=W) 
1. การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
3. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
4. เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 
5. ประชาชนมีรายได้ต่ าแต่ค่าครองชีพสูง 
โอกาส (Opportunity=O) 
1. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
2. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ 
3. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 

 1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่
ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
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 3. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่ า 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
จุดแข็ง   (Streng=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม

และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่

พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
4. เทคนิคการท างาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  

 5. ประชาชนในพื้นท่ี มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี    
จุดอ่อน (Weakness=W) 
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 

 4. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ท าให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
โอกาส (Opportunity=O) 

         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 
          1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
           2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 
จุดแข็ง (Streng=S)   
1. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ 
2. มีนโยบายความปลอดภัยในการท างาน 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ประชาชนและผู้ปฏิบัติยังไม่ให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

เท่าท่ีควร 
2. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงมิได้มีการจัดตั้งงบประมาณในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานและเป็นระบบ 
3. การพัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างานยังไม่ทั่วถึง 
โอกาส (Opportunity=O)   
1. รัฐบาลก าหนดให้ด าเนินการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือขับเคลื่อนระเบียบวาระ

แห่งชาติ 
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 2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัวและ
เกิดพัฒนาในทุกด้าน 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ท าให้การขนส่งสินค้าและการ
เดินทางไปเขตอ่ืน ๆ ได้สะดวกปลอดภัย 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การเผยแพร่เกี่ยวกับระบบงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีน้อยและไม่ทั่วถึง 
2. แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ทั้งหมด 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2. มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
3. มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจ านวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว 
4. ไม่มีการรณรงค์ปลูกปุาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โอกาส (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา                   

จังหวัดกาญจนบุรี มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 3. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืนมาให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการแทน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการกระจาย

ผลประโยชน์ลงสู่ท้องถิ่น 
3. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งอุทกภัย 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6   ด้านการเมืองและการบริหาร 
จุดแข็ง (Streng=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง  

การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่ 

พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4. ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์

ดี สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือในการของราชการได้ 
 



 
หน้า 16 

จุดอ่อน (Weakness=W) 
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน     
โอกาส (Opportunity=O) 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี มี
โอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 3. การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น จะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมี
ศักยภาพมากขึ้นและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากขึ้น 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
 1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว น าไปสู่ปัญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้น                 
 3. ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 

   ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง  จึงได้น าเอายุทธศาสตร์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าม่วง มาวิเคราะห์ภารกิจและสามารถก าหนดภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่ต้องด าเนินการ เช่น 
 ภารกิจหลัก 
  ๑. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
  ๗. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ภารกิจรอง 

๑. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
๒. การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านกีฬา 
๓. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  สตรี คนชราและผู้พิการ 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ในการรักษาความสะอาดเป็นระเบียบ    
    เรียบร้อยของบ้านเมือง 
๕. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖. การส่งเสริมการเกษตร และสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
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๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้

อบต. เป็นประเภทสามัญ โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง 
และกองช่าง และก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น 26 อัตรา แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนจากเดิม และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
และอ านาจหน้าที่เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    
๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน รวมทั้งสภาพปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงได้น าผลการวิเคราะห์
มาจัดท ากรอบโครงสร้างส่วนราชการ โดยท าการเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิมทั้งหมดมี
ภารกิจงานประกอบด้วยอะไรบ้างและกรอบโครงสร้างส่วนราชการที่จะก าหนดขึ้นใหม่มีภารกิจงานประกอบด้วย
อะไรบ้าง เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) พิจารณา โดย
ได้ระบุรายละเอียดทุกส่วนราชการ ดังนี้ 
 ๘.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงได้ก าหนดภารกิจด้านต่าง ๆ ในส านักปลัด กองคลัง และกอง
ช่าง 

     

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง
ปัจจุบัน 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1 ปลัด อบต. (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับต้น) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1 ปลัด อบต. (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

ส านักปลัด 
1.2 หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  
1.3 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
1.4 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
1.5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ   
1.6 นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
1.7 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
1.8 ครผูู้ดูแลเด็ก (คศ.1)  
(งบอุดหนุน) 
1.9 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปง./ชง.)*ยุบเลิก 
 

ส านักปลัด 
1.2 หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  
1.3 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
1.4 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
1.5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ   
1.6 นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
1.7 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
1.8 ครผูู้ดูแลเด็ก (คศ.1)  
(งบอุดหนุน) 
1.9 นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปก./ชก.)*ก าหนดเพิ่ม 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 
ข้อ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
ข้อ ๒ การปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างของบุคลากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
ข้อ ๕ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
ข้อ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน 
ข้อ ๘ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
และเยาวชน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทคุณวุฒิ 
1.10 ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภททักษะ 
1.11 พนักงานขับรถยนต์ (2 อัตรา) 
1.12 คนสวน 
1.13 ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก (งบอุดหนุน) 
 
 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1.14 คนงาน (4 อัตรา) 
  

พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทคุณวุฒิ 
1.10 ผูช้่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภททักษะ 
1.11 พนักงานขับรถยนต์ (2 อัตรา) 
1.12 คนสวน 
1.13 ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก (งบอุดหนุน) 
1.14 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา (2 อัตรา) *ก าหนดเพิ่ม 
พนักงานจ้างทั่วไป 
1.15 คนงาน (4 อัตรา) 
 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔
การสร้างความปลอดภัยของ
ประชาชนและองค์กร 
ข้อ ๑ การรักษาความสงบ 
เรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
ข้อ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
ข้อ ๒ ส่งเสริมการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ข้อ ๓ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา
และนันทนาการ 
ข้อ ๔ ส่งเสริมการรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ชุมชน 
 

กองคลัง 
1.15 ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
1.16 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ช านาญงาน 
1.17 นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
1.18 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ช านาญงาน 
 

กองคลัง 
1.16 ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
1.17 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ช านาญงาน 
1.18 นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
1.19 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ช านาญงาน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 
ข้อ ๕ การพัฒนาและปรับปรุ
รายได้ 

กองช่าง 
1.19 ผู้อ านายการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
1.20 นายช่างโยธา (ปง./ชง.)    
 

กองช่าง 
1.20 ผู้อ านายการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
1.21 นายช่างโยธา (ปง./ชง.)    
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ข้อ ๑ การก่อสร้าง/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษา ถนน  สะพาน ทาง
เท้าและทางระบายน้ า 
ข้อ ๒ การพัฒนาระบบจราจร 
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๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานได้จัดท ากรอบโครงสร้าง
อัตราก าลังใหม่แล้ว และได้ท าการวิเคราะห์เพ่ือประมาณการการใช้อัตราก าลังข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้างในอนาคตว่าในระยะเวลา ๓ ปีต่อไปข้างหน้า จะมีการใช้จ านวนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้างจ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผล
การวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง
ปัจจุบัน 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
1.21 คนงาน 

 พนักงานจ้างทั่วไป 
1.23 คนงาน 
1.24 คนงาน (1 อัตรา)*ก าหนดเพิ่ม 

ข้อ ๓ ขยายเขตไฟฟูา 
ข้อ ๔ พัฒนาระบบประปา 
ข้อ ๕ ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว 
ข้อ ๖ ก่อสร้างศาลาประชาคม/
อาคารเอนกประสงค์ 
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บัญชีเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
มติ ก.อบต. ครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563  

ส่วนราชการ ประเภทต าแหน่ง 
ระดับ 

ต าแหน่ง 

กรอบอตัราก าลัง อัตราต าแหน่งที่
คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา  
3 ปี ขา้งหน้า 

ขอปรับปรุง 
ในครั้งนี ้

(+เพิ่ม/-ลด) 
หมาย
เหตุ 
 

อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

ไม่ว่าง ว่าง 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-00-1101-001  

บริหารท้องถิ่น ต้น 1 1 - 1 1 1 - - -  

ส านักงานปลัด อบต.(01)             
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-01-2101-001 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น 1 1 - 1 1 1 - - -  

- งานบริหารงานทั่วไป 
นักจัดการงานท่ัวไป 
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-01-3101-001 

 
วิชาการ 

 
ช านาญการ 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- งานการเจ้าหน้าท่ี 
นักทรัพยากรบุคคล 
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-01-3102-001 

 
วิชาการ 

 
ช านาญการ 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- งานนโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-01-3103-001 

 
วิชาการ 

 
ช านาญการ 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- งานสวัสดิการพัฒนาชุมชนและสงัคมสงเคราะห์
นักพัฒนาชุมชน 
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-01-3801-001 

 
วิชาการ 

 
ช านาญการ 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- งานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-01-4101-001 

 
ทั่วไป 

 
ช านาญงาน 

 
1 

 
1 

 
- 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- งานการศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ครูผูดู้แลเด็ก (งบอุดหนุน) 
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-01-2200-473 

 
- 

 
ค.ศ.1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- งานปูองกันและบรรเทาสาธารภยั 
นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-01-3810-001 

 
วิชาการ 

 
ปก./ชก. 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานจ้างตามภารกจิ             
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (คณุวุฒิ) - - 1 1 - 1 1 1 - - -  
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (งบอุดหนุน) - - 1 1 - 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) - - 2 2 - 2 2 2 - - -  
คนสวน (ทักษะ) - - 1 1 - 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) - - 2 - 2 2 2 2 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป             
คนงาน - - 4 3 1 4 4 4 - - -  

 
 
 



 
หน้า 21 

 

ส่วนราชการ ประเภทต าแหน่ง 
ระดับ 

ต าแหน่ง 

กรอบอตัราก าลัง อัตราต าแหน่งที่
คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา  
3 ปี ขา้งหน้า 

ขอปรับปรุง 
ในครั้งนี ้

(+เพิ่ม/-ลด) 
หมาย
เหตุ 
 

อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

ไม่ว่าง ว่าง 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองคลัง (04)             
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-04-2102-001 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น 1 1 - 1 1 1 - - -  

- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
นักวิชาการพัสด ุ
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-04-3204-001 

 
วิชาการ 

 
ปก./ชก. 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-04-4204-001 

 
ทั่วไป 

 
ช านาญงาน 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- งานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-04-4201-001 

 
ทั่วไป 

 
ช านาญงาน 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงาน 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
-  

 

กองช่าง (05)             
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-05-2103-001 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น 1 - 1 1 1 - - - -  

- งานก่อสร้างและออกแบบ 
นายช่างโยธา 
เลขท่ีต าแหน่ง 02-3-05-4701-001 

 
ทั่วไป 

 
ปง./ชง. 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานจ้างทั่วไป             
คนงาน  - - 1 1 - 1 1 1 - - -  
คนงาน  - - 1 - 1 1 1 1 - - -  

รวม - - 29 22 7 29 29 29 - - -  
 

 
 
 

 
 
 

ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2564 (รวมงบอุดหนุน)          จ านวน  26,250,000  บาท 
 

ประมาณการรายจา่ยด้านบคุคลากรรวมกับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน จ านวน    7,824,738  บาท 
 

                                                                                                                   คิดเป็นร้อยละ  29.80 
 

  
ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2564 (ไม่รวมงบอุดหนนุ)                                        จ านวน  16,037,910  บาท  
ประมาณการรายจา่ยด้านบคุคลากรรวมกับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน                                           จ านวน    7,824,738  บาท  
                                                                                                                              คิดเป็นร้อยละ  48.78  

ลงชื่อ..พิมพ์พรรณ  จันทร์รูปงาม...ผู้ตรวจสอบข้อมูล  
    (นางสาวพิมพ์พรรณ จันทร์รูปงาม) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

ลงชื่อ...วรเดช  กาญจนอโนทัย.........ผู้รับรองข้อมูล  
        (นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักปลัด 

ปัจจุบันมีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดส านักปลัด ทั้งสิ้น 14 ต าแหน่ง 18 อัตรา 
*ขอก าหนดเพิ่ม 2 ต าแหน่ง 3 อัตรา  
*ยุบเลิก 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
 
 
 
 
 
 

 

ต าแหน่ง/งาน 
จ านวนต าแหน่ง 

ที่ต้องการ (ตามการวิเคราะห์งาน) 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  
- หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
- นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา,คนสวน,  
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา*ก าหนดเพ่ิม) 
- พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน 4 อัตรา) 
    - งานบริหารงานทั่วไป 

3.00 
1.59 
1.50 
8.34 

 
5.04 

- นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
    - งานการเจ้าหน้าที่ 

1.58 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
    - งานนโยบายและแผน 

1.54 

- นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จพง.พัฒนาชุมชน) 
    - งานสวัสดิการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 

1.86 
1.26 

- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
    - งานธุรการ 

1.86 

- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)*ยุบเลิก 
- นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)*ก าหนดเพ่ิม 
    - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- 
1.24 

- นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (มีค าสั่งมอบหมายงาน) 
   - งานการศึกษา 
- ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก คศ.1 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) 
   - งานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.64 
 

1.26 
1.26 

รวม 32.97 
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กองช่าง 

ปัจจุบันมีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง ทั้งสิ้น 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา 

*ขอก าหนดเพิ่ม 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  
 

กองคลัง 

 
ปัจจุบันมีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดกอคลัง ทั้งสิ้น 5 ต าแหน่ง 5 อัตรา 

 

**โดยสรุปแล้วในการวิเคราะห์ต าแหน่งมีงานที่ตอ้งปฏิบัติทัง้สิ้น 46 อัตรา  
แต่ในความเป็นจริงมตี าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังของ อบต.ท่าม่วง อยู่ 26 อัตรา**

ต าแหน่ง/งาน 
จ านวนต าแหน่ง 

ที่ต้องการ(ตามการวิเคราะห์งาน) 
- ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) 
    - งานบริหารงานช่าง 

1.59 

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
    - งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค 

2.29 

- พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) 
    - งานธุรการ 

1.26 

- พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)*ก าหนดเพิ่ม 
    - งานทั่วไป 

1.26 

รวม 6.40 

ต าแหน่ง/งาน 
จ านวนต าแหน่ง 

ที่ต้องการ 
(ตามการวิเคราะห์งาน) 

- ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 
   - งานบริหารงานการคลัง 

1.68 

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
   - งานการเงินและบัญชี 

1.54 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
   - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

1.36 

- นักวิชาการพัสดุช านาญการ (ปก./ชก. 
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

1.58 

- พนักงานจ้างทัว่ไป (คนงาน) 
    - งานธุรการ 

1.26 

รวม 7.42 
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หน้า 25 
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  

ส านักปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

1. นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.) 
2. นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
4. นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
5. เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 
6. ครูผูดู้แลเด็ก (คศ.1) 
7. นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั  

(ปก./ชก.) 
8. ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1) 
9. ผู้ดูแลเด็ก (1) 
10. พนักงานขับรถยนต์ (2) 
11. คนสวน (1) 
12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2) 
13. คนงาน (4) 

 
 

1. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.) 
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) 
4. คนงาน (1) 

 
 

 
 
 

1. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
2. คนงาน (2) 

 
 

หัวหน้าส านักปลดั 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 



 
หน้า 27 

 

โครงสร้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                            
   
  

ประเภท
ต าแหน่ง 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทัว่ไป ครูผูดู้แลเด็ก 
คศ.1 

พนักงานจ้าง 

(กลาง) (ต้น) (กลาง) (ต้น) ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน(คน) - 1 - 1 4 - 1 - 1 7 3 

ว่าง - - - - 1 - - - - 1 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 
 

งานนโยบายและแผน งานสวัสดิการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

สงเคราะห์ 

งานธุรการ 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง) 
 
 

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

 - นักจัดการงานท่ัวไป (ชก) 
 - คนสวน (1) 
 - พนักงานขับรถยนต์ (2) 
 - คนงาน (4) 
 - พนักงานขับเครื่องจักรกล  
   ขนาดเบา (2) 
 

งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป 

 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
                                              

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
 
 
 

งานการศึกษาและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ 1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (1) 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

- นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) 
                                              

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

- นักจัดการงานท่ัวไป (ชก)                                              
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โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ประเภท
ต าแหน่ง 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
(กลาง) (ต้น) (กลาง) (ต้น) ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน(คน)  - 1 - 1 - - 2 - - 1 
ว่าง - - - - 1 - - - - 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

งานการเงินและบัญชี 

- เจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี(ชก.) 
 
 

- นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง)  
   
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- คนงาน (1) 
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โครงสร้างกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภท
ต ำแหน่ง 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
(กลาง) (ต้น) (กลาง) (ต้น) ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ภารกิจ ทั่วไป 

จ ำนวน(คน) - 1 - - - - - - - 1 
วำ่ง - - - 1 - - 1 - 1 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค 

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
- คนงาน (2) 
-   
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 

ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างเดิม กรอบอัตราตามโครงสร้างใหม ่ เงินเดือน  
หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืน/ 
ค่าตอบแทน 

1. น.ส.พิมพ์พรรณ จันทร์รูปงาม ปริญญาโท 02-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

ต้น 02-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

ต้น 369,480 48,000 - 417,480 

ส านักปลัด   
2. น.ส.กรอง  สดวิไล ปริญญาโท 02-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด     

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ต้น 02-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด    

(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น 409,320 42,000 - 451,320 

3. น.ส.สรัญญา  มาลาพงษ์ ปริญญาโท 02-3-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ไป ชก. 02-3-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ไป ชก. 356,160 - - 356,160 
4. นางวิชชุตา  วีระกุล ปริญญาโท 02-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 02-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 382,560 - - 382,560 
5. นายปณัฐ กันยาวุฒิกุล ปริญญาตรี 02-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 
ชก. 02-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 
ชก. 342,720 - - 342,720 

6. น.ส.อริสา  มินจันทึก ปริญญาโท 02-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 02-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 369,480 - - 369,480 
7. น.ส.ณัฏชรัตน์ จันทราพันธุ ์ ปริญญาตรี 02-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 02-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 239,640 - - 239,640 
8. -  - - - 02 3 01 3801 001 นักปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภยั 
ปก./ชก. 355,320 - - 355,320 

ว่าง 
9. นางพจนีย์  วาสนา ปริญญาตรี 02 3 01 2200 473 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 02 3 01 2200 473 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 - 

งบอุดหนุน 
- - - 

 
10. นายไพรัช  กาญจนอโนทยั ปริญญาตรี - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน - - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน - 197,640 - - 197,640 
11. น.ส.รัติยา  แสงสว่าง ปริญญาตรี - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - - 

งบอุดหนุน 
- - - 

 
12. นายชัยณรงค์  ศรีสมบัติ ป.6 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 167,760 - - 167,760 
13. นายไกรฤทธิ์ สกุลเวียงกาญจน์ ม.6 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 122,520 - - 122,520 
14. นายสุชิน  จิตรัตน์ ม.3 - คนสวน - - คนสวน - 112,800 - - 112,800 
15. - - - - - - พนักงานขับเครื่อง 

จักรกลขนาดเบา(ทักษะ) 
- 112,800 - - 112,800 

ว่าง 
16. - - - - - - พนักงานขับเครื่อง 

จักรกลขนาดเบา(ทักษะ) 
- 112,800 - - 112,800 

ว่าง 
17. นายพรเทพ  นางแย้ม ป.6 - คนงาน 

(ประจ ารถขยะ) 
- - คนงาน 

(ประจ ารถขยะ) 
- 108,000 - - 108,000 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างเดิม กรอบอัตราตามโครงสร้างใหม ่ เงินเดือน  
หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืน/ 
ค่าตอบแทน 

18. - - - คนงาน 
(ประจ ารถขยะ) 

- - คนงาน 
(ประจ ารถขยะ) 

- 108,000 - - 108,000 
(ว่าง) 

19. น.ส.ธัญพัทธ์ เปยีสวน ปริญญาตรี - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - - 108,000 
20. นางสาวนุชนาฏ คล้ายสุวรรณ ปวส. - คนงาน 

(แม่บ้าน) 
- - คนงาน 

(แม่บ้าน) 
- 108,000 - - 108,000 

 
กองคลัง 
21. นายณรงค์  อินทร์ปัญญา ปริญญาตรี 02-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง    

(นักบริหารงานการคลัง) 
ต้น 02-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง    

(นักบริหารงานการคลัง) 
ต้น 396,000 42,000 - 438,000 

22. - - 02-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสด ุ ปก./ชก. 02-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสด ุ ปก./ชก. 355,320 - - 355,320 
ว่าง 

23. น.ส.นิภา ประภาจิตสุนทร ปริญญาตรี 02-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเกบ็
รายได้ 

ชง. 02-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเกบ็
รายได้ 

ชง. 291,240 - - 291,240 

24. นางนันท์ณภัส เอมทอง ปริญญาตรี 02 3 04 4201 001 เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

ชง. 02 3 04 4201 001 เจ้าพนักงานการเงินและ
บญัชี 

ชง. 302,280 - - 302,280 

25. นางสาวปุญชรัสมิ์ ว่องวงศ์อาร ี ปวส. - คนงาน - - คนงาน - 108,000 
 

- - 108,000 
 

กองช่าง 
26. - - 02-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง     

 (นักบริหารงานชา่ง) 
ต้น 02-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง      

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 393,600 42,000 - 435,600 

ว่าง 
27. - - 02-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 02-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 291,240 - - 291,240 

ว่าง 
28. น.ส.พรพรรณ พรหมพฤกษ ์ ปริญญาตรี - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - - 108,000 
29. - - - - - - คนงาน - 108,000 

 
- - 108,000 

ว่าง 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...พิมพ์พรรณ  จันทร์รูปงาม..ผู้ตรวจสอบข้อมูล  
   (นางสาวพิมพ์พรรณ  จันทร์รูปงาม) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

ลงชื่อ.....วรเดช  กาญจนอโนทัย......ผู้รับรองข้อมูล  
       (นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
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๑2. แนวทางการพฒันาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –  

2566 เพ่ือเป็นการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ตลอดจนข้าราชการ
การเมอืงทั้งฝุายบริหารและฝุายสภา และมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลังในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
โดยไดด้ าเนินการส ารวจความต้องการในฝึกอบรม / พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ ดังนี้ 

 

แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าม่วง เพ่ือน าผลส ารวจไปจัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ
บุคลากรมากท่ีสุด 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย    หญิง 
อายุ   21-30 ปี  31-40 ปี   41-50 ปี  51 ปีขึ้นไป 
การศึกษา  มัธยมต้น  มัธยมปลาย   ปวช.  ปวส./ปวท. 
   อนุปริญญา  ปริญญาตรี    ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 
สถานภาพ  พนักงานส่วนต าบล    พนักงานจ้าง    ผู้บริหาร/สมาชิก  
 
 

ส่วนที่  2  ความต้องการในการฝึกอบรม 
หลักสูตร/วิชา  ที่ต้องการ  (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 
   การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม  ระบุ.............................................................. 
   ระเบียบ/กฎหมาย ตามสายงานที่ปฏิบัติ  ระบุ............................................... 
   พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 
   อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................. 
 

ระยะเวลาที่ต้องการอบรม  (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 
  ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม 
         พฤศจิกายน 
         ธันวาคม 
  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม 
         กุมภาพันธ์ 
         มีนาคม 

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน 
         พฤษภาคม 
         มิถุนายน 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม 
         สิงหาคม 
         กันยายน 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 
................................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
  จากการส ารวจสรุปผลเพื่อน าไปสู่จัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ
ของบุคลากร ดังนี้ (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 28 คน) 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย   จ านวน    7  คน       
    หญิง      จ านวน  14  คน 
อายุ   21-30 ปี  จ านวน   1  คน 
   31-40 ปี  จ านวน   6  คน 
   41-50 ปี  จ านวน  11  คน 
   51 ปีขึ้นไป  จ านวน    3  คน 
สถานภาพ  พนักงานส่วนต าบล จ านวน  11  คน  
   พนักงานจ้าง  จ านวน  10  คน  
   ผู้บริหาร/สมาชิก จ านวน  10  คน 
 

ส่วนที่  2   ความต้องการในการฝึกอบรม 
หลักสูตร/วิชา ที่ต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 
   การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม   
   ระบุ    Powerpiont  ,  Fhoto shop  ,  E-laas                                                 . 
   ระเบียบ/กฎหมาย ตามสายงานที่ปฏิบัติ    
   ระบุ   ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล , ระเบียบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์               . 
ราษฎร  , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ฯลฯ                                                           . 
            พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 
       ระบ ุ หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. , หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป                                       ,     
หลักสูตรนักบริหารงานคลัง , หลักสูตรนักบริหารงานช่าง ฯลฯ                                                                      .                                                                            
. 

   อ่ืน ๆ ระบุ       มาตรฐานการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  , การดับเพลิงขั้นกลางและข้ันสูง , การ    .

ก่อสร้างงานทางและอาคาร , การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ                                     . 
 

ระยะเวลาที่ต้องการอบรม (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 
  ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม  จ านวน     -    คน 
         พฤศจิกายน  จ านวน     -    คน 
         ธันวาคม  จ านวน    5    คน 
  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม  จ านวน     -    คน 
         กุมภาพันธ์  จ านวน    6    คน 
         มีนาคม  จ านวน    4    คน 

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน  จ านวน    3    คน 
         พฤษภาคม  จ านวน    3    คน 
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         มิถุนายน  จ านวน    5    คน 
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม  จ านวน    5    คน 

         สิงหาคม  จ านวน    -     คน 
         กันยายน  จ านวน    -     คน 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 
1. ต้องการให้ อบต.จัดการฝึกอบรมภายนอกสถานที่ 
2. ต้องการให้มีการฝึกอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 

จากผลส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงจึงจัดท า
แผนพัฒนาบุลากรข้ึนมา   

 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้   
เพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงาน
ส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งใน
ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนต าบลท่าม่วง  
ให้สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงต่อไป พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความ
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง โดยการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนต าบล
ทุกคน ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพราะการบริหารงาน
องค์การจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ  และมีประสิทธิภาพในการท างานซึ่ง
ผู้ท างานในองค์กรนั้นจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  โดยองค์กรเป็นผู้ด าเนินการให้ในรูปแบบใด  รูปแบบ
หนึ่ง เพ่ือให้ผู้ที่ท างานในองค์กรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงมีความจ าเป็นและส าคัญยิ่งส าหรับภาคราชการ เนื่องจากเป็นกระบวนการ
วางแผนและด าเนินการให้ราชการและพนักงานของรัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทัศนคติและส านึกที่ถูกต้อง
เพ่ือช่วยให้งานของทางราชการบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยในขณะเดียวกันตัวพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ก็จะประสบความส าเร็จ ในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และความพร้อมที่จะก้าวหน้าขึ้นไป
ด้วย อบต.ท่าม่วง  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนา ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างของ อบต. 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพัฒนา ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ของ อบต. ทุกคน ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาในช่วงระยะเวลาตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)   

ทั้งนี้ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้ 
๑. การพัฒนาผู้บริหาร 

   ๑.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๑.๒ การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย ๒ ปี/ครั้ง 
   ๑.๓ ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
   ๑.๔ การฝึกจิต/สมาธิ ในสถานปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
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๒. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 

   ๒.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
   ๒.๓ การจัดหาเครื่องเครื่องใช้ให้เพียงพอ 

๓. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
 ๓.๑ การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ 

๓.๒ การปฐมนิเทศ แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าท่ีจะเปลี่ยนสายงานใหม่ 
 

- วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
๑. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้เกิดข้ึนกับ 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
๓. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วงปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                           4.๑ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                           4.2 ดา้นความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                           4.๓ ดา้นการบริหาร 
                           4.๔ ดา้นคุณสมบัติส่วนตัว 
                           4.๕ ดา้นศีลธรรมคุณธรรม 

๕. เพ่ือให้ทุกคน และทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 
- เป้าหมายของการพัฒนา 

๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    คณะผู้บริหาร 
๒. การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น      สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๓. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    พนักงานส่วนต าบล 
 ๔. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    พนักงานจ้าง 
 ๕. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
- การวิเคราะห์บุคลากรและการวิเคราะห์ในระดับองค์การในสภาพปัจจุบัน 

การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกับ 
การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์
เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 
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          การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 

                                                                                               
                        จุดแข็ง                จุดอ่อน   

๑. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.                      ๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของ อบต.      
๒. มีอายุเฉลี่ย 28 - 45 ปี เป็นวัยท างาน                  ๒. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างาน            ๓. มีภาระหนี้สิน 
    ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง กับ            ๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่ค านึงถึง                         
    การทุจริต                                                  กฎระเบียบ ของราชการ 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว 
    โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตวัได้      

         

                                                                                     
        โอกาส                                                                    ข้อจ ากัด 

      ๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน           ๑. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
          ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน                 ๒. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
          ได้ง่าย                                                      ๓. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 

 ๒. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.                       ๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้                  
     อุทิศตนได้ ตลอดเวลา                                        ปัญหาเศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
 ๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ           ๕. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
     การท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน                                   
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การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

                                                                                                                                                                                                                 
   จุดแข็ง                 จุดอ่อน   

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่             ๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้                   ๒. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว          ๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                            ๔. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย    
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน                     งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น                  

         การท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี                   ช่าง สิ่งแวดล้อม นิติกร      
     ๖. มีระบบบริหารงานบุคคล                                  ๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน  
                                                                            บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
                                                                                                                   
 
 

                                                                               
         โอกาส                                                               ข้อจ ากัด 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต. ดี                        ๑.  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก  
       ๒.  มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน                              ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
       ๓.  บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต                            ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่ม     
            อบต. ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติ                            ญาติพ่ีน้อง    
            ของประชาชนได้ดี                                         ๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
       ๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,                    ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้   
           ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน                                              หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ   
                                                                              ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
                                                                         ๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่  
                                                                             จ านวนประชากรและภารกิจ 
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- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

 วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

“บุคลากรจะมีความก้าวหน้ามั่งคงในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัย
เต็มใจให้บริการ และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจ” 

 
- โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง จะเป็นการพัฒนาโดยให้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรทั้งสามส่วนจะต้องด าเนินงานอย่างสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการ
เลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าม่วงที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอยีด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบรายงานนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   

 

 

ประเมินผล 
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- การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๑. มีการมอบรางวัลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมีประกาศ 

เกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑ ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓. จดักิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาที่ 

หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 
- การด าเนินการทางวินัย  

๑. มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่า 
กล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลส่วนต าบล 

ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจในงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 
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๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง ยกเว้นการ 
กระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือ 

ระเบียบก าหนด  
2.3 การขาดเวรยามรักษาสถานที่ราชการจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือองค์การ 

บริหารส่วนต าบล 
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 

 
- การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

 ให้มีการติดตามผลจากโครงการที่จัดขึ้นทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมตามหลักสูตร ประกอบกับความเห็นของ
หน่วยตรวจราชการ , หนังสือร้องเรียนต่าง ๆ , และผลกระทบหรือเสียงสะท้อนกลับมาที่องค์กร 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66 

 

ที ่
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(คน) 

วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๑ -อบรมสัมมนาผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล และ   
พนักงานจ้าง เข้าใจบทบาท
และหน้าที่ที่ยังไม่เพียงพอ 

เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค 
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงานของ
อบต. ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

35 การอบรม
สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

ตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๒ -อบรมหลักสูตร 
นักบริหารงานการคลัง 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
บริหารงานการคลังของ
พนักงานส่วนต าบล 

๑ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๓ -อบรมหลักสูตร 
นักบริหารงานช่าง 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การบริหารงานช่างของ
พนักงานส่วนต าบล 

๑ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๔ - อบรมหลักสูตร  
จพง.การเงินและบัญชี 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

๑ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
๕ -อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานการเงิน
และบัญชี 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การพัฒนางานของพนักงาน
ส่วนต าบล 

๒ การฝึกอบรม 
 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๖ -อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานแผนที่
ภาษ ี

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การพัฒนางานของพนักงาน
ส่วนต าบล 

๑ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๗ -อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลและการจัดท าแผน 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การบริหารงานของพนักงาน
ส่วนต าบล 

๑ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 – 2566  

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๘ -อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการ
แก้ปัญหาบนเครื่อง PC เบื้องต้น 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

2 การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 
 

ที ่
โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
(คน) 

วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
๙ -อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร

คอมพิวเตอร์ส าหรับการ
จัดเก็บเอกสารในส านักงาน 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 
 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การพัฒนางานของพนักงาน
ส่วนต าบล 

๒ การฝึกอบรม 
 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๑๐ -อบรมหลักสูตรสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นการให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองมากข้ึน 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้  
ทรรศนะ และความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๖ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๑๑ -อบรมงานบุคคลฯ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การพัฒนางานของพนักงาน
ส่วนต าบล 

3 การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๑๒ -อบรมหลักสูตรควบคุมภายใน เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ในการ
ควบคุมภายในของพนักงาน
ส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การควบคุมภายในของ
พนักงานส่วนต าบล 

3 การฝึกอบรม 
 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
๑๓ -อบรมมาตรฐานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (ขั้นพ้ืนฐาน) ของ
อปท. 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 
 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ใน
ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อปท.  

2 การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๑๔ -โครงการฝึกอบรม /สัมมนา
พนักงานส่วนต าบล/ 
พนักงานจ้าง 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล/
นักงานจ้าง 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงาน 

35 การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร

หรือ
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๑๕ -โครงการอื่นที่สามารถก าหนด
ภายหลังตามความจ าเป็นและ
สถานการณ์ 

เป็นการเพ่ิมพูนทักษะ  
ความรู้ 
ประสบการณ์และขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์ และขีดความ 
สามารถในการปฏิบัติงาน 

๑๕ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร

หรือ
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 
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แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การ

ประเมินผล 
๑๖ -ประชุมประจ าเดือนพนักงาน

ส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบลยังไม่
เข้าใจระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติงานใน
อ านาจหน้าที่ 

-เพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมาและ
แนวทางการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง 

เดือนละ 
๑ ครั้ง 

ประชุม 
 

- ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

๑๗ -อบรมหลักสูตร จพง.ธุรการ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล 

๑ การฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕64 - 2566 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 
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๑3.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าม่วง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้าง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ดังนี้ 

 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2564 - 2566 

***************** 
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
และเป็นสากล 
 2. ยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือ
การตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของ อบต.ท่าม่วง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กร และข้าราชการ ในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน  และต่อสังคม 
ตามล าดับ 
 5. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กร และข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบ และกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
  “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นรวมถึงพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต.ท่าม่วง 
 ข้อ 2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

หมวด  2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับพนักงานส่วนต าบลของ อบต. ท่าม่วง 
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 ข้อ 3 ข้าราชการ ของ  อบต.ท่าม่วง ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 
 (1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (3)  การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
 (4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (5)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 (6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 (7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 (10)  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ส่วนที่  2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 ข้อ 4 ข้าราชการของ อบต.ท่าม่วง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   
 ข้อ 5 ข้าราชการของ อบต.ท่าม่วง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ข้อ 6 ข้าราชการของ อบต.ท่าม่วง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 7 ข้าราชการของ อบต.ท่าม่วง ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่ง
หน้าที่ 
 ข้อ 8 ข้าราชการของ อบต.ท่าม่วง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเท
สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชน 
   ข้อ 9 ข้าราชการของ อบต.ท่าม่วง ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว  
และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน และประชาชน   

ข้อ 10 ข้าราชการของ อบต.ท่าม่วง ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
 ข้อ 11 ข้าราชการของ อบต.ท่าม่วง ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความลับโดยข้าราชการ/พนักงาน จะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
 ข้อ 12 ข้าราชการของ อบต.ท่าม่วง ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
 ข้อ 13 ข้าราชการของ อบต.ท่าม่วง ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
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 ข้อ 14 ข้าราชการของ อบต.ท่าม่วง ต้องปฏิบัติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มี
มนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานและไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้าง
เป็นผลงานของตน 

ส่วนที่  3 
จรรยาวิชาชีพ 

 ข้อ 15 ข้าราชการของ อบต.ท่าม่วง จะปฏิบัติงานตามจรรยาวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
  (1) พนักงานของ อบต.ท่าม่วง ที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน จะต้องถือ
แนวทางปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  (2) พนักงานของ อบต.ท่าม่วง ที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจะต้องถือแนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ.๒๕๓๙ 
  (3) พนักงาน อบต.ท่าม่วง ที่ปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมโยธา จะต้องถือแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

หมวด  3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่  1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ 16 ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  (2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้ในเบื้องต้น เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าม่วง หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได ้
  (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรี หรือคณะกรรมการ
จริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
  (4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้
อ านาจโดยเป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมี
ผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่
ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
  (5) ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (6) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือคณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  
ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 ข้อ 17 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุมก ากับ ให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
  (1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
  (3) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการใน อบต.ท่าม่วง ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง ของ  อบต.
ท่าม่วง จ านวนสองคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการ (1) - (3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือสองคน 
ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมคณะกรรมการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมา
ก่อน 
 ข้อ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน อบต.ท่าม่วง 
  (2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใน อบต.ท่าม่วง ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อ
ร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (3) ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องงท่ีสอบสวน 
  (5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน อบต.ท่าม่วง เมื่อได้
วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  (6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น เป็นเรื่องส าคัญ หรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (7) คุ้มครองข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  
โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการ ผู้นั้น 
  (8) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรม ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

ส่วนที่  2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ 19 กรณีมีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
 ข้อ 20 การด าเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ 21 การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณา
จากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความ
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รับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน  
และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
 ข้อ 22 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 22 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืน ประมวลจริยธรรม ให้
ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 21 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม แต่
ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 21 สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ 27 แต่หากปรากฏ
ว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
 ข้อ 23 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 23 ให้น า
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ  24 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 24 ให้ด าเนินการตามนั้น เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงใน
ภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

          ข้อ 25 การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทาง
อาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือนหรือน าไปประกอบการ
พิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
         ข้อ 26 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๔ แล้ว ให้ อบต.ท่าม่วง 
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
         ข้อ 27 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๗ สามารถร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ อบต.ท่าม่วง 
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษผู้ถูกลงโทษ ตามข้อ ๒๐(๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
         ข้อ 28 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดคณะกรรมการข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
 ข้อ 30 กรณีที่มีการยกเลิกใช้ประมวลจริยธรรม เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) หาก
ระหว่างนั้น เกิดกรณีตามข้อ ๒๑ ให้ใช้ประมวลจริยธรรมฉบับเดิมไปพลางก่อน 
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