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ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ได้มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ปี  โดยมีโครงสร้างการ
แบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ําซ้อน  มีการกําหนดตําแหน่ง  การจัดอัตรากําลัง  โครงสร้างให้เหมาะสม
กับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2537  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่ง และ
การใช้ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลให้เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลัง  
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ให้เหมาะสมอีกด้วย  องค์การบริหารส่วนตําบลตะโก
ตาพิ  จึงได้มีการวางแผนอัตรากําลัง  ใช้ประกอบในการจัดสรรงบ-ประมาณ และบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
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สารบัญ 
      หน้า 

1. หลักการและเหตุผล   
2 วัตถุประสงค์  
 2.1 วัตถุประสงค์ของการทํางานแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
 2.2 ประโยชน์จากการทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี   
 3.1 กรอบแนวคิดเร่ืองการวางแผนอัตรากําลัง  
 3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
 3.3 ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน  
 3.4 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. ภารกิจ อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง  
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล  
8. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ  
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน  
10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตําแหน่งและการกําหนดเลขที่ตําแหน่งในส่วนราชการ  
12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น             
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๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตรากําลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สําคัญและต้องดําเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัม พันธ์กับการกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ จําเป็นต้องจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ  2564 
– 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากําลังฉบับเดิมเป็นสําคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตรากําลังของ
หน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  ใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตรากําลังของบุคลากรในสังกัด โดย
หลักการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหน่ง  กําหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  กําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ว่าจะมีตําแหน่งใด             
ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ให้คํานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่จะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบล เพ่ือใช้ในการ
กําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกําหนด
ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตําบล  จัดทําแผน
อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล 
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกําหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะโกตาพิ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห์อํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบล วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลังคน จัดทํา  กรอบอัตรากําลัง 
และกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ จึงได้จัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ําซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  มีการกําหนดตําแหน่งการจัดอัตรากําลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถตรวจสอบการกําหนด
ตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็นในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

กําลังคน ตําแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  มีอัตรากําลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดทําแผนอัตรากําลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นําไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 
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3. กรอบแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตความส าคัญและกระบวนการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓ ป ี
 กรอบแนวคิด เรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาทํางานให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร และดําเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการกําหนด
กรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพ่ือให้สามารถทํางานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกําลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพกําลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกําลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้” โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกําลังในอนาคตที่จะทําให้
องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การกําหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จํานวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กําหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กําลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดําเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านกําลังคน เพื่อนําไปสู่การกําหนดกลวิธีที่จะให้ได้กําลังคนในจํานวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากําลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธํารงรักษากําลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคู่มือการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเ พ่ือเป็นแนวทาง
สําหรับดําเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ โดยการดําเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกําลังงาน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดวิธีการที่จะให้ได้กําลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจํานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาทํางานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การ
วางแผนกําลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร
ต่อไป 
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จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 3.2 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
    เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จําเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวม

ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต 
มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์นํามาจากเอกสารประกอบการ
บรรยายเรื่องการบริหารกําลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบตําแหน่งและค่าตอบแทนของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)) 

 

 
 

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ําเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ  
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American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรร
อัตรากําลังนั้นควรคํานึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากําลังด้านบนนั้นสามารถนํามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตรากําลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

 

 
 

  เมื่อนํากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากําลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากําลัง ในองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะโกตาพิ  บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จําเป็นต้องจัดสรรอัตรากําลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดําเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดําเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่
ทําอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดําเนินการแล้ว อาจทําให้การจัดสรรกําลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกําลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตรากําลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสําคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร์   สาธารณสุข ทันตสาธารณสุขฯลฯ            
จะบรรจุให้ดํารงตําแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุข
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
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“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนําประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคํานึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ดังนั้น ในการกําหนด
อัตรากําลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตําแหน่งที่กําหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การกําหนดตําแหน่ง เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตรากําลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ได้กําหนดอัตรากําลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตําแหน่งระดับผู้อํานวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้นๆ ทุกตําแหน่ง ตําแหน่งรองลงมา จะเป็นตําแหน่งแต่ละงาน ซึ่งกําหนดเป็นสาย
งานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตําแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามลําดับ การกําหนดในลําดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชา
และมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้นๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตําแหน่งควรมีเป็นสําคัญ  

องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  นําผลวิเคราะห์การกําหนดอัตรากําลัง มาคํานวนภาระ
ค่าใช่จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

9.1 เงินเดือน 
9.2 เงินประจําตําแหน่ง 
9.3 เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
9.4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตําบล 
โดยนําเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  มาคํานวณเป็น

ภาระค่าใช้จ่ายทั้งตําแหน่งที่มีคนครองและตําแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตรากําลัง โดยใช้หลัก
วิธีการคํานวณดังนี้ 

 

1. ตําแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ  มีผู้ครองตําแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ตําแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนตําแหน่งว่าง ใช้หลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ําของตําแหน่งในระดับ
แรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือข้ึนไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมินการ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 
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รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงิน
ตอบ
แทน
อื่น 
(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคน
ครอง 

1เดือน 30,220 - - 1,120 1,110 1,110 - - - 
 12เดือน 362,640 - - 13,440 13,320 13,320 - - - 
รวมทั้งป ี 362,640 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงิน
ตอบ
แทน
อื่น 
(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ําสุด 9,740 
- - 

10,250-9,740=510 
49,480-47,990=1,490 
(510+1,490)/2 = 1000 

- - - 
ขั้นสูงสุด 49,480 - - - 
ค่ากลาง 29,610 - - - 
 12
เดือน 

355,320 - - 1,000 x 12 = 12,000 - - - 

รวมทั้งป ี 355,320 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 
 
 

2. ตําแหน่งประเภทอํานวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองตําแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของ
ผู้ครองตําแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนตําแหน่งว่าง ใช้หลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ําและขั้นสูงของ
ระดับตําแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน สําหรับตําแหน่งอํานวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่มที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งและเงินอ่ืน จะคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยนําเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมิน
การค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 
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รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัด
กลาง 
(มีเงิน

ตําแหน่ง) 

ต่อ
เดือน 

43,300 7,000 7,000 1,630 1,630 1,640 - - - 

 12
เดือน 

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

รวมทั้ง
ปี 

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

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัด
กลาง 
(ว่าง) 

ขั้น
ต่ําสุด 

22,700 

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

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

- - - 

ขั้น
สูงสุด 

68,640 - - - 

ค่ากลาง 45,670 - - - 
 12
เดือน 

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

รวมทั้ง
ปี 

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

3. ตําแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาคํานวณเฉพาะกลุ่มที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ตําแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนตําแหน่งว่าง ใช้หลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ําของ คศ.1                 
และขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ ขั้นต่ํา คศ.2 และ ขั้นสูง คศ. 3 
รวมกันหารสองคูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

4. ตําแหน่งลูกจ้างประจํา ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการคํานวณ กลุ่ม 1 – 3 โดยใช้
หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 

5. ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก 
ในการคํานวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   
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รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตําแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 

 
 
 
 
  

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

รวมทั้งป ี 180,000 7,200 7,560 7,800 18,7200 197,760 202,560 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตําแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

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

  

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

รวมทั้งป ี 138000 5,520 5,760 6,000 14,3520 14,9280 155,280 
 

กรณีพนักงานจ้างทั่วไป (ไม่มีรายการเงินเพ่ิมรายปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตําแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป  

  

1 เดือน 9,000 - - - - - - - - 
 12 เดือน 10,8000 - - - - - - - - 

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

 
กรณีพนักงานจ้ างตามภารกิจที่ ได้ รับ เงินจัดสรร และองค์การบริหารส่ วนตําบล 

ตะโกตาพิ จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้ 9 ,400 ค่าครองชีพ 2,000   
ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 
จะคํานวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจําปี เช่น นาง ก ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,850 
บาท (กรมจ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 
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รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.
จ่าย 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 

  

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

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

6. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่นํามา
คํานวนเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ แต่ระบุไว้ในแผนอัตรากําลัง 
เพ่ือให้ทราบจํานวนและยอดคนปัจจุบัน 

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนําข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคํานวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ตะโกตาพิ 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การกําหนดอัตรา  และคํานวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพ ิ   
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพ ิ  หน้า 14 
 

 
 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

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

 
 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนําผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตะโกตาพิ  (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ)  มายึดโยงกับจํานวน
กรอบกําลังคนที่ต้องใช้ สําหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การ
บริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 
(การตรวจประเมิน LPA)    
 

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

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นจํานวนมาก เช่น หากกําหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กําหนดฝุาย มากจะทําให้เกิดตําแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ
พิจารณาทบทวนว่าการกําหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม แล้ว                 
โดยปัจจุบัน  มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ สํานักปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 
 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ตระหนักเสมอว่าการบรรจุแต่งตั้งคนที่มีความรู้

ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ในแต่ละส่วนราชการ 
ล้วนเป็นเครื่องจักรสําคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การทํางานสําเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อนให้ส่วน
ราชการ และหน่วยงานบรรลุเปูาหมาย ได ้
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 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตําแหน่งอัตรากําลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตําแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่องและสามารถ
คาดการณ์ วางแผนกําหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกําลังคนได้  
 
 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะโกตาพิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ           
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการ
สัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ เป็นการวางแผนและ
เตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกําหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากําลังกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ขนาดเดียวกัน พื้นท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลอิสานเขต  และองค์การบริหารส่วนต าบล
เจริญสุข ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกันจํานวนหมู่บ้าน
ประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

อบต.ตะโกตาพ ิ

สว่น
ราชการ 

บคุลากร 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพ ิ   
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพ ิ  หน้า 16 
 

    
 

  จากแผนภูมิการ เปรี ยบเทียบ อัตรากํ าลั งของ องค์การบริหารส่ วนตําบลตะโกตาพิ                  
องค์การบริหารส่วนต าบลอีสานเขต  และองค์การบริหารส่วนต าบลเจริญสุข ซ่ึงเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่
มีประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกันจะพบว่า การ
กําหนดอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลทั้งสองแห่ง มีอัตรากําลังทั้งแตกต่างและไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก 
ดังนั้น ในเรื่องของการกําหนดตําแหน่งการเปรียบเทียบตําแหน่งกับองค์การบริหารส่วนตําบลข้างเคียงเมื่อ
เปรียบเทียบกับท้ังสอง หน่วยงานแล้วการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ  2564 – 2566 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  จึงยังไม่มีความจําเป็นต้องปรับเพ่ิมตําแหน่งใดๆ แต่ในอนาตดอาจจะมีการ
ปรับเกลี่ยตําแหน่ง  ลดตําแหน่ง  หรือเพ่ิมตําแหน่งที่มีความสําคัญและจําเป็นเข้ามาเพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจํานวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ ส่วนตําแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิอาจขอใช้บัญชีจากการสอบของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและขออนุมัติ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ ปรับเกลี่ยตําแหน่ง  ลดตําแหน่ง  หรือเพ่ิม
ตําแหน่ง ที่มีความสําคัญต่อไปเพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินวงเงินร้อยละ40 และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานได้ดียิ่งๆขึ้นไป และคาดการณ์ว่าในอนาคตแผนอัตรากําลัง ปีงบประมาณ 
2564 – 2566 ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนตําบลจากการสอบ และทําให้พนักงานส่วนตําบล 
เพ่ิมข้ึนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
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ลกูจ้างประจ า 0 0 1

แผนภูมิ เป รียบเทียบอัตราก า ลัง  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นใกล้ เ คียง  

พนกังานสว่นต าบล พนกังานจ้าง ลกูจ้างประจ า 
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3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนตําบล และส่งผลกระทบต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตําบล การ
กําหนดอัตรากําลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทําให้การจัดหา การใช้และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทําให้องค์การบริหาร           
ส่วนตําบลตะโกตาพิ สามารถวางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า                  
(Early Warning) ซึ่งจะช่วยทําให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ทําให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ให้สอดคล้องกันทําให้การ
ดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนําไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกําลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กําลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนกําลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกําลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  สามารถที่จะจัดจํานวน ประเภท  และ
ระดับทักษะของกําลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทําให้กําลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกําลังคนและองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ โดยรวม 

3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ ว ย ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร จ้ า ง ง า น ที่ เ ท่ า เ ที ย ม กั น อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ                          
(Equal Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสู่การวางแผน
กําลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรม           
การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
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 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  
              3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร      

ส่วนตําบลตะโกตาพิ  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ   เช่น 

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

ส่งคณะทํางานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตรากําลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากําลัง ๓ ปี 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ประกาศใช้แผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจํา

งบประมาณ 2564 – 2566   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  จัดส่งแผนอัตรากําลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้

อําเภอ และจังหวัดและส่วนราชการในสังกัด  
 
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

 
วัน เดือน ปี รายการที่ดําเนินการ หมายเหตุ 

กรกฎาคม  2563 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
อัตรากําลัง อปท. ข้างเคียง 

อบต.อีสานเขต 
อบต.เจริญสุข 

สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
ประชุมคณะกรรมการ 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์           
ภารงาน อัตรากําลังที่มีอยู่ และพิจารณา
ปริมาณงานที่เกิดขึ้น เหตุผลความสําคัญ           
ของการกําหนดตําแหน่งเพ่ิม 
 

สิงหาคม 2563 ส่งร่างแผนอัตรากําลัง ขอความเห็นชอบ  
ก.อบต.จังหวัดและ ก.อบต.ประชุมพิจารณา 
 

เสนอ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ 

กันยายน 2563 ก.อบต.จังหวัด แจ้งมติให้ อปท.ทราบ ประกาศใช้แผนอัตรากําลัง มีผล 1 ต.ค. 63 
1 ตุลาคม 2563 แผนอัตรากําลัง 3 ปี มีผลบังคับใช้ อบต.ตะโกตาพิ  ใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี 

ประจําปี 2564 - 2566  
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 จากการ สํารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ

พบปัญหาและความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจําปี  2564 – 2566  
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไ้ขให้ตรงกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น  
 

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

ประวัติความเป็นมา 

               ตําบลตะโกตาพิ แต่เดิมขึ้นอยู่ตําบลโคกม้า ต่อมาได้แยกเขตการปกครองมาเป็นตําบลตะโกตาพิ เหตุ
ที่ได้ชื่อ “ตะโกตาพิ”เพราะเมื่อสมัยก่อนบริเวณพ้ืนที่นี้เป็นปุาที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีต้นตะโกขึ้นเป็นจํานวน
มากประกอบกับมีหนองน้ําที่กว้างใหญ่เหมาะในการทํามาหากินจึงทําให้มีประชาชนอพยพย้ายถิ่นฐานมาจับจองที่
ทํากิน โดยชาวบ้านที่อพยพมาจับจองเป็นคนแรก ก็คือ ครอบครัวของตาพิและญาติพ่ีน้อง ต่อมาก็มีชาวบ้าน
อพยพมาเรื่อยๆ จนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และมีชื่อชุมชนว่า “บ้านตะโกตาพิ” ซึ่งคําว่า “ตะโก” มาจากบริเวณ
พ้ืนที่นี้มีต้นตะโกข้ึนอยู่เป็นจํานวนมาก ส่วนคําว่า “ตาพิ” เป็นการให้เกียรติผู้ที่มาจับจองพ้ืนที่เป็นคนแรก 

1. ด้านกายภาพ 

  1.1 ที่ตั้งของตําบลตะโกตาพิ 

                      ตําบลตะโกตาพิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอประโคนชัย ห่างจากอําเภอประโคนชัย 
ประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 58 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 80.05  ตารางกิโลเมตร 
มีพ้ืนที่ติดต่อ ดังนี้ 
ทิศหเนือ        มีพื้นท่ีติดกับตําบลโคกตูม        อําเภอประโคนชัย        จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศใต้            มีพื้นท่ีติดกับตําบลประทัดบุ      อําเภอประโคนชัย        จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก  มีพื้นท่ีติดกับตําบลโคกม้า         อําเภอประโคนชัย        จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก    มีพื้นท่ีติดกับตําบลอีสานเขต     อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดบุรีรัมย์ 
                1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
                      พ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบ มีลักษณะลาดต่ําจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ระดับความสูง
ของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 161 – 167  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบ เนื้อที่ประมาณ 30,170 ไร่ พ้ืนที่ทําการเกษตร 
26,850 ไร่  
                1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
                      ตําบลตะโกตาพิ สภาพภูมิอากาศร้อนจัดอยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนโดยมีระยะช่วงฤดู
ฝนสลับกับช่วงอากาศแห้งแล้งซึ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจน   
                1.4 ลักษณะของดิน 
                      เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของตําบลตะโกตาพินั้นเป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินร่วนปนทรายจึง
เหมาะสําหรับการทํา เกษตร ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่แล้วจะทํา
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง ส่วนสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค 
กระบือ สุกร เป็ด ไก่  
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แผนที่ต าบลตะโกตาพิ  อ าเภอประโคนชัย  จังหวดับุรีรัมย์ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

      ตําบลตะโกตาพิ มีเขตการปกครองทั้งสิ้น แบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้ 
      หมู่ที่ 1 บ้านตะโกตาพิ                
      หมู่ที่ 2 บ้านชุมแสง                          

      หมู่ที่ 3  บ้านศรีสุข                           

      หมู่ที่ 4 บ้านโคกเห็ด                         

      หมู่ที่ 5 บ้านบาตร                      
      หมู่ที่ 6 บ้านชัยพัฒนา 

      หมู่ที่ 7 บ้านโคกกระชาย 

      หมู่ที่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์   
      หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะเดา 

      หมู่ที่ 10 บ้านบาตร 

      หมูท่ี่ 11 บ้านหนองปรง 
  

2.2 การเลือกตั้ง 

      การเลือกตั้งในตําบลตะโกตาพิแบ่งออกเป็น  11  หน่วยเลือกตั้ง 
                            

3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประขากร ตําบลตะโกตาพิ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ 
จ านวนประชากร (คน) รวมจ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนบ้าน 

(หลัง) ชาย หญิง 

ตะโกตาพิ 1 560 574 1,134 305 
ชุมแสง 2 378 376 754 166 
ศรีสุข 3 374 386 760 193 
โคกเห็ด 4 188 177 365 94 
บาตร 5 336 333 669 161 
ชัยพัฒนา 6 192 208 400 179 
โคกกระชาย 7 450 441 891 196 
เกษตรสมบูรณ์ 8 371 348 719 153 
หนองสะเดา 9 258 245 503 135 
บาตร 10 560 618 1,175 258 
หนองปรง 11 165 151 316 71 

รวมทั้งหมด 3,832 3,857 7,689 1,911 
 

ที่มา ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน (พฤษภาคม) ประจําปี พ.ศ. 2563 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา      
      มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 2 แห่ง ดังนี้ 
         (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 
         (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาตร 
      มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ในตําบล 5 แห่งดังนี้ 
         (1) โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 
         (2) โรงเรียนบ้านชุมแสง 
         (3) โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 
         (4) โรงเรียนบ้านบาตร 
         (5) โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 
                      ประชากรในพ้ืนที่ตําบลตะโกตาพิ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาและสํานักสงฆ์ 8 แห่ง ดังนี้ 
         (1) วัดประชาสมนึก 
         (2)  ที่พักสงฑ์บ้านศรีสุข 
         (3) วัดปุาบ้านโคกเห็ด 
         (4) วัดบ้านบาตร 
         (5) วัดปุาบ้านโคกกระชาย 
         (6) วัดบ้านเกษตรสมบูรณ์ 
         (7) ที่พักสงฆ์บ้านชุมแสง 
         (8) ที่พักสงฆ์บ้านชัยพัฒนา 
         (9) ที่พักสงฆ์บ้านหนองปรง 
 

4.2 สาธารณะสุข 
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                     1  แห่ง 
      ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน               11  แห่ง    
      กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น      1  แห่ง         
   
4.3 อาชญากรรม 
                      จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สํารวจพบว่ามีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา 
คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษ
ที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ   
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ผู้นํา  อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนต่อไปตามอํานาจหน้าที่ที่สามารถดําเนินการได้            
4.4 ยาเสพติด 
                      ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จาก 11 หมู่บ้าน ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชนคือ 
ยาบ้า(แอมเฟตามีน) ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
      ตําบลตะโกตาพิ มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในด้านสังเคราะห์ ดังนี้ 
       (๑)  ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์  
       (๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
       (๓)  ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
       (4)  ดําเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
       (5)  ดําเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
       (6)  ดําเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
       (7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
       (8)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อําเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

      ตําบลตะโกตาพิ แบ่งการคมนาคมเป็น 3 ประเภท 

                       (1) การคมนาคมติดต่อกับอําเภอประโคนชัย และอําเภอใกล้เคียงมีเส้นทางสายหลัก คือ      
ทางหลวง หมายเลข  24  เป็นเส้นทางสายสําคัญของอําเภอและของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เชื่อมต่อ
กับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์  
                       (2) การคมนาคมกับตําบลใกล้เคียง มีเส้นทางหลัก ได้แก่ 
                           (2.1) ถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตําบลตะโกตาพิกับตําบลโคกตูม อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
                           (2.2) ถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตําบลตะโกตาพิกับตําบลประทัดบุ อําเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
                           (2.3) ถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 9  ตําบลตะโกตาพิกับตําบล
โคกม้า อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
                           (2.4) ถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 8  ตําบลตะโกตาพิกับตําบล
ประทัดบุ อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
                           (2.5) ถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่าง บ้านโคกเห็ด หมู่ที่ 4 ตําบลตะโกตาพิกับตําบล     
อีสานเขต อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
                            (2.6) ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่าง บ้านตะโกตาพิ หมู่ที่ 1 ตําบลตะโกตาพิกับตําบล    
อีสานเขต อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
                            (2.7) ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่าง บ้านศรีสุข หมู่ที่ 3 ตําบลตะโกตาพิกับตําบลอีสานเขต 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพ ิ   
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพ ิ  หน้า 24 
 

                            (2.8) ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่าง บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตําบลตะโกตาพิกับ       
ตําบลอีสานเขต อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
                            (2.9) ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่าง บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตําบลตะโกตาพิกับ       
ตําบลตาเป็ก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
                       (3) การคมนาคมภายในหมู่บ้าน มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  และมีถนนดินลงหินคลุก
เพ่ือการเกษตรทุกหมู่บ้าน 

5.2 ไฟฟ้า 

                   ตําบลตะโกตาพิ มีไฟฟูาเข้าถึง และมีไฟฟูาแสงสว่างริมถนน ทั้ง 11 หมู่บ้าน 

5.3 ประปา  
                   ตําบลตะโกตาพิ มีระบบประปาผิวดิน จํานวน  1 หมู่บ้าน และระบบประปาบาดาล จํานวน 9 
หมู่บ้าน 

5.4 โทรศัพท์ 
                   ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้
นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  สําหรับสถานที่ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่ 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจํา
อําเภอ  ซึ่งมี  จํานวน  1  แห่ง  และมีบริษัทเอกชนบริการรับ-ส่งพัสดุ เช่น บริษัทเคอร์รี่  เป็นต้น 
     -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 
     -  องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่
ยังคลาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สําหรับการปฏิ บัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เท่านั้น   

6. ระบบเศรษกิจ 

  6.1 การเกษตร 

                      ตําบลตะโกตาพิ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ประกอบอาชีพเกษตรกร 
ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง  
  6.2 การประมง 

        ประชาชนตําบลตะโกตาพิหาปลาเพ่ือเป็นอาหารเท่านั้นไม่ได้การทําเป็นอาชีพหลัก  

  6.3 การปศุสัตว์ 
        ตําบลตะโกตาพิ สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่  โค  กระบือ  เป็ด  ห่าน  และไก่ซ่ึงมีการเลี้ยงเพ่ือการ
พาณิชย์   
  6.4 การการบริการ 

        ที่พัก รีสอร์ท                     จํานวน 4 แห่ง 
  6.5 การท่องเที่ยว 

        ตําบลตะโกตาพิไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอยู่ใกล้  คือ ปราสาทหินพนมรุ้ง 
และปราสาทหินเมืองต่ํา 
  6.6 อุตสาหกรรม 
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        1. โรงสีข้าวขนาดเล็ก              จํานวน 7 แห่ง 
        2. ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง             จํานวน 1 แห่ง 
        3. โรงงานฟาร์มเลี้ยงไก่            จํานวน 4 แห่ง 
  6.7 การพานิชย์และกลุ่มอาชีพ 

                      ประชากรส่วนใหญ่จะมีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพและ ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
แต่กลุ่มยังขาดการบริหารจัดการที่ดีและเงินทุน จํานวน 7 กลุ่ม ดังนี้ 
        1. กลุ่มออมทรัพย์                      จํานวน 11 กลุ่ม 
         2. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                 จํานวน 11 กลุ่ม 
         3. กลุ่มสตรี                              จํานวน 11 กลุ่ม 
         4. กลุ่มทําขนมบ้านศรีสุข              จํานวน  1  กลุ่ม 
        5. กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 7          จํานวน 1  กลุ่ม 
        6. กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด                     จํานวน  1  กลุ่ม 
         7. กลุ่มเกษตรอินทรีย์                  จํานวน  2  กลุ่ม  

6.8 แรงงาน 
 
จากข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 - 60 ปี อยู่ในกําลังแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน 

ด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 - 50 ปี บางส่วนไปรับจ้างทํางานนอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทํางาน
ต่างประเทศ ปัญหาที่พบ คือ ประชากรต้องไปทํางานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงาน ซึ่งยังเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถ  แก้ไขได้         
โดยประชาชนตําบลตะโกตาพิ มีการประกอบอาชีพต่างๆ คิดเป็นร้อยละ ได้ดังนี้ 
                       1. อาชีพทํานา     คิดเป็นร้อยละ 80 

                       2. อาชีพรับจ้าง    คิดเป็นร้อยละ 15 

                       3. อาชีพค้าขาย    คิดเป็นร้อยละ 5 

                       4. อาชีพอ่ีนๆ       คิดเป็นร้อยละ 1 

7. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

  7.1 การนับถือศาสนา 

        ประชาชนตําบลตะโกตาพิส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

  7.2 ประเพณี และงานประจําปี 
        ตําบลตะโกตาพิมีประเพณี/งานประจําปี ที่สําคัญๆ คือ 

        (1) ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ช่วงออกพรรษา 

         (2) งานหลวงพ่อเฮ่ ช่วงวันสงกรานต์ 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทําบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
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  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  สานแห 
เครื่องมือทําประมง สมุนไพรในการนวดแผนโบราณ เป็นต้น 

        ตําบลตะโกตาพิ มีภาษาถิ่น คือ ภาษาเขมร 

  7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

        องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ไม่มีสินค้าพ้ืนเมืองที่สําคัญหรือมีสินค้าพ้ืนเมือง 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ํา  
      ตําบลตะโกตาพิ มีแหล่งน้ําที่สําคัญอยู่ 10 แห่ง ได้แก่ 

  1. ห้วยหลง                                                 
  2. ห้วยราษฎร์                                  
  3. ห้วยไทร                                      
  4. ห้วยตาล                                     
  5. ห้วยโคกกระชาย                           
  6. ห้วยเกษตรสมบูรณ์ 
  7. ห้วยหว้า 

  8. ห้วยบุรี 
  9. ห้วยตราด 

  10. ห้วยจบก 

  11. หนองชุมแสง 

  8.2 ปุาไม้ 
        ตําบลตะโกตาพิ มีการปลูกต้นไม้ที่ปุาช้าตะโกตาพิ จํานวน 50 ไร่ 
  8.3 ภูเขา 

        ในพ้ืนตําบลตะโกตาพิไม่มีภูเขา แต่พ้ืนที่ใกล้เคียงมีภูเขาตั้งอยู่ คือ เขาพนมรุ้ง ที่มีปราสาทหิน
พนมรุ้งตั้งอยู่ 
  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        ต้นไม้ที่ปุาช้าตะโกตาพิ จํานวน 50 ไร่ 
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วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อนุรักษ์วิถีชีวิตไทย  ใส่ใจด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซี่ยน” 

 

พันธกิจ 
                     (1) การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน 
                     (2) การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรในชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันที่ดีจาก
ความเสี่ยงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักการเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
                     (3) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่สนับสนุนใช้
ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
                     (4) การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
                  แนวทางการพัฒนา 
                        1. การพัฒนาถนน ทางเดิน ทางเท้า และทางระบายน้ําน้ําให้ได้มาตรฐาน 
                        2. การพัฒนาแหล่งน้ําทางการเกษตร และแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ 

                        3. การพัฒนาขยายเขตไฟฟูาแรงต่ําเพ่ิมเติม และติดตั้งระบบไฟฟูาส่องสว่างริมถนน 

                        4. การพัฒนาซ่อมแซมบูรณะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
                  แนวทางการพัฒนา 
                        1. การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง 
                        2. การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
                        3. การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร 
                        4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร กลุ่มอาชีพ และยกระดับฝีมือแรงงาน
ให้แก่ราษฎร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
                  แนวทางการพัฒนา 
                        1. การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสร้างสรรท้องถิ่นเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
                        2. การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา และปลูกฝังจิตสํานึกในเอกลักษณ์ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                        3. การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมต่างๆ ของเด็กและ
เยาวชน 
                        4. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครอบครัวอบอุ่น 
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                        5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
                        6. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                        7. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครอบครัวอบอุ่น 
                        8. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน และสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ 
                  แนวทางการพัฒนา 
                        1. การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 
                        2. การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 

                        3. การสร้างจิตสํานึกและรณรงค์ในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
                        4. การฟ้ืนฟูสภาพดิน ปุาชุมชน น้ํา และอากาศให้ได้มาตรฐาน และระบบนิเวศให้สมดุลและ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
                    แนวทางการพัฒนา 
                        1. การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
                        2. การส่งเสริมวิธีชีวิตประชาธิปไตย 

                        3. การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                        4. การพัฒนาบุคลากรของ อบต. 
                        5. การอํานวยความสะดวกและบริการประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                    แนวทางการพัฒนา 
                        1. การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวระดับอําเภอและจังหวัด 
                        2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร เชิงโฮมสเตย์ เชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

                        3. การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เสริมการท่องเที่ยว 
  เป้าหมาย 

  (1) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้กระจายผลประโยชน์สู่ชมุชนอย่างเป็นธรรมและได้มาตรฐาน 
  (2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
  (3) เพ่ือส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น 
  (4) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
  (5) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ มีอาชีพเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ราษฎร 
  (7) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน        
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  (8) เพ่ือส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  (9) เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
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  (10) เพื่ออนุรักษ์ คุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้ยั่งยืน และมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่
สะอาดน่ารื่นรมย์ 
  (11) เพื่อส่งเสริมการกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  (12) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ หรือคนยากไร้ให้ได้รับสวัสดิการจากรัฐ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (13) เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาล 
  (14) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

                   ตัวช้ีวัด 

                     (1) กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก. ตรวจรับงานจ้างตรวจรับ
งานโดย จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง  
                     (2) กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 

                  ค่าเป้าหมาย 

                     (1) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่างเป็นธรรมและได้มาตรฐาน 
                     (2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
                     (3) เพ่ือส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น 
                     (4) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
                     (5) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  มุ่งสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
                     (6) เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ มีอาชีพเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ราษฎร 
                     (7) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
                     (8) เพ่ือส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
                     (9) เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
                     (10) เพื่ออนุรักษ์ คุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้ยั่งยืน และมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
สะอาด น่ารื่นรมย์ 
                     (11) เพื่อส่งเสริมการกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
                     (12) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ หรือคนยากไร้ให้ได้รับสวัสดิการจากรัฐและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
                     (13) เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาล 
                     (14) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

                  กลยุทย์ 

                     (1) การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชิตที่ดี สุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน 
                     (2) การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรในชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันที่ดีจาก
ความเสี่ยงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักการเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
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                     (3) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่สนับสนุนใช้
ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
                     (4) การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมรพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
 

                  จุดยืนยุทธศาสตร์ 
                     (1) การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
                     (2) การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 

                     (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
                     (4) การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ 
                     (5) การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

                     (6) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
               การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ตําบลตะโกตาพิ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี ้
 

  1. การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร 
      ผลผลิตทางการเกษตร 
       จุดแข็ง 
- องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๑๑ หมู่บ้าน พ้ืนที่ ๘๐.๐๕ ตร.กม. ซึ่งประชากร
ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ข้าว เป็นต้น มีกําลังการผลิตข้าวเพียงพอต่อความมั่นคงทางอาหาร      
มีกําลังการผลิตข้าวเพื่อจําหน่ายต่างประเทศได้ต่อเนื่อง มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมในการเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว 
มีพันธุ์ข้าวหลากหลายตอบสนองความต้องการของตลาดแต่ละระดับ มีตลาดข้าวหลากหลายระดับ ข้าวไทยมี
ชื่อเสียงดีเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกมายาวนาน และท่ีสําคัญก็คือ รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนเรื่องข้าว 
 
      จุดอ่อน 
- ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านทักษะการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
- การใช้สารเคมีในการทําการเกษตรทําให้ดินเสื่อมสภาพ ทําให้ต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น 
- ไทยมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงกว่าคู่แข่งรายสําคัญ เราต้องพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องปุ๋ยและสารเคมี ผู้ผลิตข้าวเปลือกของเราเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ยังขาดอํานาจในการต่อรองในด้าน
การตลาด การจัดสรรผลประโยชน์ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตยังเป็นแบบแยกส่วนขาดจากกัน      
ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ความไม่สมดุลกับต้นทุนและเวลาการดําเนินการในแต่ละกระบวนการผลิต
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ตั้งแต่การเพาะปลูก การรวบรวม และการแปรสภาพเป็นข้าวสาร จุดอ่อนสําคัญของข้าวไทยก็คือ ภาครัฐยังต้องใช้
งบประมาณในการสนับสนุนและช่วยเหลือการผลิตผ่านทางนโยบายของรัฐ ไปยังเกษตรกร 
- การทําการเกษตรเชิงเดี่ยว คือ ปลูกพืชชนิดเดียวกันเต็มพ้ืนที่ 
 
       โอกาส 
- องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา โดยมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรให้ราคาผลผลิตสูงขึ้น 
- ประชากรโลกเพ่ิมขึ้น ก็ทานข้าวมากขึ้น ประเทศท่ีชอบซื้อข้าวไทยมีเศรษฐกิจดีขึ้นทุกวัน ก็ยิ่งมีกําลังซื้อข้าวของ
เราเพิ่มมากข้ึน ส่วนการลงทุนพัฒนาระบบการขนส่งลําเลียงสินค้าเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจในเอเชียนั้น ก็ทําให้ข้าว
ไทยส่งไปขายได้ง่ายขึ้น 
 
  อุปสรรค 
- เนื่องจากภาวะราคาน้ํามันที่มีความผันผวนและแนวโน้มราคาแพงขึ้น ทําให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น 
แต่การจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรมีราคาถูก 
- นโยบายขึ้นค่าแรงข้ันต่ําทั่วประเทศทําให้เกษตรกรต้องจ่ายค่าแรงงานในภาคเกษตรสูงขึ้น แต่ราคาสินค้าเกษตร
ลดลง 
- การเคลื่อนย้ายแรงงานไปทํางานที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทําให้ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร 
- เดี๋ยวนี้มีคู่แข่งรายใหม่ในตลาดส่งออกข้าวมีบทบาทมากขึ้น แถมการผลิตข้าวไทยในปัจจุบันยังเจอระดับความถี่
และความรุนแรงของการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเพ่ิมมากขึ้น พวกพายุ น้ําท่วม ภั ยแล้ง อะไรพวกนี้       
มากันถี่ข้ึน 
 

  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       2.1 ด้านการศึกษา 
      จุดแข็ง 
   ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิมีสถานศึกษาทั้งหมด จํานวน ๕ แห่ง 
และมีโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส จํานวน ๒ แห่ง ในอนาคตจะก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตําบลตะโก
ตาพิเพ่ิมเติมและมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย  นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรม
การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ตะโกตาพิและมีการมอบทุนการศึกษาเด็ก
นักเรียนที่เรียนดีและยากจน รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษากับบุคลากรของท้องถิ่นให้ได้รับทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
  จุดอ่อน 
   - องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนด้านการศึกษา 
เช่น การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย 
- เครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบล ทําให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสในการศึกษาหาความรู้จาก
ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต 
   - โรงเรียนมัธยมยังไม่ทั่วถึง  ทําให้เด็กที่อยู่ห่างไกลขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา 
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       โอกาส 
   - องค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานทางการศึกษา ในพ้ืนที่มีการประสานงานความ
ร่วมมือกันในการประชุมปรึกษาหารือ รวมทั้งการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
       อุปสรรค 
   - กฎหมาย ระเบียบในการสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
เอ้ือต่อการส่งเสริมการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกิจกรรมทาง
การศึกษาได้เพียงเท่าที่กฎหมายหรือระเบียบให้ปฏิบัติได้ เท่านั้น 
   - ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งในจังหวัดและ
นอกจังหวัด 
   - ความยากจน 
   - ผู้ปกครองไม่เห็นความสําคัญของการศึกษา 
 

      2.2 ด้านสาธารณสุข 
       จุดแข็ง 
   - ตําบลตะโกติมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ๑ แห่ง เส้นทางคมนาคมขนส่งที่
สําคัญ คือ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตัดผ่านทําให้การคมนาคมขนส่งระหว่างตําบลตะโกตาพิกับอําเภอประโคนชัย 
มีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งระยะทางจากตําบลตะโกตาพิกับโรงพยาบาลประโคนชัย ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 
   - ตําบลตะโกตาพิมีอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยที่ผ่านการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้นที่ให้บริการสําหรับผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินนําส่งโรงพยาบาลประโคนชัย 
       จุดอ่อน 
   - องค์ความรู้และรูปแบบวิธีในการให้บริการด้านสุขภาพและการลดการแพร่ระบาดของ
โรค ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพยังขาดการบูรณาการร่วมกัน 
   - ภารกิจด้านสาธารณสุขเป็นงานเฉพาะด้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขาดแคลน
บุคคลากรที่ปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน เครื่องมือทางการแพทย์และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นยังขาดแคลน ทําให้การช่วยเหลือผู้ปุวยไม่ทั่วถึง 
       โอกาส 
   - นโยบายรัฐบาลเร่งให้เกิดกระแสการสร้างสุขภาพและสร้างหลักประกันถ้วนหน้า 
   - ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพโดยผ่านสื่อต่างๆได้อย่างง่ายขึ้น 
   - หน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก เช่น สสส. ให้ความสําคัญกับงานด้านการสร้างเสริม
สุขภาพมากขึ้น 
       อุปสรรค 
   - การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทําได้ยาก 
   - ภายในพ้ืนที่ตําบลตะโกติมีการอพยพแรงงาน ทําให้เกิดปัญหาประชากร ปัญหา
โรคติดต่อ และปัญหาด้านสุขภาพอ่ืนๆ 
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      2.3 สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
 
       จุดแข็ง 
   - ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์ คือ นักพัฒนาชุมชน ประกอบกับการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพ้ืนที่  กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้สังคมมีความเข็มแข็ง นอกจากนี้ยังมีการจัด
กลุ่ม เช่น กลุ่มกองทุน จัดสวัสดิการสังคมตําบลตะโกตาพิ, สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุตําบล
ตะโกตาพิ, กองทุนหมู่บ้าน, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
   - การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนการ เสริมสร้าง
สวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
   - การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเสริมสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 
   - โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ปุวยโรคเอดส์ 
      จุดอ่อน 
   - ข้อมูลพื้นฐานด้านสังเคราะห์นี้ยังไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากประชาชนไม่กล้า
เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานราชการ 
   - งบประมาณในการดูแลเรื่องสวัสดิการสังคมสงเคราะห์มีจํานวนไม่เพียงพอในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
       โอกาส 
   - นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญในเรื่องสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เช่น โครงการ
สร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์, โครงการลด ค่าใช้จ่ายด้านค่าครองชีพของประชาชน 
       อุปสรรค 
   - สภาพสังคมในปัจจุบันเยาวชนได้ให้ความสนใจกับวัฒนธรรมต่างชาติ การรับ
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีตามกระแสนิยม ทําให้เกิดปัญหาสังคมตามมา 
 

     2.4  ด้านการรักษาความเรียบร้อย 
      จุดแข็ง 
   - ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิมีจุดบริการตําบลตะโกตาพิ ซึ่งมีตรวจ
จากสถานีตํารวจภูธรประโคนชัยมาปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย และมีอาสาสมัครต่างๆใน
หมู่บ้านที่คอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติงาน เช่น อาสาสมัครกู้ชีพตําบลตะโกตาพิ, อาสาสมัครกู้ภัยตําบล
ตะโกตาพิ, อาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือนตําบลตะโกตาพิ 
       จุดอ่อน 
   - พ้ืนที่ตําบลตะโกตาพิ มีพื้นท่ีกว้างและเชื่อมต่อเขตพ้ืนที่อําเภอใกล้เคียง ทําให้เวลาเกิด
เหตุร้ายเหตุด่วนขึ้นการเดินทางของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่างๆไปถึงสถานที่เกิดเหตุช้า 
       โอกาส 
   - องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิมีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการเขต
พ้ืนที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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      อุปสรรค 
   - สภาพสังคมในปัจจุบันที่อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม การลักขโมยเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาเพ่ิม การนิยมการเสี่ยงโชค, หวยหุ้น, พนันชนไก่, การเล่นพนันไพ่ สิ่งเหล่านี้
เป็นอุปสรรคต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

  3. การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน 
       จุดแข็ง 
   - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตพ้ืนที่ของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะโกติ มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ห้วยลง, ห้วยหว้า, ห้วยราษฎร์, ห้วยบุรี, ห้วยไทร, ห้วยตราด,        
ห้วยตาล, หนองชุมแสง,ห้วยโคกระชาย,ห้วยจบก ซึ่งเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่เขตตําบลตะโกตาพิ 
   - องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  มีรถขยะจํานวน  ๑  คัน ที่ให้บริการเก็บขยะมูล
ฝอยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน 
      จุดอ่อน 
   - การนิยมใช้สารเคมีในการเพาะปลูกและการทําการเกษตร ทําให้สารเคมีตกค้างในดิน
และแหล่งน้ําทางธรรมชาติ  ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ 
 
      โอกาส 
   - ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสําคัญเรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจและจิตสํานึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      อุปสรรค 
   - ค่านิยมที่ผิดของเกษตรกรในการเพาะปลูกและการทําการเกษตร เช่น การทํานา 
เกษตรกรจะเผาตอซังข้าวเพ่ือกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช ซึ่งเป็นค่านิยมและความเชื่อที่ผิด 
 

                3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

                     (1) ขาดแคลนแหล่งน้ําในการเกษตรและน้ําประปาสําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 
                     (2) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ํายังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันท่อระบายน้ํา 
                     (3) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากขึ้น และองค์การบริหารส่วนตําบลไม่
สามารถดําเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ 
                     (4) ประชาชนในพ้ืนที่ปุวยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น เช่น เบาหวาน  ความดนั 
                     (5) ปริมาณขยะมากข้ึน  
                     (6) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลําพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก 
                     (7) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในดํารงชีวิต 
                     (8) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร 
                     (9) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทํากิจการและประกอบอาชีพ 
          (10) ค่าแรงต่ําค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน 
                    (11) ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
                    (12) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 
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 การวิเคราะห์อัตราก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังคน จากคู่มือ
วิเคราะห์อัตรากําลังของส่วนราชการ ของสํานักงานพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน สํานักงาน ก.พ. 
นํามาประยุกต์ ใช้กับการวิ เคราะห์ตําแหน่งของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ                         
ใช้หลักบันได 8 ขั้น 
 

การวเิคราะห์อัตราก าลังคนในองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
แบบบันได 8 ขั้น 

 
  
 
 
 
 

ขัน้ที่ 1 

วางแผน 

ขัน้ที่ 2 

พิจารณานโยบายการ
บริหารก าลงัคนภาครัฐ 

ขัน้ที่ 3 

เก็บข้อมลู ยทุธศาสตร์ 
ภารกิจสว่นราชการ 

ขัน้ที่ 4 

เก็บข้อมลูกระบวนการ
ท างานจริง 

ขัน้ที่ 5 

พิจารณาอปุสงค์
ก าลงัคน 

ชัน้ที่ 6 

พิจารณาอปุทาน
ก าลงัคน 

ชัน้ที่ 7 

ก าหนดจ านวน สายงาน 
ประเภท   

ขัน้ที่ 8 

การจดัท ากรอบ
อตัราก าลงัของสว่น
ราชการ 
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 บันไดขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี               
เพื่อพิจารณากรอบอัตราก าลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   

 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  ประจําปี 
งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบด้วย 
   1  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล         ประธานคณะกรรมการ 
   2  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    คณะกรรมการ  
   3  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    คณะกรรมการ 
 4  หัวหน้าสํานักปลัด อบต.     คณะกรรมการ 
 5  ผู้อํานวยการกองคลัง                คณะกรรมการ 
 6  ผู้อํานวยการกองช่าง      คณะกรรมการ 
 7  ผู้อํานวยการกองการศึกษา      คณะกรรมการ 
 8  นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการคณะกรรมการ 
 

  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิตาม

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 

 2. กําหนดโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ ตาม
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 3. กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม                
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ          
ของกลุ่มงานต่างๆ 

 ๔. กําหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือกําหนดความจําเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จรงิ และต้องคํานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ
างประจําในองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจ้าง 

 ๕. กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจ้าง จํานวนตําแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 
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 ๖. จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน          
ร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่าย 

 ๗. ใหพ้นักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
 บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ จัดทําตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลักการดําเนินการควบคู่กับหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ มีหลักในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 
ปี และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ํา ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจําเป็น
และเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อ
เหตุการณ ์และต้องสอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ   
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 

“ประชาชนมีคุณภาพ อาชีพม่ันคง เกษตรกรรมย่ังยืน น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 5 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงานและการจัดการองค์กร 
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2.3 เป้าประสงค์ 
1) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่สะดวกครบถ้วน 
2) โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมได้มาตรฐานตามที่กําหนด 
3) ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4)   ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
4)   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5)  ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการมีรายได้ มีงานทําและสวัสดิการที่ดีขึ้น 
6)  เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษาเรียนรู้ กีฬา นันทนาการ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
7)  ประชาชนร่วมกันสืบสาน ดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
8)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
9)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
10) สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
11) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
12) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อย

โอกาส 
13) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อปูองกันและให้มี

การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 
14) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง 
15) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะ มลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 

 
2.4 ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของ ถนนคสล. ถนนลูกรังหรือสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ิมข้ึน  
2) ร้อยละของ ถนน คสล. ถนนลูกรัง รางระบายน้ํา สะพาน ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการซ่อมแซม 

ปรับปรุงดีมากยิ่งขึ้น      
3) ร้อยละครัวเรือนได้รับการการบริการสาธารณะและสวัสดิการอย่างท่ัวถึง  
4) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
6) ร้อยละของประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
7) ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การลด 

อุบัติเหตุ อุบัติภัย การก่ออาชญากรรม และการบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น   
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8) ร้อยละเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ประเพณี ศาสนา  
และวัฒนธรรมท้องถิ่น      

9) ร้อยละของประชาชนได้รับการพัฒนาการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ให้ปลอดภัยจากยา      
เสพติด 

10) ร้อยละของแหล่งน้ําในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรเพ่ิมข้ึน   
11) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมพูนทักษะ 

ในการลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิตพืชผลทางการเกษตร     
12) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงาน  
13) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1) มีแหล่งน้ําพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 
2) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
5) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
6) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ  
7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
8) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 

 
2.6 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  
1) พัฒนาด้านระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) พัฒนาด้านก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1) ส่งเสริมชุมชนในการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง 
2) ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน   
3) ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
4) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน    
5) ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6) ส่งเสริมอาชีพ  เพ่ิมรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1) พัฒนาการศึกษา กีฬา และนันทนาการ   
2) อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพ ิ   
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพ ิ  หน้า 40 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
1) ส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
3) ส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ในระดับ ครัวเรือนและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงานและการจัดการองค์กร 
1) งานเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
2) งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมการ 

สําหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ดําเนินการจัดทําให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาชาติ ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ  
ตลอดทั้งแนวทางในการพัฒนาที่กําหนดไว้ให้สําเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4. การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

2.8 แผนงาน 
1. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3. แผนงานการศึกษา 
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6. แผนงานเคหะและชุมชน 
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

       10. แผนงานการเกษตร      
       11. แผนงานงบกลาง 
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2.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนํามาเป็นแนวทางกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะ
เป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้นเพ่ือ
เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
สภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชน 
ให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ      เศรษฐกิจพอเพียง 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดทํ าแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ ปีขององค์การบริหารส่ วนตํ าบลได้ ใช้ การวิ เคราะห์                    

SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (S : Strength-s)   
- ประชาชนมีความพร้อมจะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- มีองค์การบริหารส่วนตําบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน           
    ของประชาชน 
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
- ผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
จุดอ่อน  (W : Weakness)  
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่   
    ตลอดเวลาทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
- องค์การบริหารส่วนตําบล  มีงบประมาณจํากัด  ทําให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา              
    ที่วางไว้ 
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทําลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
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โอกาส  (O : Opportunity)   
- จังหวัดบุรีรัมย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตําบล  

                    ดําเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา  
                    องค์การบริหารส่วนตําบล 

- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   
- มีแหล่งท่องเที่ยวและเป็นเมือง sport city  
- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลย          
    ภาพระหว่างการกํากับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณ  
    และบุคลากรของท้องถิ่น 
อุปสรรค  (T : Threat)   
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  
    พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    พ.ศ. 2542 ทําให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง 
    ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
- การดําเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน ความรับผิดชอบเพิ่มมาก 
    ขึ้นประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ 
    ครบถ้วน เนื่องจากจํากัดด้วยอํานาจหน้าที่และจํานวนงบประมาณที่มีจํากัด 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 
) ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ นั้น ได้ทําการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
1) ข้อจํากัดด้านกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ เพราะบางโครงการไม่สามารถดําเนินการ 

ได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าที่  
2) ความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลาง  
3) งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการได้ครบทุกโครงการ เนื่องจากโครงการ 

ที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขปัญหามีมาก และบางโครงการต้องใช้งบประมาณที่สูงและเกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดําเนินการได้ ทําให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า   ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามความ
ต้องการของประชาชน ได้ครบทุกโครงการ ทําให้ประชาชนบางคน บางกลุ่มไม่เข้าใจถึงระเบียบและขั้นตอนในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ทําให้เกิดการเข้าใจผิดและไม่พอใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่และพนักงานส่วนตําบล อยู่
บ่อยครั้ง แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ก็พยายามที่จะขจัดปัญหา อุปสรรคต่างๆ  
ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาประสงค์ท่ีวางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนในทุกด้าน    
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 บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  มียุทธศาสตร์ในการกําหนดทิศทางในการบริหารจัดการ
ในองค์กรแล้ว จึงดําเนินการกําหนดเปูาประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
ว่า ในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์  มี เปูาประสงค์อย่ างไร และองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 
จะกําหนดตําแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาประสงค์นั้น และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 
มีอัตรากําลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจําเป็นเพ่ือที่
คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยตําแหน่งในกรณีตําแหน่งว่างนั้น เพ่ือรองรับการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ 4 ส่วนราชการ 

การจัดสรรอัตรากําลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกําหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้น คือ 
กําหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล            
อันได้แก่  การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหาร                     
ส่วนตําบลตะโกตาพิ ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากําลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็น
อย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ส านักปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตําบล และ
ราชการที่มิได้กําหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดทําร่าง
ข้อบัญญัติตําบล การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล การให้คําปรึกษาหน้าที่และความ
รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีโครงสร้างงานในสํานักปลัด ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
 1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.5 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
 1.8 งานการเจ้าหน้าที่ 
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 - ส านักปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ  และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในสํานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง                
การวางแผน  นโยบาย อํานวยการทั่วไป งานกฎหมาย งานการเจ้าหน้าที่ งาสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชน
และงานการบริการสาธารณะ ฯลฯ ต่างๆ ส่วนวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 

 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท 
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหาร         
ส่วนตําบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษี
และนําส่งรายงานเงินคงเหลือประจําวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบล การยืมเงิน
ทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

 2.1 งานการเงิน 
 2.2 งานบัญช ี

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  
การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด         
ตําแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 

 3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง  การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อม
บํารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  
การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้ 
 3.1 งานก่อสร้าง 

3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
3.4 งานผังเมือง 
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- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การ
ก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา งานสํารวจและแผนที่ งานผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง 
งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง งานสาธารณูปโภค ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา  
การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตําราเรียน  การ
วางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและส่งเสริมศาสนาและ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกียวข้อง โดยมี
โครงสร้างงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1  งานบริหารการศึกษา 
 4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    4.3  งานกิจการโรงเรียน 
 

 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 งานการจัดบริการ งานรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
5.2 งานบริการสาธารณสุข 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่ งในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม    
การบริการสาธารณะฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ีซึ่งปัจจุบัน กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมในองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ นั้น ยัง
ไม่มี แต่ในอนาคตองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  มีแนวโน้มที่จะเปิดกองสาธารณสุขอย่างแน่นอน 
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การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตําแหน่งที่กําหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
มาตรฐาน คมนาคม   

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บํารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ํา และ
จัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย เช่น ปูาย
บอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและ
ย่านชุมชน 

- ปลัด อบต.  
- รองปลัด อบต.  
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ประชาชนมีคุณภาพ   

- ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ปูองกัน โรคติดต่อ ให้บริการด้าน
ทันตกรรม  การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยา
เสพติด  ทั้งชุมชน  โรงเรียน และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต.  
- ผอ.กองช่าง 
 - หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 
- ผช.จพง.สาธารสุขชุมชน  
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- คนงานทั่วไป  

- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ และสิ่งเสริมการศึกษา นอก
สถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา  

- ปลัด อบต.  
- รองปลัด อบต.  
- ผอ.กองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครู / ผดด 

- การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริม
การประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัสดิการ  เด็ก เยาวชน สตรี  คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส 

- ปลัด อบต. 
 - รองปลัด อบต.  
- หัวหน้าสํานักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักจัดการงานทั่วไป 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค 
การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  
อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวก
และเพียงพอ 
 

- ปลัด อบต.  
- รองปลัด อบต.  
- ผอ.กองช่าง   
- นายช่างเขียนแบบ 
- นายช่างไฟฟูา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างโยธา 
- จพง.ปูองกันฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เกษตรกรรมย่ังยืน 

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน  การพัฒนาบุคลากรทาง
การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาด
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจําหน่ายสิ้นค้าการเกษตรการ 
พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร    

- ปลัด อบต.  
- หัวหน้าสํานักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักจัดการงานทั่วไป 
 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ําธรรมชาติ  คู  คลอง  
หนอง  บึง แหล่งน้ําชลประทาน  ให้สามารถเก็บกักน้ําได้
ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น ปุาไม้  แหล่งน้ําธรรมชาติ  ฯลฯ 
 

- ปลัด อบต.  
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างเขียนแบบ 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
บริหารจัดการโปร่งใส 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ให้เงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
บรรจุแต่งตั้ง  สรรหา  พัฒนาบุคลากร งานบริหารงาน
บุคคล ในสังกัด อบต.  

- ปลัด อบต.  
- หัวหน้าสํานักปลัด  
- นักทรัพยากรบุคคล 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และ
สถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้  
 

- ปลัด อบต.  
- ผอ.กองคลัง 
- นักวิชาการเงินฯ 
- นักวิชาการคลัง 
- จพง.พัสดุ - จพง.จัดเก็บรายได้ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสําคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการ
กําหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผล
และตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานส่วนตําบลทุกระดับ 

 
 

 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูล พิจารณาประกอบกับใบกําหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ของแต่ละตําแหน่ง  เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราตําแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตรากําลังของบุคลากรใน
อนาคตตลอดระยะเวลา 3 ปี   
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 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้ วมาแผนอัตรากําลั งที่ ใช้  คือ                    
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ              
มีภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไป งานปูองกัน งานการศึกษา งานจัดเก็บ งานพพัสดุ  ด้านการจัดทําแผนที่ภาษี 
และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เพ่ิมขึ้น เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากําลังที่
ว่าง เพ่ือเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจและงานที่เพ่ิมขึ้นได้เนื่องด้วย
เหตุผล ดังนี้ 
 

อัตราก าลังที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
 

ลําดับ ส่วนราชการ ตําแหน่ง จํานวน วิธีดําเนินการในตําแหน่งว่าง 
1 สํานักปลัด อบต. จพง.ปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 

1 ตําแหน่งว่าง ประกาศรับโอน (ย้าย) 
 

2 กองคลัง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตําแหน่งว่าง ประกาศรับโอน (ย้าย) 
 

2 กองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ตําแหน่งว่าง ประกาศรับโอน (ย้าย) 
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 บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตรากําลัง 3 
ปี ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 
 

 
 

 
 
จากแผนภูมิ พบว่าการเกษียณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอัตรากําลัง 2564 – 2566 

จํ านวน 1 คน คิด เป็ นร้ อยละ 1  แต่คนที่ เ กษี ยณอายุ ราชการ  เป็ นประ เภท อํานวยการ ท้ องถิ่ น                  
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(ผู้ อํานวยการกองคลัง ) ซึ่งเป็นเครื่องจักรสําคัญในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนั้น            
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  มีแนวทางในการรองรับกรณผีู้อํานวยการกองคลัง ที่เกษียณ 3 แนวทาง 

1. ก่อนการเกษียณ 60 วัน องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  จะเตรียมการดําเนินการสรร
หาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาดํารงตําแหน่งดังกล่าว เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่เกษียณใน 1 
ตุลาคม 2566 ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กําหนด  

2. หากไม่สามารถดําเนินการได้ในข้อ 1 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  จะสรรหาคน          
มาดํารงตําแหน่ง (เสนอชื่อเข้า ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์) ภายหลังจากตําแหน่งว่าง ใน 60 วัน (รวมข้อ 1 และ      
ข้อ 2 ได้ 120 วัน) 

3. หากองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ไม่สามารถดําเนินการได้ ทั้งข้อ 1 และ 2 แล้ว 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ จะรายงานตําแหน่งผู้บริหารว่างขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 

บันไดขั้นที่ 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ใช้การวางกรอบ
อัตรากําลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับ          
แนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความ
คล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กําหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยในการ
กําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากําลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณา
กรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทํางาน มีอํานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตาม       
ลําดับชั้น กําหนดตําแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตําบลไว้  ดังนี้ 

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

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การกําหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล 
ขนาดกลาง ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกําหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  
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 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดท าแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 การจัดทําแผนอัตรากําลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ใช้การ
วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจ
หน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถ
กําหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่                
เพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
 

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

ด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานมีภารกิจที่
เกี่ยวข้องการการซ่อม การสร้าง การ
บํ า รุ ง รั ก ษ า  ไ ฟ ฟู า  ป ร ะ ป า 
สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ ดังนั้น การ
กําหนดส่วนราชการรองรับภารกิจใน
ด้านนี้ คือ กองช่าง  

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่
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2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 
67(6)) 

2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 

และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 

เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้น การ
กําหนดส่วนราชการรองรับภารกิจใน
ด้าน เป็นการปฏิบัติงานประสานงาน
ใน 2 ส่วน     ราชการ คือ ส านัก
ปลัด โดยในส่วนของส านักปลัดอยู่
ในงานสวัสดิการและงานพัฒนา
ชุมชน  

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

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

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้
เป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งความ
ปลอดภัยทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้วย ดังนั้น การกําหนดส่วนราชการ
รองรับภารกิจเป็นการประสานงาน
การปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วนราชการ 
คือ กองช่างและส านักปลัดในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน
การส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่
ของประชาชน ดังนั้นการกําหนดส่วน
ราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วน
ราชการคือ กองคลัง และส านักปลัด  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ด้ านก ารบริ ห า รจั ดก ารอนุ รั กษ์
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สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
5.1 คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(มาตรา 67(7)) 
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง

กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการที่มี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพแ ละกา ร ส่ ง เ ส ริ ม
สภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
กําหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ 
ส านักปลัด และกองช่าง 

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

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

ท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประ เพณีและภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่ น 
ภารกิจ ในด้านนี้ เ กี่ ยวข้องกับภูมิ
ปัญญา ศาสนาและวัฒนธรรมของคน
ในชุมชน ดั งนั้นการกําหนดส่วน
ราชการรองรั บด้ านนี้  คื อ  กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ด้านการบริหารจัดการและการ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้องกับ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น
การกําหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ 
คือ ส่วนราชการทุกกองในองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ(ส านัก
ปลัด กองคลัง กองช่าง                   
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

ภารกิจทั้ ง  7 ด้าน ตามที่กฎหมายกําหนดให้ อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                
โดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล  
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นสําคัญ 
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ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิจะด าเนินการ มีดังนี้ 
 

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 
 
ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
 

1. กองช่าง 
2. สํานักปลัด อบต.  
3. สํานักปลัด อบต. และกองช่าง 

 
4. สํานักปลัด อบต. 

 
5. ทุกส่วนราชการ 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. สํานักปลัด อบต. 

 
ภารกิจรอง 

1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ 

3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

 
 

1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. สํานักปลัด อบต. 

 
3. สํานักปลัด อบต.  

 
4. กองคลัง 
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  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
  

  วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ สําหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่างๆ ต่อการทํางานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  SWOT Analysis  มีปัจจัย
ที่ควรนํามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้  
 
 

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

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

                     

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น   
   

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ (ระดับตัวบุคลากร) 

 

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

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ 
อบต. 
2. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

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

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

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ (ระดับองค์กร) 
 

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

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทําให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารสํานักงานคับแคบ  
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โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทําให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

 
ข้อจํากัด  T 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ดําเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จํ า กั ดทํ า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึ งจะทํางานได้  ครอบคลุมภารกิจ              
ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จํานวน
ประชากร และภารกิจ 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ   ได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่                 
จะดําเนินการดังกล่าว โดยกําหนดตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกําหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงานและใน
ระยะต่อไป เมื่อมีการดําเนินการตามภารกิจนั้นและองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณ
งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกกําหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัด  
1.1 งานบริหารทั่วไป 
- งานธุรการ และงานสารบรรณ 
- งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานทะเบียนข้อมูลและงานเลือกตั้ง 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานนิติการ 
 

1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
 

1.3 งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
 

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

1.5 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานปูองกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานกําจัดขยะและรักษาความสะอาด 
- งานสุขศึกษา 
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
- งานควบคุมมลพิษ 
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

1. ส านักปลัด  
1.1 งานบริหารทั่วไป 
- งานธุรการ และงานสารบรรณ 
- งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานทะเบียนข้อมูลและงานเลือกตั้ง 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานนิติการ 
 

1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
 

1.3 งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
 

๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

๑.๕ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานปูองกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานกําจัดขยะและรักษาความสะอาด 
- งานสุขศึกษา 
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
- งานควบคุมมลพิษ 
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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- งานรักษาความสะอาด 
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย 
๑.๖ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา และผู้พิการ 
- งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
- งานข้อมูล 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
- งานพัฒนาศักยภาพภาพกลุ่ม 
งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 
1.8 งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานพัฒนาบุคคลากร 
 

 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย 
๑.๖ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา และผู้พิการ 
- งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
- งานข้อมูล 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
- งานพัฒนาศักยภาพภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 
๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 
1.8 งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานพัฒนาบุคคลากร 
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2.  กองคลัง 
๒.๑ งานการเงิน 
- งานการคลัง 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒  งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะการเงิน 
- งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากรและจัดเก็บรายได้ 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
3. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณถนน 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 
๓.๓ งานสาธารณูปโภค 
๓.๔ งานผังเมือง 
- งานสํารวจและแผนที่ 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 

๒.  กองคลัง  
๒.๑ งานการเงิน 
- งานการคลัง 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒ งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะการเงิน 
- งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากรและจัดเก็บรายได้ 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
๓. กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณถนน 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2  งานออกแบบอาคารและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 
๓.๓ งานสาธารณูปโภค 
๓.๔ งานผังเมือง 
- งานสํารวจและแผนที่ 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
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4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  งานบริหารการศึกษา 
- งานบริหารวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานลูกเสือและยุวกาชาด 
๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา 
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและสันทนาการ 
๔.๓ งานกิจการโรงเรียน 
- งานจัดการศึกษา 
- งานพลศึกษา 
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน 
- งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
- งานบริหารวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานลูกเสือและยุวกาชาด 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา 
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและสันทนาการ 
4.3 งานกิจการโรงเรียน 
- งานจัดการศึกษา 
- งานพลศึกษา 

 - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน 
- งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

 

 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ได้วิเคราะห์การกําหนดตําแหน่งจากภารกิจที่จะ
ดําเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ 
มีเท่าใด เพ่ือนํามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า  
จึง จะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนําผลการวิเคราะห์ตําแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ปี  
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ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

อบต. ตะโกตาพิ 
ปลัด อบต. 1 - - - 
รองปลัด อบต. 1 - - - 

สํานักปลัด 
 

หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 1 - - - 
งานบริหารงานทั่วไป 3 - 3 2 
งานกฎหมายและคดี - - - - 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - 1 - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 2 - 1 - 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 - 4 - 
งานส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข - - 1 - 
งานส่งเสริมการเกษตร - - - - 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 - - - 

กองคลัง  
 

ผู้อํานวยการกองคลัง  1 - - - 
งานการเงิน 2 - 1 - 
งานบัญชี 2 - 1  
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - 1 - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 2 - - - 

กองช่าง 
 

ผู้อํานวยการกองช่าง  1 - - - 
งานก่อสร้าง 1 - - - 
งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - 1 - 
งานสาธารณูปโภค 1 - - - 

งานผังเมือง - - - - 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 1 - - - 

งานบริหารการศกึษา 2 - - - 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 - - 2 

งานกิจการโรงเรียน - - - 2 

ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - - 
 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ตําแหน่งที่ใช้ในการกําหนดและจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวกําหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้นในระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  จึงกําหนดกรอบอัตรากําลัง เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่วางไว้   
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กรอบอัตราก าลัง  3  ป ี ระหว่างปี  พ.ศ. 2564 - 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ   อ าเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย ์

 

  กรอบ กรอบอัตราต าแหน่ง อัตราก าลัง   
  อัตรา ที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง ก าลัง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า        
  เดิม ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖   
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)         

   
  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)         

   
  

ส านักปลัด อบต.  (๐๑)         
   

  
หัวหน้าสํานักปลัด   
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ชํานาญการ 2 2 2 2 - - -   

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ/ชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/
ชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
         

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ 2 2 2 2 - - - 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 2 2 2 2 - - -   
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

   
  

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ๒ ๒ ๒ ๒ - - -   
พนักงานขับรถยนต ์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
พนักงานจ้างทั่วไป         

   
  

คนงานท่ัวไป ๒ ๒ ๒ ๒ - - -   
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กองคลัง (๐๔)         
ผู้อํานวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน/
ชํานาญงาน 2 2 2 2 - - -   
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ๒ ๒ ๒ ๒ - 

 
-   

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบตัิงาน/ชํานาญ
งาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

   
  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
กองช่าง (๐๕)         

   
  

ผู้อํานวยการกองช่าง   
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

   
  

ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๐๘)          

   
  

ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)         

   
  

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกตาพิ         

   
  

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
รอจดัสรรอัตรา
จาก สถ. 

คร ู ๒ ๒ ๒ ๒ - - - งบอุดหนุน 
พนักงานจ้างทั่วไป         

   
  

ผู้ดูแลเด็ก ๒ ๒ ๒ ๒ - - - งบ อบต. 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตร         

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
รอจดัสรรอัตรา
จาก สถ. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
   

  
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก  (คุณวุฒิ) ๒ ๒ ๒ ๒ - - - 

 พนักงานจ้างทั่วไป         
   

  
ผู้ดูแลเด็ก ๒ ๒ ๒ ๒ - - - งบอุดหนุน 
หน่วยตรวจสอบภายใน         

   
  

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ/
ชํานาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   

รวม ๕๑ ๕๑ ๕๑ ๕๑ 
   

  
 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง ได้กําหนดโครงสร้างส่วน
ราชการไว้   ๔  ส่วน  ประกอบด้วย สํานักปลัด อบต.,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งการกําหนดกรอบอัตรากําลังต้องแยกตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการต่างๆเพ่ือกําหนดตัวพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนัก งานจ้าง ในอนาคตระยะเวลา      
๓ ปี ต่อไปข้างหน้า ให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน ซึ่งในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖4- 
๒๕๖6)  คณะกรรมการการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ภารกิจ  หน้าที่ ลักษณะงาน ความยาก
และคุณภาพของงาน เพ่ือกําหนดตําแหน่งได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า ดังนั้น จึงกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

 
  1.  ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง    จํานวน 1  ตําแหน่ง  1   อัตรา  
  2.  รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)  ระดับต้น จํานวน 1  ตําแหน่ง   1  อัตรา 

 1.  ส านักปลดั 
  1.  หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)                          จํานวน  1  ตําแหน่ง   1  อัตรา 

๒.  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชํานาญการ                        จํานวน  1  ตําแหน่ง   ๒  อัตรา 
  ๓.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ                   จํานวน  1  ตาํแหน่ง   1  อัตรา 
  4.  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ                             จํานวน  1  ตําแหน่ง   1  อัตรา 
  5.  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ                                        จํานวน  1  ตําแหน่ง   ๒  อัตรา 
  6.  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน       จํานวน  1  ตําแหน่ง   ๒  อัตรา 
                     7.  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน                     จํานวน  ๑  ตาํแหน่ง  ๑  อัตรา 
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        พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๘. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา  

                    ๙. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน                      จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา 
                   ๑๐. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                      จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา 
                   ๑๑. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ                                  จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา 
                   ๑๒. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                       จํานวน  1  ตําแหน่ง  ๒  อัตรา 
                   ๑๓. พนักงานขับรถยนต์                            จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา 
       พนักงานจ้างท่ัวไป    
          ๑๔. คนงานทั่วไป                          จํานวน  1  ตําแหน่ง  ๒  อัตรา 
         2.  กองคลัง  
           1.  ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)                จํานวน  1  ตําแหน่ง   1 อัตรา 
  2.  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ                           จํานวน  1  ตําแหน่ง   1 อัตรา 
                     3.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน                     จํานวน  1  ตําแหน่ง   2 อัตรา 
    ๔.  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน                       จํานวน  1  ตําแหน่ง   ๒ อัตรา 

๕.  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน         จํานวน  1  ตําแหน่ง   1 อัตรา  
๖.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน         จํานวน   1  ตําแหน่ง  1 อัตรา 

 

   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
             ๘. ผูช้่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                               จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา  
   ๙. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ                       จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา 
                 ๑๐. ผูช้่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                      จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา 
 3.  กองช่าง 
     1.  ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)                     จํานวน  1   ตําแหน่ง  1 อัตรา 
     ๒.  นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน                   จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา 

   3.  นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน                                       จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา 
   4.  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน          จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา 

         พนักงานจ้างตามภารกิจ 
     ๕. ผู้ช่วยนายช่างโยธา                        จํานวน  1  ตําแหน่ง   1  อัตรา  
 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)     
                                             จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา 
      2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ                   จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา 

    ๓. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน          จํานวน  1  ตําแหน่ง  1  อัตรา 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
       ๔. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      จํานวน  1  ตาํแหน่ง   ๑  อัตรา 
                          ๕. ครู                                                             จํานวน  1  ตําแหน่ง   2  อัตรา 
           พนักงานจ้างทั่วไป 
       ๖. ผู้ดูแลเด็ก                                                    จํานวน  1  ตําแหน่ง   ๒  อัตรา  
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตร 
      ๗. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      จํานวน  1  ตาํแหน่ง   ๑  อัตรา 
                        พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      ๘. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   (คุณวุฒิ)                              จํานวน  1  ตําแหน่ง   ๒  อัตรา  

   พนักงานจ้างทั่วไป 
              ๙. ผู้ดูแลเด็ก  (ทั่วไป)                                                   จํานวน  1  ตําแหน่ง  ๒  อัตรา  

 ๕. หน่วยตรวจสอบภายใน 
           ๑.  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชํานาญการ                   จํานวน  1  ตาํแหน่ง   1  อัตรา 
 

          9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ    อ าเภอประโคนชัย    จังหวัดบุรีรัมย์ 
มีอัตราก าลังปัจจุบันทั้งหมด   41   ต าแหน่ง   51   อัตรา 

แบ่งเป็นส่วนราชการทั้งหมด 4 ส่วนราชการ ดังนี้ 
 

 

ที ่
 

ต าแหน่ง 
 

จ านวน 
(คน) 

 

เงินเดือน 
คนละ 

 
รวม 

 

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2564 2565 2566 
1 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง) 

1 38,500 630,000 16,650 16,440 16,440 

2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้) 

1 34,680 458,160 13,080 13,080 13,200 

1. ส านักปลัด อบต.  มีอัตรากําลังปัจจุบัน  จํานวน  14  ตําแหน่ง  19  อัตรา  ดังนี้ 
 

ที ่
 

ต าแหน่ง 
 

จ านวน 
(คน) 

 

เงินเดือน 
คนละ 

 
รวม 

 

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
2564 2565 2566 

1 หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดบัตน้) 

1 30,790 411,480 13,080 13,440 13,320 

2 นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) 1 17,290 207,480 7,080 7,680 7,680 
3 นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) 1 22,600 271,200 8,880 9,000 9,360 
4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.) 1 18,200 218,400 7,680 7,680 7,680 
5 นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 1 23,080 276,960 11,160 11,520 12,000 
6 นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 1 20,770 249,240 8,760 8,760 9,000 
7 นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 1 20,770 249,240 8,760 8,760 9,000 
8 เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 1 18,190 218,280 7,200 7,440 7,560 
9 เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย (ปง./ชง.) 
- 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

10 เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (ปง.) 

1 14,570 174,840 6,840 6,960 7,440 
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ส านักปลัด อบต. (ต่อ) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ       
11 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 15,000 180,000 7,200 7,560 7,800 
12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 12,260 147,120 5,880 6,120 6,360 
13 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน 1 12,580 150,960 6,120 6,360 6,600 
14 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชมุชน - 11,500 138,000 5,520 5,760 6,000 
15 พนักงานขับรถยนต ์ 1 10,610 127,320 5,160 5,400 5,520 
16 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 12,260 147,560 5,880 6,120 6,360 

17 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 13,130 157,560 6,360 6,600 6,840 

พนักงานจ้างทั่วไป       

18 คนงานทั่วไป 1 9,000 108,000 - - - 

19 คนงานทั่วไป 1 9,000 108,000 - - - 

2. กองคลัง  มีอัตรากําลังปัจจุบัน  จํานวน  9  ตําแหน่ง  11  อัตรา  ดังนี้ 
 

ที ่
 

ต าแหน่ง 
 

จ านวน 
(คน) 

 

เงินเดือน 
คนละ 

 
รวม 

 

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
2564 2565 2566 

1 ผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้) 

1 39,630 517,560 15,240 15,720 16,440 

2 นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 1 30,790 369,480 13,080 13,440 13,320 
3 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) - 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 
4 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) - 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 
5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) 1 32,270 387,240 12,480 13,440 13,320 
6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.) 1 16,650 199,800 7,440 7,320 7,200 
7 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.) 1 19,100 229,200 7,440 7,680 7,920 
8 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง.) - 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

พนักงานจ้างตามภารกิจ       
9 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 11,500 138,000 5,520 5,760 6,000 

10 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 12,250 147,000 5,880 6,120 6,360 
11 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 11, 

500 
138,000 5,520 5,760 6,000 
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3. กองช่าง  มีอัตรากําลังปัจจุบัน   5   ตําแหน่ง   5   อัตรา  ดังนี้ 
 

ที ่
 

ต าแหน่ง 
 

จ านวน 
(คน) 

 

เงินเดือน 
คนละ 

 
รวม 

 

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
2564 2565 2566 

1 ผู้อํานวยการกองชา่ง 
(นักบริหารงานชา่ง  ระดบัต้น) 

1 37,410 490,920 13,320 13,320 15,240 

2 นายช่างเขียนแบบ (ปง.) 1 19,100 229,200 7,440 7,680 7,920 

3 นายช่างไฟฟาู (ปง.) 1 16,030 192,360 7,440 7,440 7,320 

4 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 1 15,140 181,680 6,960 7,440 7,440 
พนักงานจ้างตามภารกิจ       
5 ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 11,500 138,000 5,520 5,760 6,000 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีอัตรากําลังปัจจุบัน  จํานวน  5  ตําแหน่ง  7  อัตรา  ดังนี้ 
 

ที ่
 

ต าแหน่ง 
 

จ านวน 
(คน) 

 

เงินเดือน 
คนละ 

 
รวม 

 

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
2564 2565 2566 

1 ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น) 

1 31,340 418,080 13,320 13,320 13,440 

2 นักวิชาการศึกษา (ปก.) 1 19,160 229,920 7,680 7,680 8,400 
3 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 1 12,970 155,640 6,360 6,360 6,480 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะโกตาพิ       
4 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - - - - - - 
5 ครู คศ. 2 - - - - - 

พนักงานจ้างตามภารกิจ       
6 ผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)     งบ อบต. - 15,000 180,000 7,200 7,560 7,800 
7 ผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) - 15,000 180,000 7,200 7,560 7,800 

พนักงานจ้างทั่วไป       
8 ผู้ดูแลเด็ก      งบอบต. 1 9,000 108,000 - - - 
9 ผู้ดูแลเด็ก 1 9,000 108,000 - - - 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตร       
10 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - - - - - - 
พนักงานจ้างทั่วไป        
11 ผู้ดูแลเด็ก      งบอุดหนุน 1 - - - - - 
12 ผู้ดูแลเด็ก 1 - - - - - 
หน่วยตรวจสอบภายใน       
1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก.) 1      
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6. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนี้ 

 

ที ่ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1 46,853,625 

 

49,196,306 51,656,122 

หมายเหตุ 1. ฐานการคํานวณงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                        ประจําปีงบประมาณ 2563 (44,622,500 บาท) เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 5 เป็นฐานการคํานวณ  
                        สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 , 2565 และ 2566 ให้บวกเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 5                                   
                        เพ่ือเป็นฐานการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย 
  2. ภาระค่าใช้จ่ายปี  2564  คิดคํานวณ  ดังนี้ 
     ประมาณการจากข้อบัญญัติปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จํานวน 46,853,625 บาท 
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 9. ข้อ 9  ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า  71  ตารางเอ็กเซล ข้อ 9 
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ข้อ 9  ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า  72  ตารางเอ็กเซล ข้อ 9 
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ข้อ 9  ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า  73  ตารางเอ็กเซล ข้อ 9 
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ข้อ 9  ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า  74  ตารางเอ็กเซล ข้อ 9 
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ข้อ 9  ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า  75  ตารางเอ็กเซล ข้อ 9 
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ประเภทและระดับต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  (สายบริหารท้องถิ่นและ อ านวยการ) 

ต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ระดับ จ านวน 

 ปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น กลาง 1 

 รองปลัด อบต. บริหารท้องถิ่น ต้น 1 

 หัวหน้าสํานักปลัด อบต. อํานวยการท้องถิ่น ต้น 1 

 ผู้อํานวยการกองคลัง อํานวยการท้องถิ่น ต้น 1 

 ผู้อํานวยการกองช่าง อํานวยการท้องถิ่น ต้น 1 

 ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

อํานวยการท้องถิ่น ต้น 1 

 
10. ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  มีบุคลากร อยู่ภายใต้ งาน และโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 

ส่วน
ราชการ 

งาน ต าแหน่ง ผู้ครองต าแหน่ง 

  
ส านักปลัด 

อบต. 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานกฎหมายและคดี 
 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานกฎหมายและคดี 
 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
- งานปูองกันและบรรเทา         
สาธารณภัย 
 
 

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1) 
- นักจัดการงานทั่วไป ชก. (2) 
 
-นักทรัพยากรบุคคล ชก. (1) 
- 
 
- นักวิเคราะห์นโนบายและแผน ปก. 
(1) 
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย  ปง. (1) 
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย ปง/ชง (1) (ว่าง) 
 
 
 

นางสาวประกายแก้ว เพ่งหากิจ
นางสาวศรัญญา  จะรับรัมย์ (1) 
นางสาวกรภัทร์  ศรีผดุง (2) 
นางณัฐฐวี  ร่วมกูล 
- 
 
นายสมคิด  อภัยจัตต์ 
 
นายปราโมทย์  จันทร์สิงห์ 
 
- ว่าง - 1 อัตรา (001) 
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ส่วน
ราชการ 

งาน ต าแหน่ง ผู้ครองต าแหน่ง 

   
ส านักปลัด 

อบต. 
 
 
 

 
- งานสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 
- นักพัฒนาชุมชน ปก. (2) 
 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1)  
 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2) 
 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (1) 

 
1.นายเอกรัตน์  ติยะวานิช (1) 
2.นางชุติกาญจน์ ผลวิเศษสิทธิ์  
(2) 
                       
ว่าง  1 อัตรา 
 
นายภักดี   หาญประโคน 
นางสาวแจ่มจรัส   พาพะหม 
 
นายสุรพงษ์   คงประโคน (1) 
นายธีระพงษ์  บาลโสง (2) 
ว่าง  1  อัตรา 

ส่วน
ราชการ 

งาน ต าแหน่ง ผู้ครองต าแหน่ง 

กองคลัง - งานการเงิน 
 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก (1) 
 

นางสาวณัฎปาณัฏฎา  โพธิ์งาม 
 

- งานบัญชี 
 
 
 
 
 

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง 
(1) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง 
(1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
- ผช.พนักงานธุรการ (1) 

นางภัทรวรรณ   คลังกูล 
นางสาวสุกัญญา   บุญงอก 
- ว่าง -  1 อัตรา 
 
นางสาวปวีณา กะประโคน 
- ว่าง -  1 อัตรา 

- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง / ชง (2) 
(ว่าง) 

- ว่าง – 2 อัตรา 

- งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
 
 
 
 

 - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
 

นางสาวสุวนิต  ทูลประโคน 
 
นางสาวณัฐณิชา  โสภา 
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ส่วน
ราชการ 

งาน ต าแหน่ง ผู้ครองต าแหน่ง 

กองช่าง - งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
- งานสาธารณูประโภค 
- งานฝังเมือง 
 
 
 

นายช่างเขียนแบบ ปง. (1) 
นายช่างไฟฟูา ปง. (1) 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1) 
- 
- 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
 

นายสมนึก   เนียมเพ็ชร 
นายจักรราวุธ   ถาวรศ 
นายปรียาภรณ์  แดงชาติ 
- 
- 
 
ว่าง 1 อัตรา 
 

ส่วน
ราชการ 

งาน ต าแหน่ง ผู้ครองต าแหน่ง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
- งานกิจการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ศพด.ตะโกตาพิ 
 
 
 
- ศพด.บ้านบาตร 
 
 

นักวิชาการศึกษา ปก.(1) 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ครู คศ.1 (2) 
 
 
 
 
-หัวหน้าศูนย์บ้านตะโกตาพิ 
-หัวหน้าศูนย์บ้านบาตร 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (2) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- ผู้ดูแลเด็ก (งบ อบต.) 
 
 
 
- ผู้ดูแลเด็ก (งบอุดหนุน) 
 
 

นางสาวบุหงา  เชียงรัมย์ 
นางสาวศิริลักษณ์  ก้านทอง 
นางสาวชมมนา เตือประโคน(1) 
นางสาวดารุณี   สําอางค์ (2) 
 
 
 
-ว่าง รอการจัดสรรจากกรม 
-ว่าง รอการจัดสรรจากกรม 
 
-ว่าง 2 อัตรา 
 
 
นางสาวอําพร ชะมาประโคน
(1) 
นางสาวขวัญฤดี บุญสุข (2) 
 
นางสาวสุพิชชา  หาสุข (1) 
นางสาวนุชชนก  ลีประโคน (2) 
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตราก าลัง  3  ป ี
 

 

 
                                                          

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

รองปลัด  อบต. (๐2) 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพ ิ

ฝุายการเงิน (ระดับต้น) 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
   
 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

สํานักงานปลัด อบต. (๐๑) กองคลัง (๐๔) 

ฝุายบรหิารทั่วไป (ระดับต้น) 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคด ี
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

 

กองช่าง (๐๕) 

ผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม (๐๘) 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
  วัฒนธรรม 
- งานกิจการโรงเรยีน 
 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบอาคารและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค  
- งานผังเมือง 

ผู้อํานวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

 

ปลัด  อบต. (๐1) 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒) 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. (1) 
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โครงสร้างของส านักงานปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลตะโกตาพ ิ(๐๑) 
 
 
 
 
                                                                                                                
                                                                        

                                                                       
- นักจัดการงานท่ัวไป ปก. (2)            - นักทรัพยากรบุคคล ชก. (๑)      - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. (1)     - เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั ปง. (๑)  
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1)                      - ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน (๑)     - เจ้าพนกังานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ           พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)                         - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) (2) 
  
- พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (1)           
  พนักงานจ้างทั่วไป                                                   
- คนงาน (ท่ัวไป) (2)                    
            พนักงานจ้างตามภารกิจ       - นักพัฒนาชุมชน ปก. (2)        
           - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสขุชุมชน (๑)           พนักงานจ้างตามภารกจิ     

                     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1)   
 
 
 
                              

 

ประเภท ผู้บริหารท้องถิ่น อํานวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจาํ 

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

 

ระดับ สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น เช่ียวชาญ 
 

ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ 
 

อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 
จ านวน - - - - - 1 - - 1 5 - - 2 - 5 2 

หัวหน้าสํานักปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)  

งานบริหารทั่วไป  

งานกฎหมายและคดี 

งานบริหารงานบุคคล 
งานการเจ้าหน้าที่ 

งานนโยบายและแผน งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานสวัสดิการสังคม 

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างของกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ (๐๔) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                

       - นักวิชาการเงินและบญัชี ชก. (๑)     - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. (๑)       - เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง. (2)                          - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง. (๑) 
    - เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง. (๑)        - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. (๑)                                                                              พนักงาจ้างตามภารกิจ 
     พนักงาจ้างตามภารกิจ                   พนักงาจ้างตามภารกิจ                                                                                              - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) 
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)          - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี (๑) 
         
 
 
 
 
 
 
                                                                                           

 

 
 

 

ประเภท ผู้บริหารท้องถิ่น อํานวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจาํ 

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

 

ระดับ สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น เช่ียวชาญ 
 

ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ 
 

อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 
จ านวน - - - - - 1 - - 1 - - - 3 - 2 - 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

งานการเงิน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานบัญชี งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
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โครงสร้างของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพ ิ(๐๕)  

 
 
 
 
 
        
              

                     
       
       

      -  นายช่างเขียนแบบ ปง. (๑)             
      -  นายช่างไฟฟูา  ปง. (๑)  
      -  เจ้าพนักงานธุรการ  ปง. (๑)  
        พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      -  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑)               -  
    
 
 
     

 

 
 

 
 

ประเภท ผู้บริหารท้องถิ่น อํานวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจาํ 

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

 

ระดับ สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น เช่ียวชาญ 
 

ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ 
 

อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 
จ านวน - - - - - 1 - - - - - - 3 - - - 

ผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

) 

งานก่อสร้าง 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

งานสาธารณูปโภค 
งานผังเมือง 
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 โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพ ิ(๐๘) 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
    - นักวิชาการศึกษา ปก. (๑) 
  - เจ้าพนักงานธุรการ  ปง. (๑)  

  - ครู  คศ.1 (2)  (เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสรมิฯ) 
  - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะโกตาพิ (1)  (รอจัดสรรจาก กสถ.) 
  - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตร (1)  (รอจัดสรรจากกสถ.) 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (2)   
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (4) (งบประมาณ อบต.)  
 

 
  

ประเภท ผู้บริหารท้องถิ่น อํานวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจาํ 

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

 

ระดับ สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น เช่ียวชาญ 
 

ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ 
 

อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 
จ านวน - - - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - 

ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ครู 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่ดแูลเด็กเล็ก 
จ านวน - 2 - 2 4 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. งานกิจการโรงเรียน 

 

ผู้อํานวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑)  

) 
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ กําหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนตําบล ในสังกัด

ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนา
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตําแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
และด้านอ่ืน ๆ ที่จําเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนา
ตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลักกล่าวคือ 

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

2. องค์การบริหารส่วนตําบล ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทํางานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคําถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสําคัญ การอํานวยความสะดวกเชื่อมโยง  ทุกส่วนราชการ 
เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การทํางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบ
ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  
เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ดังนั้นในอนาคต องค์การ
บริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ จึงให้ความสําคัญกับอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโลก โดยมีความประสงค์ในด้านการ
ปฏิบัติงานสาธารณสุข เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิมีขีดความสามารถในการให้บริการด้านงาน
สาธารณสุข ที่โดดเด่น และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  เพราะเรามีรถ EMS บริการ
ประชาชน  งบประมาณในจํานวนหนึ่งที่อุดหนุนให้กับสถานีอนามัย  ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ
สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและ
งบประมาณในการจ้างอัตรากําลังเพ่ิม เพ่ือสนับสนุนงานในด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี  
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4. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ             
จะยึดถือปฏิบัติการดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง  เครื่องมือสํารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government 
Skill Self-Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการ
พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ตามแนวทางข้างต้น
นั้น กําหนดให้ทุกตําแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี               
ซึ่งวิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน               
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลบังเกดิผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ เล็งเห็นว่ามี
ความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดํารงตําแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและจําเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตําบลทุกคนที่พึงมี เป็น
การหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะโกตาพิ ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การทํางานเป็นทีม 

 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เป็นสําคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนา
ตามลําดับที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร  ดังนั้นจึงได้กําหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้ 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

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

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กําหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และกําหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง 
ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน  แนวคิดให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการทํางานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย                                                      
5 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารงานและการจัดการองค์กร 
และกําหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร      
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3. การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
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4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  จึงมีการกําหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิโดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตรากําลัง  
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ  ให้สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มี
การวางแผนอัตรากําลัง โดยกําหนดอัตรากําลังคน ไว้ในแผนอัตรากําลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจใน
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ สํานักปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตําแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือ
ต่อการปฏิบัตติามเปูาหมายขององคก์ร 

 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  โดยคํานึงถึงการดําเนินการอย่างโปร่งใส มีการดําเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด  รวมทั้งนําเอาเครื่องมอืหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้เพ่ือช่วยให้สามารถ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับตําแหน่งงาน เพ่ือ
นําไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเปูาหมายที่วางไว้โดยมีการให้
เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน ในการดําเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
บุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้อง
กับนโยบายผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
รายบุคคลผลักดันให้บรรลุเปูาหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี  เช่น ส่งไปอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างสําหรับพนักงานจ้าง การไม่
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 
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4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ได้ให้ความสําคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเป็นอย่างมาก  เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น  ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วย
ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสําหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือสร้าง
คุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดําเนินการจัดสรรและตั้ง
งบประมาณในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะ และสมรรถนะต่างๆ 
ประจําตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  คํานึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการ

พ้ืนฐานตามที่รัฐเป็นผู้กําหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยกําหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา สําหรับ
พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานงานสาธารณสุข  ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งปฏิกูลใน
ชุมชน รถ EMS ที่คอยบริการประชาชน (จ้างเหมาบริการ)  

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  เห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสร้างความผูกพันในองค์กร  เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สําคัญเพราะหากพนักงานส่วนตําบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทํางานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจําปีทุกๆ ปี  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการทํางานร่วมกัน คุณธรรม
จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการปูองกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  เล็งเห็นความสําคัญในการเติบโตของดิจิทัล และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่สําคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  
เนื่องจากทําให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลตะโก
ตาพิ  จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการทํางาน  รวมทั้งส่ งเสริมการมีนโยบายในการนําเสนอ
งาน  การส่งงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line  Facebook  
ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  
เครื่องมือสํารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill 
Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 
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2. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ได้ดําเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ตามพระราชบัญญัติด้านความ
ปลอดภั ย  อาชี ว อนามั ย  และสภาพแวดล้ อม ในการทํ า ง าน  2554 เ พ่ื อ ให้ บุ คลากร ในสั ง กั ด 
มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงาน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการปอ้งกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ขององค์การบริหารสว่นต าบลตะโกตาพิ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในองค์กร เพ่ือปูองกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระทําผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ              
ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ 
  3.ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ            
ในทุกระดับ โดยฝุายบริหารใช้อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ประชาชน และสังคม ตามลําดับ 
  5.ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบลตะโกตาพิ  เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง   
มีหน้าที่ดําเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อํานวยความ
สะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของ
จริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 



 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี   ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพ ิ     หน้า 93 
 

5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ยังกําหนด

ค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ได้กําหนดแนวนโยบายการกํากับดูแล เพ่ือที่ให้บุคลากรใน
สังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข หรือสนับสนุนให้นําการปกครองระบอบอ่ืนที่ ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มาใช้ใน           
ประเทศไทย 

1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทําการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําดังกล่าวของพนักงานส่วนตําบล   อาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานส่วนตําบลต้องหยุดการกระทําดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม  โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์  มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม 
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3. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเอง  อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล

และถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทําการหรือ

มีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

กําลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทําให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหน่งหน้าที่ของ

ตนเองหรือพนักงานส่วนตําบลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่

ปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้

หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ

ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี

ที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคําสั่งเพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 

4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระทําการ หรือดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  
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4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่                
แล้วก็ตาม 

5.6 ไม่ใช้ตําแหน่งหรือกระทําการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด  เพราะมีอคต ิ
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการเลี่ยงประมวล

จริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนตําบลต้องมีหน้าที่

รายงานการฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ

บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การ
ดํารงตําแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนตําบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทําซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทําดังกล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง
ละเว้นการแสวงหาตําแหน่ง บําเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อํานาจเกินกว่า 

ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล ไม่กระทําการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อํานาจตามกฎหมาย 
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๖.๓ ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ  ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนด เพ่ือขจัด
อุปสรรค  หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่
มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลัก
วิชา 

๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง  พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคําสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค 

หรือถ้อยคําภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ

กระทบสิทธิของบุคคลอื่น 
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่

ให้บริการและนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง   

มีแนวทางดังนี ้
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทําการอันกระทบต่อสิทธิ

และเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่
การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กําหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
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๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มี           
แนวทางดังนี้ 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
กําลังความสามารถ 

๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือย 

๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กําลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทําให้งานในหน้าที่เสียหาย 

๘.๕ ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน
หรือของพนักงานส่วนตําบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตําบลอ่ืน  
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดย
ใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคําร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่
สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามคําสั่งเพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่กําหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตาม
เปูาหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กําหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ ประชาชน 
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๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการทํางานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นแบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ 
เอ้ืออํานวยต่อการทํางานให้สําเร็จตามเปูาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วย
ความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อ
สงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทําไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมายพนักงานส่วนตําบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ดําเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่ 
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตําบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย

พนักงานส่วนตําบล/พนักงานจะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไป
ตามกฎหมายกําหนดเท่านั้น 
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๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

   - เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
   - ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมี

เหตุผล 
   - ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทําให้เกิดการแตกความ

สามัคคีในหน่วยงาน 
   -ประสานงานกับทุกฝุายที่ เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาแอบ
อ้างเป็นผลงานของตน 

๑๐.การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการดําเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคม

ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของ

ตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนใน            

ทุกศาสนาที่นับถือ สอนให้คนทําความดี 
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๑๐.๓ การดํารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง 
โดยยึดหลักความพอประมาณ  ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 

- ยึดหลักความพอประมาณ  โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและ
สังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นลําดับ 

- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบมี
เหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ต้องคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม
และต่อตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เปูาหมายมีการวางแผนและดําเนินการไปสู่เปูาหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐาน
ความรูและคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณร์่วมกันในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   11.1  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อ
พบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  โดยต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ
สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดให้ทําหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่กําหนดไว้ 

   11.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  จะตระหนักถึงความสําคัญ
ในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะโกตาพิ  หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่น  
    11.4  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ  จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและ
รักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทําที่ยอมรับไม่ได้ ไม่
ว่าจะเป็นการกระทํากับบุคคลใดก็ตาม หรือการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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