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๑.  หลักการและเหตุผล 
 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานภาครัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง เนื่องจาก
การก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่ง จะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ประกอบกับ 
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จะสิ้นสุดลงใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  โดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ดังนี้ 

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๕๘ ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลเพ่ือใช้ใน
การก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
 ๑.๒  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์
ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลั ง และก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 ๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารสวนต าบลโพธิ์ตาก จึงไดจ้ัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖  ขึ้น    
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๒.๑.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่เหมาะสม

ไม่ซ้ าซ้อน 
๒.๑.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 

โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒.๑.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ หรอืไม ่

 



๒ 
 

๒.๑.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ตาก 

๒.๑.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุและ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติ
ภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๑.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย ด้วยการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

๒.๒ ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๒.๒.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
๒.๒.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
๒.๒.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
๒.๒.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

๒.๒.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

 

๓. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความส าคัญ  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 

๓.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
 

 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมขององค์กร 
ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถ
ท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

• International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางแผนกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้”
โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุ
ภารกิจ เปา้หมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 
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• ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการ
ก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร และ
รวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก
จากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์การ”  

• ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนก าลังคน
เชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ 
และอุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมา
ปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือ
ธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่าง
เพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีต้องการเข้ามาท างานในองค์กรใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการ
ที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็นการ
ระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้ งในปัจจุบันและอนาคต
เพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 ๓.๒ แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่

สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ ๓๖๐ องศา โดยแบ่งออกเป็น ๓ มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติ
ข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์น ามาจากเอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่องการบริหารก าลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบต าแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)) 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้
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  เมื่ อน ากรอบแนวความคิดการวิ เคราะห์ อัตราก าลั ง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก ๖ ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลังในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ ๑ Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
โพธิ์ตากบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะ
เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข ทันตสาธารณสุข ฯลฯ จะบรรจุ
ให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุ ขให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

 กระจกด้านที่ ๒ Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



๕ 
 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่
ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ๑ อัตรา ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง ต าแหน่งรองลงมา จะเป็นต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่งก าหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต าแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากน าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังมาค านวนภาระค่าใช้จ่าย 
ซึ่งประกอบด้วย   

 ๙.๑ เงินเดือน 
๙.๒ เงินประจ าต าแหน่ง 
๙.๓ เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
๙.๔ เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 
 - เงินวิทยฐานะ 

โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มาค านวณเป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา ๓ ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้หลักวิธีการ
ค านวณดังนี้ 

๑. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครองต าแหน่ง
คูณ ๑๒ เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งในระดับแรก
บรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ ๑๒ เดือน ส่วนการประเมินการค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม ๑ ขั้น 

๒. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้
ครองต าแหน่งคูณ ๑๒ เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและขั้นสูงของ
ระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ ๑๒ เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่มที่ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ ๑๒ เดือน ส่วนการประเมิน
การค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม ๑ ขั้น 

๓. ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครองต าแหน่งคูณ ๑๒
เดือน ส่วนต าแหน่งว่างใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของคศ.๑และขั้นสูงของ คศ.๒ รวมกันหาร
สองคูณ ๑๒ เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ า คศ.๒ และ ขั้นสูง คศ.๓ รวมกันหารสองคูณ ๑๒)  ส่วนประมาณ
การค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น ใช้อัตราร้อยละ ๖ ของเงินเดือน 

๔. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ กลุ่ม ๑ – ๓ โดยใช้หลักการ
เดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 

๕. ต าแหน่ งพนั กงานจ้ างตามภารกิจใช้หลั กการคิดจากวุฒิ ที่ ใช้ ในการแต่ งตั้ งเป็ นหลั ก 
ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นใช้อัตราร้อยละ ๔ ของค่าตอบแทน   
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กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับเงินจัดสรร และองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากจ่ายส่วนที่เกิน
จากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้ ๙,๔๐๐ ค่าครองชีพ ๒,๐๐๐ ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากกา
เลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากจะค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น             
นาง ก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ได้รับเงินค่าตอบแทน ๑๔,๘๕๐ บาท (กรมจ่ายให้ ๙,๔๐๐ ท้องถิ่นจ่าย ๕,๔๕๐ 
และส่วนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี) 

กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่น ามาค านวนเป็น
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก แต่ระบุไว้ในแผนอัตราก าลัง เพ่ือให้ทราบจ านวน
และยอดคนปัจจุบัน 

กระจกด้านที่ ๓ Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

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

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า 
▪ ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โพธิ์ตาก 
▪ ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
▪ การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิ เคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  ๑  ปี   x  ๖  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
 แทนค่า                           ๓๐ x ๖  = ๑,๓๘๐ หรือ  ๘๒,๘๐๐  นาที 

หมายเหตุ 
 ๒๓๐   คือ จ านวนวัน ใน  ๑ ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  ๒๓๐  วันโดยประมาณ 
 ๖  คือ ใน ๑ วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  ๖ ชั่วโมง 
 ๑,๓๘๐ คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / ๑ ปี ท างาน ๑,๓๘๐  ชั่วโมง 
 ๘๒,๘๐๐คือ ใน ๑ ชั่วโมง มี ๖๐ นาที  ดังนั้น ๑,๓๘๐ x ๖๐ จะได้  ๘๒,๘๐๐ นาท ี
 

 กระจกด้านที่ ๔ Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก(ที่
ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้อง
และตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก (การตรวจประเมิน LPA)    
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กระจกด้านที่ ๕  ๓๖๐° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน ๓ ประเด็นดังนี้ 

▪ ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากพิจารณา
ทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี ๕ ส่วน
ราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัดอบต. กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการ
สังคม   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้ งคนที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วนราชการ 
ล้วนเป็นเครื่องจักรส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อนให้ส่วน
ราชการ และหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ได้ 

▪ ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

▪ มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ตาก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากและหัวหน้า
ส่วนราชการ ทั้ง ๕ ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง
และก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ ๖ Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย องค์การบริหารส่วนต าบลกุรุคุ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสามแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

ล าดับ
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อปท. 

ก าหนด
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ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  

๒๕๖๓ 

พนักงาน
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ท่ัวไป 
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หมาย
เหตุ 

๑ อบต.นาทราย ๔ ๓๘,๘๐๐,๐๐๐ ๒๒ - ๑๒ ๒  
๒ อบต.กุรุคุ ๕ ๓๙,๗๐๐,๐๐๐ ๒๑ - ๑๕ ๙  
๓ อบต.ดงขวาง ๕ ๓๙,๕๐๐,๐๐๐ ๒๑ ๒ ๑๗ ๓  
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๓.๓  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ

บริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนด
อัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก
สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้
ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได ้

๓.๓.๒ ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

๓.๓.๓ การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

๓.๓.๔ ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุก าลังคน 
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการ
วางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลงได ้

๓.๓.๕ ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับ
ทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก โดยรวม 

๓.๓.๖ การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ตาก เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรพัยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

๓.๓.๗ ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
วางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 

๓.๔ กระบวนการจดัท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
๓.๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๓.๔.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

  ๑) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 
   ๒) ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  เช่น กฎระเบียบ การแบ่ง

ส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
   ๓) วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
 



๙ 
 

 ๓.๔.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก และส่ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  

๓.๔.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  

๓.๔.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖   

๓.๔.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้อ าเภอ และ
จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  

 
 

๔. สภาพปญัหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน 
 

ต าบลโพธิ์ตาก อยู่ในเขตพ้ืนที่การปกครองของอ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รับการประกาศ
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ            
๑๐ หมู่บ้าน  มีประชากรในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก ๖,๙๑๘ คน จ านวน ๑,๗๘๕ ครวัเรือน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒)  มีเนื้อที่ประมาณ  ๔๒.๘๐ ตารางกิโลเมตร (๒๐,๔๙๙ ไร่) ลักษณะภูมิประเทศของต าบลโพธิ์ตาก
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีล าห้วยไหลผ่าน บางส่วนเป็นพ้ืนที่ดอน อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทาง
เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์และมีอาชีพอ่ืนเล็กน้อย เช่น ค้าขาย รับจ้างและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในต าบลโพธิ์ตาก โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์และสรุปผลโดย
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
  

 ๔.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  สภาพปัญหา 

(๑) ปัญหาการคมนาคมบางหมู่บ้านไม่สะดวก 
(๒) ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ 
(๓) ปัญหาโทรคมนาคมและการสื่อสารไม่สะดวก ขาดแคลนโทรศัพท์สาธารณะในหลายหมู่บ้าน 
(๔) ปัญหาถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
(๕) มีน้ าและแหล่งเก็บน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร 
ความต้องการ 
(๑) ปรับปรุงก่อสร้างถนน ไฟฟ้า การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
(๒) ก่อสร้างถนนในพ้ืนที่การเกษตรเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
(๓) ปรับปรุงระบบประปาเพ่ืออุปโภค-บริโภคในพื้นที ่
(๔) จัดหาแหล่งเก็บน้ าไว้ส าหรับการอุปโภค-บริโภค 

๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ  
  สภาพปัญหา 

(๑) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่ า ท าให้ขาดรายได้ 
(๒) ปัญหาเรื่องท่ีท ากิน เกิดการอพยพแรงงาน 
(๓) ขาดเงินทุนหมุนเวียน และไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

 
 



๑๐ 
 

ความต้องการ 
(๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่ าเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
(๒) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองแผนที่ชุมชนให้แก่ประชาชน 
(๓) จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเพ่ิม

รายได้ 
(๔) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพ้ืนที ่
(๕) ประสานหน่วยงานราชการอบรมส่งเสริมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน 

๔.๓ ด้านสังคม   
  สภาพปัญหา 

(๑) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
(๒) ปัญหาในการระวังภัยต่างๆ อาสาสมัครต่างๆ ยังอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ 
(๓) ปัญหาขาดอุปกรณ์ในการป้องกันสาธารณภัย เช่น รถน้ า รถดับเพลิง 
(๔) ปัญหาการว่างงานของประชาชนในวัยแรงงาน 
(๕) ไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(๖) ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
(๗) เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ 
ความต้องการ 
(๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 
(๒) อบรมหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ ในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ 
(๓) จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันสาธารณภัยเพ่ิมเติมและทันสมัย 
(๔) จัดหาอบรมอาชีพให้ประชาชนในวัยท างาน 
(๕) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(๖) ประสานสถานีอนามัยจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกบริการให้ความรู้ประชาชน 

๔.๔ ด้านการเมือง การบริหาร  
  สภาพปัญหา 

(๑) ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบลขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

(๑) อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานไม่ทันสมัย 
(๒) ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
(๓) การปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
(๔) ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ความต้องการ 
(๑) จดัอบรมและส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วน

ต าบล เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 
(๒) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้ทันสมัย 
(๓) ด าเนินการออกให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นท่ีเดนิทางยากล าบาก 
(๔) จัดอบรมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลรวมถึง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 



๑๑ 
 

๕.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  สภาพปัญหา 

(๑) การเผาป่าเพื่อท าการเกษตรของราษฎร 
(๒) ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๓) ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม 
(๔) ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
(๕) ขาดการจัดท าทะเบียน ป้ายเขตท่ีสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม 
(๖) การใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 
ความต้องการ 
(๑) จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตส านึกร่วมในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) จัดระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
(๔) จัดท าทะเบียน ป้ายเขตที่สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม 
(๕) จัดท าโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ และส่งเสริมการปลูกป่าปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
(๖) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 

๔.๖ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  สภาพปัญหา 

(๑) ปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชนยังไม่ทั่วถึงปัญหาขาดวัสดุอุปกรณ์ในด้านสื่อการเรียน
การสอน 
(๒) ปัญหาสนามกีฬายังไม่เพียงพอ 
(๓) ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการกีฬา 
(๔) เยาวชนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้รับการศึกษาต่อ 
(๕) ขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
(๖) การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
ความต้องการ 
(๑) จัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ทั่วถึง 
(๒) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในพ้ืนที่ 
(๓) จัดสร้างสนามกีฬาให้เพียงพอ 
(๔) สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
(๕) จัดหาทุนการศึกษาให้เยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนได้ศึกษาต่อ 
(๖) สนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

๔.๗  ด้านสาธารณสุข 
  สภาพปัญหา 

(๑)  ด้านสุขภาพอนามัย 
(๒)  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ตาก ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก       
จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมี
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชน
ให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสภัยคุกคาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ตาก ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ตาก นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

     ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์   
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

     ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
            ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ๘. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 



๑๓ 
 

      ๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร การ
พัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๒. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๓. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
 ๔. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน 
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์   

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม  ก าหนดไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ 
      

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวย

ความสะดวก สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยววิถี

ชุมชน ประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทั้งในและ

ต่างประเทศ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าทางการเกษตรที่เหมาะสม ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิม และการจัดการตลาดสินค้าทางการเกษตร 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน รองรับการ
เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางการค้า การลงทุนในประเทศภูมิภาคอาเซียน
และจีนตอนใต-้ตะวันออก 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในฐานะประตูเศรษฐกิจสู่
อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ในท้องที่ข้ึนสู่
สากล 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและยกระดับคณุภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต และการแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 
 
 



๑๔ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบสวัสดิการ โครงสร้างพ้ืนฐาน และความมั่นคงทางสังคมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวติ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโครสร้างพ้ืนฐานเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐให้ทั่วถึง 
๕.  ยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคงชายแดน 

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๒ เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคง

ชายแดนและความสงบเรียบร้อยในพื้นที ่
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในหมู่บ้าน/ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๔ เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินในหมู่บ้าน/ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๕ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านด้านความมั่นคง 

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
   กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือของชุมชน/โรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีวินัย 
มีจิตส านึกท่ีดีต่อการคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างเป็นระบบ 
   กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างองค์ความรู้ จิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   กลยุทธ์ที่ ๔ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ าและก่อสร้างระบบชลประทานให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
 

 ๑.๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ก าหนดไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า ระบบน้ าอุปโภคบริโภค ระบบไฟฟ้า หอกระจายข่าว 
ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ ฯลฯ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน  ส่วนราชการหรือหน่วยอ่ืนของรัฐ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ  การส่งเสริมด้านสาธารณสุขชุมชน การสนับสนุน
กีฬาและนันทนาการ ฯลฯ      
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก และอ าเภอเมืองนครพนม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  พัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม ฯลฯ 
 ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ แหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกป่าสาธารณะ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
สร้างฝายเพ่ือชะลอน้ า การบริหารจัดการขยะ  และปล่อยปลาในแหล่งน้ าสาธารณะ การป้องกันควบคุมป้องกัน
โรคระบาดในพ้ืนที่  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน ฯลฯ 
 
 



๑๕ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ 
พัฒนาด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ด้านการศึกษา การจัดหาสื่อการเรียนการสอน การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  แบบยั่งยืน การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่
บุคลากร  การส่งเสริมระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ การเตรียมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ฯลฯ 
 

      การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (Swot Analysis)  
         จุดแข็ง (Strength)   

๑. มีสายน้ าที่ส าคัญ  คือ ล าห้วยบังกอ  ไหลผ่านเป็นแนวยาวตลอดพ้ืนที่ของต าบล  มีอ่างเก็บน้ า และหนอง
น้ าขนาดใหญ่กระจายครอบคลุมอยู่ในหลายๆ จุด ซึ่งมีความส าคัญทางการเกษตร การจับปลาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  
และการท าปศุสัตว์    

๒. ลักษณะทางกายภาพ สภาพภูมิประเทศเหมาะสม และมีศักยภาพในการท าการเกษตร ปลูกพืช  ไม้ยืนต้น
ได้หลากหลาย และการเลี้ยงสัตว์เพ่ือสร้างรายได ้

๓. ที่ตั้งต าบลใกล้ตัวจังหวัดนครพนมระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร  มีเส้นทางคมนาคม สายหลัก (ถนนนิต
โย) นครพนม – สกลนคร  ประกอบกับมีอาณาเขตและเส้นทางคมนาคมติดต่อกับต าบลใกล้เคียงที่สะดวก และรวดเร็ว 

๔. เกษตรกรมีความช านาญในการท าการเกษตรแบบประณีต 
๕. ในพ้ืนที่มีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ต้นแบบ (ศูนย์ภูมิพลัง) ตามแนวทางพระราชด าริทฤษฏีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง  
๖. มีสถานศึกษาระดับ ประถมศึกษา ๔ แห่ง  ขยายโอกาสทาการศึกษา ๒ แห่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบ      

๑ แห่ง  และระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด       
๔ ศูนย์ 

๗. การบริหารจัดการมีความคล่องตัว และเป็นเอกภาพ  
๘. ท่าอากาศยานนครพนม และฝูงบิน ๒๓๘  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของต าบล 
๙. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นกฎหมายและเครื่องมือส าหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
จุดอ่อน  (Weak) 
๑. แหล่งน้ าสาธารณะตื้นเขิน และไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ตลอดปี  
๒. ระบบการผลิตน้ าประปาเพ่ือการอุปโภค–บริโภค ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ าในบางหมู่บ้าน 
๓. การผลิตและส่งน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึงพ้ืนที่ท าการเกษตร 
๔. เส้นทางคมนาคมไปพื้นที่เกษตร ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่ ยังไม่มีความสะดวกและปลอดภัยเท่าท่ีควร๕. 
เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มของผู้ผลิตเพื่อลดบทบาทพ่อค้าคนกลาง 
๖. ขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตและแปรรูปถนอมสินค้า เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ผลผลิตทางการเกษตร 
๗. พ้ืนทีท่ าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มท าให้เกิดน้ าท่วมขังในฤดูหน้าฝนและที่บริเวณเนินเขาสูง เกิด
ปัญหาการเก็บกักน้ าส าหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
๘. ประชาชนส่วนใหญ่ยังเดินทางเขาตัวเมืองใหญ่เพ่ือรับจ้างและค้าแรงงานเพ่ือการด ารงชีพ 

๙. ความต้องการและคาดหวังของประชาชนมีสูงแต่องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองได้น้อย 

โอกาส (Opportunity) 
๑. กลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์มีความขัดแย้งน้อย 

๒. มีการขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

๓. มีสนามบินพาณิชย์  และสถานีอนามัยในพ้ืนที่ต าบล 

๔. มีแหล่งประมงปลาน้ าจืดจากล าห้วยและหนองน้ าธรรมชาติ 

๕. กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

๖. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน 

๗. การถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร 



๑๖ 
 

อุปสรรค (Threat) 
๑. มีกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งน้อย 

๒. ความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกต่ า 

๓. ประสบปัญหาภัยธรรมชาติทุกปี เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง 

๔. งบประมาณมีจ ากัด  แต่มีภารกิจและหน้าที่ต้องท าตามกฎหมายมาก 

๕. ปัญหาเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศตกต่ า 

๖. การกระจายอ านาจเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

๗. กฎหมายบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บริหาร 

๘. เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพง และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

     ๑. จังหวัดนครพนมมีสถานที่และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่งดงาม มีองค์พระธาตุพนมเป็นศูนย์รวม
ด้านจิตใจ 
  ๒. มีสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๓  ที่สวยงามและเป็นจุดขนส่งถ่ายสินค้าระหว่างประเทศไทยกบัประเทศ
เพ่ือนบ้านสู่ประเทศจีนตอนใต้และตะวันตก 
  ๓. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก 
  ๔. มีสนามบินพาณิชย์ท่าอากาศยานนครพนม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก 
  ๕. จัดสถานทีร่ับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน   
  ๖. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน 
  ๗. การจัดสรรเงินงบประมาณ 
 
 

 การจัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ใช้การวิเคราะห์ภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.
๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยสามารถก าหนดแบ่ง
ภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒  อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดส่วน
ราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
๑.๑ จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))  
๑.๒ ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)) 
๑.๓ ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒)) 
๑.๔ ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา ๖๘ (๓)) 
๑.๕ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
๑.๖ การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบ ารุงรักษา 
ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ 
ดังนั้น การก าหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้าน นี้ คือ กองช่าง  

 
 



๑๗ 
 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(มาตรา ๖๗(๖)) 
๒.๒ ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)) 
๒.๓ ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔)) 
๒.๔การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐)) 
๒.๕ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(มาตรา ๑๖(๒)) 
๒.๖ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (มาตรา ๑๖(๕)) 
๒.๗ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา ๑๖(๑๙)) 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนั้น  การก าหนดส่วน
ราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน ๒ ส่วนราชการ 
คือ กองสวัสดิการสังคม และส านักงาน
ปลัดอบต.  

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๓.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 
๓.๒ การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘) 
๓.๓ การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
๓.๔ จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓)) 
๓.๕ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)) 
๓.๖ การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการ
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้วย  ดังนั้น การก าหนด
ส่ วน ราชการรองรั บภ ารกิ จ เป็ นการ
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง ๒ ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และส านักงานปลัด
อบต. ในงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๔.๑ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖) 
๔.๒ ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘

(๕)) 
๔.๓ บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
๔.๔ ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
๔.๕ การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) 
๔.๖ กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
๔.๗ การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
๔.๘ การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการก าหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง ๒ ส่วนราชการคือ 
กองคลัง ส านักงานปลัดอบต. และกอง
สวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๕.๑ คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม(มาตรา ๖๗(๗)) 
๕.๒ รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 

รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
๕.๓ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้  คือ 
ส านักงานปลัดอบต. กองช่าง และกอง
สวัสดิการสังคม  

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิน่ มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๖.๑ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘) 

๖.๒ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
๖.๓ การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
๖.๔ การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๗.๑ สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕(๓)) 

๗.๒ ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
(มาตรา ๖๗(๙)) 

๗.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(มาตรา ๑๖(๑๖)) 

๗.๔ การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓)) 

๗.๕ การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗(๑๖)) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ ยวข้องกับบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการก าหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
องค์การบริหารส่วนต าบล โพธิ์ ตาก 
(ส านักงานปลัดอบต. กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และกองสวัสดิการสังคม) 

 
ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากจะด าเนินการ  
 

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 
ภารกิจหลัก 

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

๔. ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 

๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
๑. กองช่าง 

๒.  กองสวัสดิการสังคม และส านักปลัดอบต. 
๓. ส านักงานปลัดอบต. และกองช่าง 

 

๔. กองสวัสดิการสังคม 
 

๕. ทุกส่วนราชการ 
๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๗. ส านักงานปลัดอบต.  
ภารกิจรอง 

๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

๔. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

 
๑. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒. ส านักงานปลัดอบต. 
๓. ส านักงานปลัดอบต. 

 
๔. กองคลัง 

  

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  
 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กรซึ่ง
ช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กรเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่า
องค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  
มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยทีค่วรน ามาพิจารณา ๒ ส่วน  ดังนี้    

๑. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
 ๑.๑  S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น

ข้อดีที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  
จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

 ๑.๒  W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  
เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการ
แก้ปัญหานั้น     

๒. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
 ๒.๑ O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม 

ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาส
นั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้อง
เสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

 



๒๐ 
 

 ๒.๒  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
    

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
๑. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – ๔๐ ปี เป็นวัยท างาน 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดออ่น   W 
๑. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
๒. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
๓. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานงา่ยขึ้น 
๒. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
๑. ส่วนมากมีเงนิเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
๒. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
๓. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
๔. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
๑. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
๔. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
๕. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
๖. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
๑. ขาดบคุลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
๒. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
๓. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
๑. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
๒. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
๕. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 

ข้อจ ากดั  T 
๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความ 
สัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การด าเนินการทาง
วินัยเป็นไปไดย้ากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลาก 
หลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่จ านวน 
ประชากร และภารกิจ 



๒๑ 
๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  
           จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง          
ให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว ซึ่งในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น
อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือก าหนดเป็นฝ่าย ในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้วเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาจัดตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

๑.ส านักงานปลดัอบต. 
  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
      - งานธุรการ สารบรรณ 
      - งานกิจการสภาฯ 
      - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
      - งานกีฬาและนันทนาการ 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
      - งานแผนพฒันาต าบลและแผนงานตา่งๆ 
      - งานวชิาการและระเบียบต่างๆ 
      - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
      - งานงบประมาณ 
๑.๓ งานบุคคล 
       - งานบรรจุและแต่งตัง้ 
       - งานโอน(ยา้ย) 
       - งานเลื่อนระดับ เลื่อนขัน้เงินเดือน 
       - งานวนิัย 
       - งานสิทธิสวสัดิการ 
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานอ านวยการ 
      - งานช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
      - งานป้องกัน 
๑.๕ งานกฎหมายและคด ี
      - งานกฎหมาย นิติกรรม 
      - งานด าเนินการทางคดี และศาล 
      - งานร้องเรียน รอ้งทุกข์ และอุทธรณ ์
      - งานตราข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ อบต. 
๒. กองคลัง 
๒.๑ งานการเงินและบัญช ี
      - งานเก่ียวกับการเงิน การรับเงิน เบิก    
        จ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน ฯลฯ 
      - งานเก่ียวกับการจัดท าบญัชีทุกประเภท 
     -  งานงบการเงินและงบทดลอง 
      - งานแสดงฐานะทางการเงิน  

๑.ส านักงานปลดัอบต. 
  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
      - งานธุรการ สารบรรณ 
      - งานกิจการสภาฯ 
      - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
      - งานแผนพฒันาต าบลและแผนงานตา่งๆ 
      - งานวชิาการและระเบียบต่างๆ 
      - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ ์
      - งานงบประมาณ 
๑.๓ งานการเจ้าหนา้ที ่
       - งานบรรจุและแต่งตัง้ 
       - งานโอน(ยา้ย) 
       - งานเลื่อนระดับ เลื่อนขัน้เงินเดือน 
       - งานสิทธิสวสัดิการ 
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานอ านวยการ 
      - งานช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
      - งานป้องกัน  
๑.๕ งานกฎหมายและคด ี
      - งานกฎหมาย นิติกรรม 
      - งานด าเนินการทางคดี และศาล 
      - งานวนิัย 
      - งานร้องเรียน รอ้งทุกข์ และอุทธรณ ์
      - งานตราข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ อบต. 
๒. กองคลัง 
๒.๑ งานการเงินและบัญช ี
      - งานเก่ียวกับการเงิน การรับเงิน เบิก    
        จ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน ฯลฯ 
      - งานเก่ียวกับการจัดท าบญัชีทุกประเภท 
     -  งานงบการเงินและงบทดลอง 
      - งานแสดงฐานะทางการเงิน  



๒๒ 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและคา่เช่า 
      - งานพฒันารายได ้
      - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
      - งานจัดท าแผนที่ภาษ ี
๒.๓ งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสด ุ
      - งานทะเบียนทรัพย์สนิ 
      - งานขออนุมัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง 
      - งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัด ุครุภัณฑ์  
๓. กองช่าง 
 ๓.๑ งานก่อสร้าง 
      - งานก่อสร้างและบูรณะถนนสะพาน   
      - งานข้อมูลก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      - งานประมาณราคา  
      - งานควบคุมการก่อสร้าง     
      - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
      - งานส ารวจและแผนที ่
๓.๓  งานสาธารณปูโภค 
      - งานกิจการประปา 
      - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
      - งานวชิาการและสง่เสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      - งานข้อมูล 
      - งานประสานกิจกรรม 
      - งานติดตามและประเมินผล 
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      - งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
      - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      - งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
      - งานกีฬาและสันทนาการ 
๕. กองสวัสดิการสังคม 
    ๕.๑ งานสังคมสงเคราะห์ 
       - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ 
       - งานส่งเสริมสุขภาพ 
       - งานข้อมูล 

๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและคา่เช่า 
      - งานพฒันารายได ้
      - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
      - งานจัดท าแผนที่ภาษ ี
๒.๓ งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสด ุ
      - งานทะเบียนทรัพย์สนิ 
      - งานขออนุมัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง 
      - งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัด ุครุภัณฑ์  
๓. กองช่าง 
 ๓.๑ งานก่อสร้าง 
      - งานก่อสร้างและบูรณะถนนสะพาน   
      - งานข้อมูลก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      - งานประมาณราคา  
      - งานควบคุมการก่อสร้าง     
      - งานออกแบบและบริการขอ้มูล 
      - งานส ารวจและแผนที ่
๓.๓  งานสาธารณปูโภค 
      - งานกิจการประปา 
      - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
      - งานวชิาการและสง่เสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      - งานข้อมูล 
      - งานประสานกิจกรรม 
      - งานติดตามและประเมินผล 
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      - งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
      - งานกจิกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      - งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
      - งานกีฬาและสันทนาการ 
๕. กองสวัสดิการสังคม 
    ๕.๑ งานสังคมสงเคราะห์ 
       - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ 
       - งานส่งเสริมสุขภาพ 
       - งานข้อมูล 
 

 
 
 



๒๓ 
 

 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

    ๕.๒ งานสวัสดิการและพฒันาชุมชน 
       - งานศนูย์เยาวชน 
       - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
       - งานศนูย์วัฒนธรรม 
   ๕.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
       - งานฝึกอบรมอาชีพ 
       - งานพฒันาศักยภาพกลุม่ 
       - งานจัดระเบียบชุมชน 
       - งานพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

    ๕.๒ งานสวัสดิการและพฒันาชุมชน 
       - งานศนูย์เยาวชน 
       - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
       - งานศนูย์วัฒนธรรม 
   ๕.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
       - งานฝึกอบรมอาชีพ 
       - งานพฒันาศักยภาพกลุม่ 
       - งานจัดระเบียบชุมชน 
       - งานพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

 
 

๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิมอัตราก าลัง ใน
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔–๒๕๖๖ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน ๑ คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วนราชการ 
(หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง ) ๕ ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่
ละส่วนราชการมีสายงาน จ านวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน เพ่ือน าเอาจ านวนคนมา
เปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อน าปริมาณของ
แต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง 
 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงานส่วน
ต าบล 

พนักงานจ้าง
ภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ส านักงานปลัดอบต. 

งานบริหารงานทั่วไป ๑ ๔ ๕ 
งานนโยบายและแผน ๑ - - 
งานการเจ้าหนา้ที ่ ๑ - - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ๑ - - 
งานกฎหมายและคดี ๑ - - 

กองคลัง 
งานการเงินและบัญช ี ๑ ๑ - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ ๑ - ๑ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑ ๑ - 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง ๑ ๒ ๑ 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร - ๑ - 
งานสาธารณูปโภค  - ๑ ๔ 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา ๑ ๑ - 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๕ - 

กองสวัสดิการสังคม 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๑ ๑ - 
งานสังคมสงเคราะห์ - - - 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    

 

 
 
 
 



๒๔ 
 

 เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลังมา
ก าหนดต าแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ตากใน  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ต าแหน่งพนักงานที่ก าหนดรองรับ

แผนยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ใน
พื้นที่  เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า  ระบบ
น้ าอุปโภคบรโิภค ระบบไฟฟ้า หอกระจายข่าว ป้ายจราจร 
กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ อาคารต่างๆ 
สิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ ฯลฯ  

- ปลัด อบต. 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 
- ผู้อ านวยการกองช่าง 
- นิติกร 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักวิชาการเงินและบัญช ี
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- เจ้าพนักงานพัสดุ 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
- วิศวกรโยธา 
- นายช่างโยธา 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
- ผู้ช่วยนายส ารวจ 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
- คนงานท่ัวไป 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสรมิคุณภาพ
ชีวิต        

-โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บา้นในด้านสังคมและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต ส่งเสรมิเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น  
ส่วนราชการหรือหน่วยอ่ืนของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กร
การกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการทีม่ี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 
การสง่เสริมกจิกรรมแก่ผูสู้งอายุ การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
ชุมชน การสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ        

- ปลัด อบต. 
- ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
- พนักงานขับรถยนต์ 
 
 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การวางแผนการส่งเสริม การ
ลงทุน พาณิชยกรรม  
และการท่องเที่ยว 

-พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและ 
การพาณิชยกรรม พัฒนา วางแผน ส่งเสรมิการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ต าบลโพธ์ิตาก และอ าเภอเมอืงนครพนม 

- ปลัด อบต. 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักจัดการงานท่ัวไป 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 



๒๕ 
 

 

  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้ท าการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการใน

แต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้ น จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก และเพ่ือให้
คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ต าแหน่งพนักงานที่ก าหนดรองรับ

แผนยุทธศาสตร์ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ด้านการบริการจดัการ 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-พัฒนาส่งเสรมิสนับสนุนการอนุรกัษ์ประเพณีท้องถิ่นและ
จรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม ฯลฯ 

- ปลัด อบต. 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศนูย์เยาวชน 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านการบริหารจดัการ แหล่ง
น้ า ทรัพยากร    
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกปา่สาธารณะ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
สร้างฝายเพื่อชะลอน้ า การบริหารจัดการขยะ  และปล่อย
ปลาในแหล่งน้ าสาธารณะ การป้องกันควบคุมป้องกนัโรค
ระบาดในพ้ืนท่ี  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นพื้นที่ต าบลโพธิ์ตาก สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน 
ฯลฯ 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
- พนักงานขับรถขยะ 
- คนงานประจ ารถขยะ 
- คนงานท่ัวไป 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านการส่งเสริมศึกษา 

-พัฒนาส่งเสรมิสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ พัฒนาด้าน
สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ดา้นการศึกษา การจัดหาสื่อการเรียน
การสอน การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แบบยั่งยืน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร  การส่งเสริมระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ การเตรียมความรูสู้่ประชาคม
อาเซียน ฯลฯ 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัดอบต. 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 
- ครู 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 



๒๖ 
กรอบอตัราก าลัง ๓ ปี ระหว่างปี  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้องใช้ 
อัตราก าลังคน เพิม่/ลด 

หมายเหตุ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    

รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    

ส านักงานปลัดอบต.                 
หัวหน้าส านักปลัดอบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    
งานบรหิารงานทั่วไป         
นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ -  -   -  ปรับเกลี่ย/ตัดโอนไปกองช่าง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ -  -   -   

พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    
พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า ๑ - - -  -๑   -   -  ว่างยุบเลิก 

พนักงานจ้างทั่วไป                 
คนงานประจ ารถขยะ ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    
คนงานประจ ารถขยะ ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -   
คนงานประจ ารถขยะ ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -   
พนักงานจดมาตรวัดน้ า ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ปรับเกลี่ย/ตัดโอนไปกองช่าง 

พนักงานจดมาตรวัดน้ า ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ปรับเกลี่ย/ตัดโอนไปกองช่าง 

พนักงานจดมาตรวัดน้ า ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ปรับเกลี่ย/ตัดโอนไปกองช่าง 

คนงานท่ัวไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

คนงานท่ัวไป ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    
งานการเจ้าหน้าที ่         
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    
งานนโยบายและแผน         
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -   
งานกฎหมายและคด ี         
นิติกร (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -   

กองคลัง                 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    
งานการเงินและบัญช ี         
นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    



๒๗ 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้องใช้ 
อัตราก าลังคน เพิม่/ลด 

หมายเหตุ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้         
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -   
พนักงานจ้างทัว่ไป         
คนงานท่ัวไป ๑ ๑ ๑ ๑  -  -   -   
งานทะเบยีนทรัพย์สินและพัสดุ         
เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.)  ๑  ๑ ๑ ๑ -  -   -   
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    

กองช่าง                 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    
งานก่อสร้าง         
วิศวกรโยธา  (ปก/ชก.)  ๑ ๑ ๑ ๑    -  -   -  ว่าง 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)  ๑ ๑ ๑ ๑    -  -   -   
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ปรับเกลี่ย/ตัดโอนมาจาก
ส านักงานปลัดอบต. 

พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงานท่ัวไป - ๑ ๑ ๑ +๑ - - ก าหนดเพิ่ม 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร         
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานสาธารณูปโภค         
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -   
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -  ว่าง 

พนักงานจดมาตรวัดน้ า ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ปรับเกลี่ย/ตัดโอนมาจาก
ส านักงานปลัดอบต. 

พนักงานจดมาตรวัดน้ า ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ปรับเกลี่ย/ตัดโอนมาจาก
ส านักงานปลัดอบต. 

พนักงานจดมาตรวัดน้ า ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ปรับเกลี่ย/ตัดโอนมาจาก
ส านักงานปลัดอบต. 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    
งานบริหารการศึกษา         
นักวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -  ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -    
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
ครู (อุดหนุนจากรัฐ) ๖ ๖ ๖ ๖  -   -   -    
ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐ) ๕ ๕ ๕ ๕  -   -   -    

 



๒๘ 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้องใช้ 
อัตราก าลังคน เพิม่/ลด 

หมายเหตุ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

กองสวัสดิการสังคม                 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ -  -   -   
งานสังคมสงเคราะห ์

งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์         
เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน (ปง./ชง.)  ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -   
พนักงานจ้างตามภารกิจ                
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -   

หน่วยตรวจสอบภายใน         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑  -   -   -   

รวม ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ -  -  -   

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 
๔๐,๔๒๕,๐๐๐ 

 
๔๒,๔๔๖,๒๕๐ ๔๔,๕๖๘,๕๖๒.๕๐ 



 
๒๙-๓๑ 

 
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
  
 
 
 
 
 
๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

๓๒-๓๗ 
 
 
 
 
 

๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ  
           ๓๘-๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๓ 
 

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน และทุกระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ตามท่ีกฎหมายก าหนดมีระยะเวลา ๓ ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ตาก ตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ 
Thailand ๔.๐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 
๔.๐ เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

๑. เป็นองค์กรที่ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน และกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบใน
ลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายใน
ภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง 

๒. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่
ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่องโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆสามารถ
เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
ของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียล
มีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  

๓. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับ
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 

๔. การก าหนดแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง 

เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-
Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  



๔๔ 
 

 ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนา
พ้ืนฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

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

 การปฐมนิเทศ  ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะมอบหมายหน้าที่
ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าและหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีต่อไป 
 การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันเวลา และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนา ทั้ง ๕ ด้าน โดยอย่างน้อยใน
แต่ละปี พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ต้องได้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
อย่างน้อย ๑ โครงการ ตามรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 
 ๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น 
 ๒. ด้านความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่นงานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานช่าง เป็นต้น 
 ๓. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่นการ
วางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 
 ๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนๆ ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่นมีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสารและการ  สื่อความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
 ๕. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เล็งเห็นว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ตาก ประกอบด้วย 

✓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
✓ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
✓ การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
✓ การบริการเป็นเลิศ 
✓ การท างานเป็นทีม 



๔๕ 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็น
ส าคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนาตามล าดับ
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
---------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง 
ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน  แนวคิดให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการท างานร่วมกับภาค
ส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ แหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา   
 

และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ประกอบด้วย 
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
๒. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
๓. การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
๔. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 



๔๖ 
 

๑. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน

ภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผน
อัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัดอบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่
สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร 

๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือ

บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านึงถึง
การด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด รวมทั้งน าเอา
เครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ตาก มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่

เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้เงินเดือน  
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรทุก
ประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดัน
ให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ใน
กรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้น
เดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น 

๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น

อย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการบริหารและ
พัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงวางแผนให้มี
การบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา การฝึกอบรม การพัฒนารายบุคคล 
รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

๕. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพ้ืนฐาน

ตามที่รัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย  (อนามัยถ่ายโอน)  ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

 



๔๗ 
 

๖. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่ วนต าบลโพธิ์ตาก  เห็ นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่ งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากท าให้
การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จึงไม่ปิดกั้น
บุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน การส่งงาน การ
รายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line  Facebook ขององค์กร เพื่อให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒ ลงวันที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

๘. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๕๔๘  ลงวันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ๒๕๕๔ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  มีความปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้รับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าว  
 
๑๓. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการปอ้งกันและตอ่ตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่น ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กร เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมอืการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ 
  ๓.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 
 



๔๘ 
 

  ๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากในทุกระดับ 
โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และ
สังคม ตามล าดับ 

  ๕.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และพนักงานจ้าง เพ่ือให้พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด  
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การใหบ้ริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไมเ่ลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 

นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ยังก าหนดค่านิยม
ร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป
กับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ตาก ได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากับดูแลเพ่ือที่ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 

 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

๑. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
๑.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ

สนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
๑.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัช

ทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 
๒. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 

  ๒.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขัดประมวลจริยธรรม 
พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

๒.๒ ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 



๔๙ 
 

๒.๓ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

๒.๔ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยก
ย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

๒.๕ ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการ
โดยรวม 

๓. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควร

ได้จากการปฏิบัติงาน 
๓.๒ ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
๓.๓ รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบ

ธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
๓.๔ ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมีพฤติกรรม

ในทางมิชอบ 
๓.๕ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
๓ .๖ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลั ง

ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
๓.๗ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือ

พนักงานส่วนต าบลคนอ่ืน 
๓.๘ ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
๓.๙ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วน

ราชการทราบ 
๓.๑๐ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้องให้

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
๓.๑๑ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการ

ด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 

๔.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้ 

๔.๑ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง 
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

๔.๒ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

๔.๓ ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

๔.๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก 

๔.๕ ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตน
หรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 

 



๕๐ 
 

๕.๖ ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
๔.๗ ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ

บุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
๕.การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 

๕.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
๕.๒ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่า

ฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
๕.๓ ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การด ารงต าแหน่ง
นั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที ่

๕.๔ ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๕.๒ 
หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
ความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

๕.๖ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการ
แสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

๕.๗ ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  ประชาชนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

๕.๘ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือ
ผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือก

ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์
อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งทีม่า 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมี

อัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค า

ภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 



๕๑ 
 

๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของ
บุคคลอ่ืน 

๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการและน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีแนวทางดังนี้ 
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

บุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอัน 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทางดังนี้ 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลัง
ความสามารถ 

๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า ไม่
ฟุ่มเฟือย 

๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘.๔ อุทิศตนให้ กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลั ง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

๘.๕ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ
พนักงานส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอ่ืนโดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณ ี

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและ
ครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการ
ด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน
เวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วย
วิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน 

 
 



๕๒ 
 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
เต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที ่

๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็น
แบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ เอ้ืออ านวยต่อการ
ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความ
ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่

ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อ
ทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีทีช่อบด้วยกฎหมายพนักงาน
ส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อ
ยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้ เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อเกียรติภู มิ ของต าแหน่ งหน้ าที่ 

รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย 
และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วน

ต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น 

๙.๙ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันในทางที่ชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไมผู่กขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



๕๓ 
 

๙.๑๐ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้
ตามประเพณ ี

๙.๑๑ ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้อง
ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

๑๐.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก
เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ 

เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบ

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของตนเอง เช่น กัน

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอนให้คนท า

ความดี 
๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลัก

ความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให้มี

ความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็น

ธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมีการวางแผนและ

ด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรูและคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 

๑๑. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ๑๑.๑  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต

คอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 ๑๑.๒ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ

กระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้
ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 

 



๕๔ 
 

 ๑๑.๓  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จะตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ 
ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก หรือ
อาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ๑๑.๔  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท า
กับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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