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คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  (ก.จ.,ก.ท.  หรือ  ก.อบต.)  ไดมีประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  (ก.จ.,ก.ท.  หรือ  ก.อบต.)  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2558  และเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2558  จึงตองมีการปรับปรุงแผน
อัตรากําลังในรายการตางๆ  ที่เกี่ยวของ 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) กําหนดตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึง
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระ
คาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) ที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.)  จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใชในการ
กําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง)  ทั้งนี้ ให
เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว กําหนดเพื่อเปนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจาง ใหเกิดความ
เหมาะสมและใหการปฏิบัติหนาที่ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดความคลองตัว ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประโยชนสูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดกําหนดให
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นนํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางมากําหนดเปนประกาศ
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พรอมทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
3 ป ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที ่10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  
  1.3 คณะกรรมการกลางขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบประกาศ
กําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและ
การใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยใหเสนอใหคณะกรรมการ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวาง
แผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566ขึ้น 

 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
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 2.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน ระบบการ
จางที่เหมาะสม ไมซ้ําซอนอันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับมีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง โครงสราง
ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวของ 

2.3 เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

2.4 เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กําหนดประเภทตําแหนงและการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

2.5 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลบึงกระจับ 

2.6 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้ง
ขาราชการ และการใชอัตรากําลังของบุคลากรเพื่อใหการบริหารงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล
,อบต.) เกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพมีความคุมคาสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.7 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังบุคลากรใหเหมาะสม 
การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

2.8 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความจําเปนเรงดวน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566ขององคการบริหาร
สวนตําบลบึงกระจับ  ซึ่งประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ เปนประธาน หัวหนาสวนราชการ
ทุกสวนราชการ เปนกรรมการ และเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เปนกรรมการและเลขานุการ เห็นสมควรให
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

2. วตัถปุระสงค 
 

3. กรอบแนวคดิในการจดัทําแผนอตัรากําลัง 3 ป 
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  3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ตาม
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายผูบริหารและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   
  3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดเพชรบูรณ ดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  
  3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงาน
ตางๆ 
  3.4 กําหนดความตองการพนักงานจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหหัวหนาสวนราชการ
เขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอํานาจหนาที่
ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ ลูกจางจางประจําในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 
  3.5 กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
  3.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่
สิบของงบประมาณรายจาย 
  3.7 ใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 
 
 

 

เพื่อใหการแผนอัตรากําลัง สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566มีความครบถวน ขององคการ
บริหารสวนตําบลบึงกระจับ  สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบล
บึงกระจับ  จึงวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่  ความจําเปนพื้นฐาน  และความตองการของประชาชน โดยแบง
ออกเปนดานตาง ๆ   ดังนี้ 
 1.  ปญหาโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1  เสนทางคมนาคม ปญหาถนน สะพาน ทางเทาภายในหมูบานสัญจรไปมาไมสะดวก 
1.2  น้ําทวมเนื่องจากระบบการระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพและพื้นที่มีลักษณะเปนที่ราบลุมสวน

ใหญ 
1.3  การดูแล บํารุงรักษา เสนทางการคมนาคม ยังไมทั่วถึง เพื่อบุคลากรไมเพียงพอ 

2.  ปญหาดานการเศรษฐกจิ 
2.1  การวางงาน  ตกงาน  ไมมีงานทํา  เมื่อวางจากภาคเกษตรกรรม 
2.2  ไมมีอาชีพเสริมเพื่อสรางรายได 
2.3  ระบบการบริหารจัดการกลุมอาชีพทีเ่ขมแข็ง แตขาดเจาหนาที่ในการขับเคลื่อน 

4. สภาพปญหาของพืน้ทีแ่ละความตองการของประชาชน 
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2.4  เกษตรกรขาดความรูความเขาใจเรื่องการเกษตรแผนใหม 
2.5  มีตลาดรองรับผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ แตขาดเจาหนาที่ในการขับเคลื่อน 

3.  ปญหาสาธารณสุข และการอนามยั 
3.1  ประชาชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องการปองกันและควบคุมโรคติดตอเชน โรค

ไขเลือดออก โรคเอดส ฯลฯ 
3.2  อัตรากําลังไมเพียงพอตอการใหบริการ 
3.3  ประชาชนยังไมมีความรูในเรื่องการกําจัดขยะภายในครัวเรือน 
3.4  ระบบสุขภาวะของตําบลยังไมเขมแข็ง เนื่องจากขาดบุคลากร 

4.  ปญหาน้าํกิน – น้าํใช เพือ่การเกษตร 
4.1  น้ําใชในการอุปโภคบริโภคไมเพียงพอตอความตองการ 
4.2  ไมมีน้ําใชเพื่อการเกษตรในฤดูแลงไดอยางเพียงพอ 

5.  ปญหาดานสงัคม 
5.1  การแพรระบาดของยาเสพติด 
5.2  ไมมีเงินทุนสํารองภายในหมูบานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.3  สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก สตรีและเยาวชนที่ไมมีผูอุปการะเลี้ยงดูยังไมทั่วถึง 
5.4  ไมมีระบบบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการและสังคม  

6.  ปญหาดานการศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
6.1  ประชาชนขาดโอกาสการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
6.2  มีระบบบริหารจัดการเรื่องการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม แตบุคลากรไมเพียงพอตอ

จํานวนเด็กนักเรียน 
6.3  การจัดการศึกษาในระบบยังมีปญหาในเรื่องระเบียบ  กฎหมาย เกี่ยวกับการถายโอน

การศึกษา 
6.4 ขาดบุคลากรสนับสนุนดานการศึกษา ทําใหการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมทั่วถึง 

7.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 
7.1  ประชาชนขาดจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

8.  ปญหาดานการเมืองการบรหิาร 
8.1  การเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต.ยังไมทั่วถึง 
8.2  ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมายใกลตัวที่ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
8.3  สมาชิก อบต. และพนักงาน ขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฏหมาย  ระเบียบและการเสาะ

แสวงหา  ความรูภายนอกนํามาประยุกตใชในการบริหาร อบต. 
ความตองการของประชาชน 

1.  การดาํเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  จัดใหมีเสนทางคมนาคมที่สัญจรไปมาไดอยางสะดวกภายในตําบล 
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1.2  จัดใหมีระบบไฟสาธารณะใหทั่วถึงทั้งตําบล 
1.3  จัดระบบน้ําเพื่อแกไขปญหาอุทกภัยในพื้นที่ 
1.4  เพิ่มอัตรากําลังพนักงาน เพื่อสนับสนุนการทํางานใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

2.  การดาํเนินงานดานเศรษฐกิจ 
2.1  จัดใหมีการฝกอบรมอาชีพแกประชาชนเพื่อสรางอาชีพเสริมและเพิ่มรายไดแกครอบครัว 
2.2  ประสานงานเพื่อจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ 
2.3  สงเสริมใหราษฎรรวมกันจัดตั้งเปนกลุมอาชีพพรอมทั้งใหความรูในเรื่องของการบริหาร

จัดการกลุมอาชีพ  
2.4  อบรมใหความรูแกเกษตรกรในเรื่อง การเกษตรแผนใหม 
2.5  เพิ่มอัตรากําลังพนักงาน เพื่อสนับสนุนการทํางานใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

3.  การดาํเนินงานดานสาธารณสุข และการอนามยั 
3.1  จัดหาวัสด ุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการปองกัน และควบคุมโรคติดตอ เชนโรค

ไขเลือดออกฯลฯ 
3.2  จัดอบรมใหความรูแกประชาชนในเรื่องการปองกันและควบคุมโรคติดตอเชน โรค

ไขเลือดออก โรคเอดส ฯลฯ 
3.3  เพิ่มอัตรากําลังพนักงาน เพื่อสนับสนุนการทํางานใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 
4.  การดาํเนินงานดานแหลงน้าํ 

4.1  ปรับปรุงระบบน้ําประปาหมูบานใหมีปริมาณน้ําใชอุปโภคและบริโภคใหเพียงพอ 
4.2  ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

5.  การดาํเนินงานดานสงัคม 
5.1  จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย  พักผอนหยอนใจภายในหมูบาน 
5.2  จัดใหมีระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในหมูบาน 
5.3  จัดตั้งสวนสวัสดิการและสังคม เพื่อดูแลดานสวัสดิการและสังคมเปนการเฉพาะ 
5.4  เพิ่มอัตรากําลังพนักงาน เพื่อสนับสนุนการทํางานใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

6.  การดาํเนินงานดานการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
6.1  จัดใหมีและปรับปรุงที่อานหนังสือประจําหมูบานทุกหมูบาน 
6.2  เพิ่มอัตรากําลังพนักงาน เพื่อสนับสนุนการทํางานใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 
6.3  เพิ่มอัตราบุคลากรทางการศึกษา ใหเพียงพอตอจํานวนเด็ก 
6.4  ศึกษาระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการรับโอนการจัดการศึกษาแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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6.5  สงเสริมการจัดงานประเพณี ศาสนา รวมทั้งการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น ที่
มีคุณคาอันดีงามของตําบล 

7.  การดาํเนินงานดานทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม 
7.1  จัดอบรมใหความรูการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

ใหแกเด็ก เยาวชน  ประชาชน  และองคกรประชาชนทุกระดับเพ่ือใหเกิดความเขาใจและมีสํานึกรวม 

8.  การดาํเนินงานดานการเมอืง การบรหิาร 
8.1  ติดตั้งบอรดเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงทุกหมูบาน 
8.2  จัดใหมีการอบรมใหความรูแกประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับความรูทั่วไป  กฎหมายที่ใชใน 

 ชีวิตประจําวันเปนประจําทุกป 
8.3 จัดใหมีการอบรมใหความรูและซักซอมแนวทางการปฏิบัติของสมาชิก อบต. และพนักงาน

สวนตําบลเปนประจําทุกป 
 
 

 

 

การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับนั้น  เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
รวมคิดรวมแกปญหารวมสรางรวมทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบึง
กระจับ  ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  ในทุกดาน  การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ จะสมบูรณ
ได  จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน  ในพื้นที่เกิดความตะหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนว
ทางแกไขปญหาอยางจริงจัง  องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุก
กลุมทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได เนนการสงเสริม และการสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และ
พัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษาสวนดาน
พัฒนาอาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่น  และยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย
สวนรวม 

การวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล  
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  ( และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  5 พ.ศ. 2546 )   และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542      และ
ตามกฎหมายอื่น อบต.บึงกระจับใชเทคนิค SWOT เขามาชวยทั้งนี้เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจหนาที่จะเขาไปดําเนินการแกไขในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร  โดยวิเคราะห
จากจุดออน จุดเข็ง โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามหลัก SWOT อบต.บึงกระจับกําหนดวิธี  การดําเนินการ
ตามภารกิจเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ    และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงตามสภาพ
ปญหาโดยสามารถ  แบงภารกิจ  ไดเปน  7  ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และที่แกไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกําหนด แผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  ดังตอไปนี ้      

โดยสามารถสรุปเปนจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาขององคการบริหารสวน 
ตําบลบึงกระจับ ดังนี้ 

5. ภารกิจ อํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
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๑. จดุแขง็  (Strength-S) 
     ๑.๑  มีคําสั่งแบงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับชัดเจน คลอบคลุมอํานาจหนาที่ตาม
ภารกิจและสามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงไดตามภารกิจที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือถายโอน 
     1.2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีการบูรณาการจัดทําแผนการทํางานรวมกับหนวยงานหรือสวนราชการ
อื่น 
     1.3 มีคําสั่งแบงงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น 
     1.4 ผูบริหารทองถ่ินกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
     1.5 มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซึ่งเปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในตําบล  
     1.6 สภาองคการบริหารสวนตําบลสามารถออกขอบัญญัติไดเองภายใตกรอบกฎหมาย 
      1.7 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและกําลังงบประมาณ 
     1.8 ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ทําใหเขาใจปญหาความ
เดือดรอนและความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
     1.9 มีรายไดจากการจัดเก็บรายไดเปนของตนเอง ทําใหคลองตัวในการบริหารงาน 
     1.10 มีพ้ืนที่ขนาดตําบลขนาดกลางงายตอการบริหารและดูแลอยางทั่วถึง 
     1.11 เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 
     1.12 สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพคอนขางสมบูรณเหมาะกับการปลูกพืชไดทุกชนิด 
     1.13 กลุมองคกรภาคประชาชนที่เขมแข็ง และมีการทํางานในระบบของเครือขาย 
     1.14 มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
     1.15 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม 
     1.16 ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานการเมือง การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
     1.17 มีกลไกลการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกชุมชน 
 

  ๒. จดุออน  (Weaknesses-W) 
     ๒.๑  บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลยังมีไมเพียงพอตอการทํางานในภาระงานที่เพิ่มมากข้ึนตาม
นโยบาย 
     ๒.๒  คนในทองถิ่นมีปญหาหนี้สินอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตประจําวันใน
อัตราสูง 
     ๒.๓  มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จํานวนมากทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ 
     ๒.๔  การแพรระบาดของยาเสพติด เนื่องจากอยูติดกับชายแดน 
     ๒.๕  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน และความไมเขาใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 
     2.6  งบประมาณคอนขางนอย ทําใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนยังครอบคลุมไมได
เพียงพอ 
               2.7  เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา 
      2.8  ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
     2.9 อาชีพหลักของคนในชุมชนสวนใหญทําการเกษตร ตองอาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติซึ่งบางครั้งไม
เพียงพอ 
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     2.10 ปญหาภยัสังคม/ปญหายาเสพติด 
 

 ๓.  โอกาส  (Opportunity-O) 
     ๓.๑  แนวโนมของรายไดที่ไดรับจัดสรรมากข้ึน ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บรายได
เองขององคการบริหารสวนตําบล 
     ๓.๒  ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหมีความสะดวกคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 
     3.3 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความขัดแยงทางการเมืองทางความคิดเห็นนอย 
     3.4 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนและ
ประชาชนในตําบล 
     3.5 มีสถานศึกษาอยูในพื้นที่ตั้งแตเด็กกอนวัยเรียนถงึมัธยมตอนตนและมีศูนยการเรียนรูนอกระบบ ซึ่ง
มีความพรอมมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
     3.6 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้งพื้นที่อยางเพียงพอ รวมถึงการใหบริการฟรีในเรื่อง
รับสงผูปวยฉุกเฉิน  
     3.7 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมแตสามารถอยูรวมกันอยางสันติวิธี 
     3.8 เปนตําบลที่มีพ้ืนที่เหมาะสมกับการทําการเกษตรทําใหมีอาหารบริโภคอยางเพียงพอ 
 

 ๔.  อุปสรรค  (Threat-T) 
     ๔.๑  อํานาจหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน 
     ๔.๒  การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบลจากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
     ๔.๓  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่น 
     ๔.๔  ภาคเกษตรกรรมมีปญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรต่ํา  ผลผลิตทางเกษตร
สวนใหญมีราคาตกต่ํา 
     4.5 ภัยธรรมชาติเนื่องจาก ฤดูแลงมีภัยแลงขาดน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
     4.6 ความไมมั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลตอการจัดสรรงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 
     4.7 ผลจากการถายโอนภารกิจทําใหมีงาน/หนาที่เพิ่มขึ้นแตไมมีบุคลากรมารองรับ 
     4.8 สภาวการณทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น 

5.1  ดานโครงสรางพืน้ฐานมภีารกจิทีเ่กีย่วของ ดงันี ้
1.  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ( มาตรา 67 (1)) 
2.  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร ( มาตรา 68 ( 1 )) 
3. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น ( มาตรา 68 ( 2 )) 
4. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา ( มาตรา 68 ( 3 )) 
5. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (มาตรา16 ( 2 )) 
6. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ ( มาตรา 16 ( 4 )) 
7. การสาธารณูปโภค ( มาตรา 16 ( 5 ) ) 

5.2  ดานสงเสริมคุณภาพชวีติ มีภารกจิที่เกีย่วของ ดงันี ้
1. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  ( มาตรา 67 ( 3 )) 
2. สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ (มาตรา 67 ( 6 )) 
3. ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  
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( มาตรา 68 ( 4 )) 
4. การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตร ี คนชราและผูดอยโอกาส  

( มาตรา 16 ( 10 )) 
5. การสงเสริมกีฬา ( มาตรา 16 ( 14 )) 
6. การสาธารสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ( มาตรา 6 ( 19 )) 

5.3  ดานการจดัการระเบยีบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรยีบรอย มภีารกจิที ่
เกีย่วของ ดงันี ้
1.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ( มาตรา 67 ( 4 )) และมาตรา 16 ( 29 )) 
2.  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน  
     ( มาตรา 68 (8)) 
3. การผังเมือง ( มาตรา 68 ( 13 )) และ ( มาตรา 16 ( 25 )) 
4. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ( มาตรา 16 (17)) 
5. การควบคุมอาคาร ( มาตรา 16 ( 28 )) 
6. การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ( มาตรา 16 ( 30 )) 

5.4  ดานการวางแผนการสงเสรมิการลงทนุพาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว  มีภารกจิที ่
เกีย่วของ ดังนี ้

1. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรและกิจการสหกรณ ( มาตรา 68 ( 5 )) 
2. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ( 68 ( 6 )) 
3. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68 (7)) 
4. ใหมีตลาด ( มาตรา 68 (10 )) 
5.  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย ( มาตรา 68 (11 )) 
6.  การทองเที่ยว  ( มาตรา  68 (12 )) 
7.  การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
8.  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
9.  การสงเสริมการทองเที่ยว ( มาตรา 16 ( 8 ) 

5.5 ดานการบรหิารจดัการและการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  มภีารกิจทีเ่กีย่วของ ดังนี ้
1. รักษาความสะอาดของถนน   ทางน้ํา  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง      

      ปฏิกูล ( มาตรา 67 (2)) 
  2. คุมครองดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ( มาตรา 67   ( 7)) 

 3. การจัดการศึกษา ( มาตรา  16 (9)) 

 5.6 ดานการศกึษา  ศาสนา  ศลิปวฒันธรรม  จารีตประเพณีและภมูปิญญาทองถิน่ 
               มภีารกจิทีเ่กีย่วของ ดังนี ้

 1.  สงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ( มาตรา  67 (5 )) 
 2. บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
                  ( มาตรา 67 ( 8 ))   
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 3. การจัดการศึกษา ( มาตรา 16 (9 ) 
 5.7  ดานการบรหิารจดัการและสนบัสนนุการปฏบิัตภิารกจิของสวนราชการและองคกร 
                  ปกครองสวนทองถิน่ มภีารกจิทีเ่กีย่วของ ดังนี ้

1. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 
 บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
2.   การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 ( 1)) 
3.   การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (15))  
4.   สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา 16(16)) 

 ภารกิจทั้ง  7  ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไขปญหาของ
องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  ไดอยางดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคํานึงถึงความตองการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบลนโยบายของรัฐบาล  และ
นโยบายของ  ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 

หมายเหต:ุ      มาตรา  67,68  หมายถึง  พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537 
                   (และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่  5  พ.ศ. 2546) 
                  มาตรา  16  หมายถึง  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
                  สวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 
 
 

                 
 
 
 
 
 

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

         ภารกจิรอง 
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
3. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

          4.  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน 
 

6. ภารกิจหลกั และภารกจิรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิน่จะดําเนนิการ 
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องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับเปนองคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญ จึงไดกําหนดโครงสรางการ
แบงสวนราชการออกเปน 6 สวนราชการ  ไดแก  

7.1 สํานักงานปลัด อบต.  ม ี
   -  พนักงานสวนตําบลรับผิดชอบ  4 คน  
   -  พนักงานจางตามภารกิจ  5 คน    
   -  พนักงานจางทั่วไป  4  คน 
7.2  กองคลัง  มี 
   -  พนักงานสวนตําบลรับผิดชอบ 3 คน  
   -  พนักงานจางตามภารกิจ 5 คน   
7.3  กองชาง   ม ี
   -  พนักงานสวนตําบลรับผิดชอบ  2 คน 
   -  ลูกจางประจํา (พนักงานสูบน้ํา)  1  คน 
   -  พนักงานจางตามภารกิจ 2 คน 
   -  พนักงานจางทั่วไป  1  คน 

7.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ม ี(รักษาราชการแทน) 
   -  พนักงานสวนตําบลรับผิดชอบ  1  คน  
   -  ครู  3  คน 
   -  พนักงานจางตามภารกิจ  3  คน 
   -  พนักงานจางทั่วไป  1 คน 

7.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ม ี
   -  พนักงานสวนตําบลรับผิดชอบ  1 คน (รักษาราชการแทน) 
   -  พนักงานจางทั่วไป  1  คน 
7.6  กองสวัสดิการสังคม มี  (รักษาราชการแทน) 
   -  พนักงานสวนตําบลรับผิดชอบ  1  คน  (รักษาราชการแทน) 
   -  พนักงานจางตามภารกิจ  1  คน   
   -  พนักงานจางทั่วไป  1  คน 

        ทั้งนี้ ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล จํานวนทั้งสิ้น 12 อัตรา พนักงานครู (จัดสรรกรมฯ)
จํานวน 3  อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ(ประเภททักษะ) จํานวน 15 อัตรา 
พนักงานจางตามภารกิจ(จัดสรรกรมฯ) จํานวน 1 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 8 อัตรา รวมกําหนดตําแหนง
เกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 40 อัตรา แตเนื่องจากที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจและปริมาณงาน
ที่เพิ่มมากขึ้นจํานวนมากในสวนราชการสํานักงานปลัด กองชาง  กองคลัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กอง
สวัสดิการและสังคม  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และจํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติ
ภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงขึ้นใหม 
ในตําแหนง ผูชวยวิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
แกไขปญหาการบริหารงานภายในกองชางที่มีบุคลากรในสังกัดปริมาณนอยทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 
 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอตัรากําลงั 
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องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ มีอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบล  องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  ( และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  5 พ.ศ. 
2546 )   และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 
2542      และตามกฎหมายอื่น อบต.บึงกระจับ   โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 
 8.1 โครงสราง    

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดิม 
(2561-2563) 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 
(2564-2566) 

หมายเหต ุ

๑.  สาํนกังานปลดั อบต. 
 - หวัหนาสาํนกังานปลดั (นกับรหิารงานทั่วไป ระดบัตน) 

๑.๑  งานบรหิารทัว่ไป 

-  งานสารบรรณ 

-  งานบริหารงานบุคคล 

-  งานการตรวจสอบภายใน 

-  งานรัฐพิธ ี

-  งานอาคารสถานท่ี 

๑.๒  งานนโยบายและแผน 

-  งานนโยบายและแผน 

-  งานวิชาการ 

-  งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
-  งานงบประมาณ 
 

๑.๓  งานกฎหมายและคด ี

-  งานกฎหมายและคด ี

-  งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
-   งานขอบัญญัติและระเบียบทองถ่ิน 

๑.๔  งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั และเทศกจิ 

-  งานอํานวยการ 

-  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 
-  งานฟนฟู 

-  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 

-  ศูนยวิทยุสื่อสาร 

๑.๕  งานกจิการสภาองคการบรหิารสวนตาํบล 

-  งานระเบียบขอบังคับการประชุม 

-  งานการประชุม 

-  งานอํานวยการและประสานงาน 

-  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภา 

๑.  สาํนกังานปลดั อบต. 
- หัวหนาสาํนกังานปลดั (นกับรหิารงานทั่วไป ระดบัตน) 

๑.๑  งานบรหิารทัว่ไป 

-  งานสารบรรณ 

-  งานบริหารงานบุคคล 

-  งานการตรวจสอบภายใน 

-  งานรัฐพิธ ี

-  งานอาคารสถานท่ี 

๑.๒  งานนโยบายและแผน 

-  งานนโยบายและแผน 

-  งานวิชาการ 

-  งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
-  งานงบประมาณ 

-  งานทะเบียนพาณิชย 

๑.๓  งานกฎหมายและคด ี

-  งานกฎหมายและคด ี

-  งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
-  งานขอบัญญัติและระเบยีบทองถ่ิน 

๑.๔  งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั และเทศกจิ 

-  งานอํานวยการ 

-  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  งานอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน(อปพร.) 
-  งานฟนฟู 

-  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 

-  ศูนยวิทยุสื่อสาร 

๑.๕  งานกจิการสภาองคการบรหิารสวนตาํบล 

-  งานระเบียบขอบังคับการประชุม 

-  งานการประชุม 

-  งานอํานวยการและประสานงาน 

-  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภา 

1.6  งานสงเสรมิการเกษตรและปศสุตัว 

 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
 



13 
 

13 
 

โครงสรางตามแผนอตัรากาํลงัปจจุบนั 
(2561-2563) 

โครงสรางตามแผนอตัรากาํลงัใหม 
(2564-2566) 

หมายเหต ุ

๒.  กองคลงั 
- ผูอาํนวยการกองคลงั (นกับรหิารงานการคลงั ) 

๒.๑  งานการเงนิ 

-  งานการเงิน 

-  งานรับเงิน – เบิกจายเงิน 

-  งานสถิติการเงินการคลัง 
-  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

-  งานจัดเก็บรักษาฎีกา และเอกสารทางการเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงิน 

๒.๒  งานบญัช ี

-  งานการบัญช ี

-  งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 

-  งานงบการเงิน  และงบทดลอง 

๒.๓  งานพัฒนารายได และจดัเกบ็รายได 
-  งานภาษีอากร  คาธรรมเนยีมและคาเชา 

-  งานพัฒนารายได 
-  งานแผนที่ภาษ ี

-  งานจัดเก็บภาษีและรายได 
-  งานทะเบียนควบคุมและเรงรดัรายได 

๒.๔  งานทะเบยีนทรพัยสนิ และพสัด ุ

-  งานการจัดซื้อจัดจางและการจดัหาพัสด ุ

-  งานซอมแซมและบํารุงรักษาพสัด ุ

-  งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภณัฑ 
-  งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจายพัสด ุ

-  งานเก็บรักษาและจําหนายพัสด ุ

๒.  กองคลงั 
- ผูอาํนวยการกองคลงั (นกับรหิารงานการคลงั ) 

๒.๑  งานการเงนิ 

-  งานการเงิน 

-  งานรับเงิน – เบิกจายเงิน 

-  งานสถิติการเงินการคลัง 
-  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

-  งานจัดเก็บรักษาฎีกา และเอกสารทางการเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงิน 

๒.๒  งานบญัช ี

-  งานการบัญช ี

-  งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 

-  งานงบการเงิน  และงบทดลอง 

๒.๓  งานพัฒนารายได และจดัเกบ็รายได 
-  งานภาษีอากร  คาธรรมเนยีมและคาเชา 

-  งานพัฒนารายได 
-  งานแผนที่ภาษ ี

-  งานจัดเก็บภาษีและรายได 
-  งานทะเบียนควบคุมและเรงรดัรายได 

๒.๔  งานทะเบยีนทรพัยสนิ และพสัด ุ

-  งานการจัดซื้อจัดจางและการจดัหาพัสด ุ

-  งานซอมแซมและบํารุงรักษาพสัด ุ

-  งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภณัฑ 
-  งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจายพัสด ุ

-  งานเก็บรักษาและจําหนายพสัด ุ
 

 

3.  กองชาง 
- ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ) 
๓.๑  งานกอสราง 

-  งานกอสราง และบูรณะถนน 

-  งานควบคุมการกอสราง 
-  งานกอสรางและขุดลอกแหงน้ํา 

-  งานกอสรางสะพาน,เขื่อนทดน้าํ,ฝาย,ทอลอด 

-  งานควบคุมการซอมบํารุงทาง,เครื่องจักร 

-  งานขอมูลสถิติโครงสรางพ้ืนฐาน 

-  งานจัดเก็บและทดสอบคณุภาพวัสด ุ
๓.๒  งานออกแบบ และควบคมุอาคาร 

-  งานสํารวจและออกแบบการกอสราง 
-  งานประมาณราคากอสราง 

3.  กองชาง 
- ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ) 
๓.๑  งานกอสราง 

-  งานกอสราง และบูรณะถนน 

-  งานควบคุมการกอสราง 
-  งานกอสรางและขุดลอกแหงน้ํา 

-  งานกอสรางสะพาน,เขื่อนทดน้าํ,ฝาย,ทอลอด 

-  งานควบคุมการซอมบํารุงทาง,เครื่องจักร 

-  งานขอมูลสถิติโครงสรางพ้ืนฐาน 

-  งานจัดเก็บและทดสอบคณุภาพวัสด ุ
๓.๒  งานออกแบบ และควบคมุอาคาร 

-  งานสํารวจและออกแบบการกอสราง 
-  งานประมาณราคากอสราง 
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-  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

-  งานออกแบบและบริการขอมลู 
 

๓.๓  งานประสานสาธารณปูโภค 

-  งานประสานกิจการประปา 

-  งานไฟฟาสาธารณะ 

-  งานระบายน้ํา 

-  งานสถานีสูบน้ํา 

-  งานกําจัดขยะ 
๓.๔  งานผงัเมอืง 

-  งานวางผังพัฒนาเมือง 

-  งานควบคุมทางผังเมือง 

-  งานสํารวจและแผนที ่
-  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และทีด่ิน
สาธารณประโยชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
- ผูอาํนวยการกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

  (นกับรหิารงานการศกึษา ) 

4.1 งานสงเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  - งานการศึกษากิจกรรมโรงเรียน 

  - งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  - งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

-  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

-  งานออกแบบและบริการขอมลู 
 

๓.๓  งานประสานสาธารณปูโภค 

-  งานประสานกิจการประปา 

-  งานไฟฟาสาธารณะ และภายในอาคารสํานักงาน 
-  งานระบายน้ํา 

-  งานสถานีสูบน้ํา 

-  งานสวนสาธารณะ 
๓.๔  งานผงัเมอืง 

-  งานวางผังพัฒนาเมือง 

-  งานควบคุมทางผังเมือง 

-  งานสํารวจและแผนที ่
-  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และทีด่ิน
สาธารณประโยชน 
3.5  งานบรหิารทัว่ไป 

-   งานงานธุรการและงานสารบรรณ   

-   งานสนับสนุนและบริการขอมลูขาวสารดานงานสํารวจ    
    ออกแบบ ควบคุมอาคารและการกอสราง 
-   งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกองชาง 

-   งานสนับสนุนและบริการประชาชน 

-   งานอํานวยการและประสานราชการ 

-   งานดูแล บํารุง รักษา ซอมแซม ครุภณัฑ สิ่งกอสราง 

    และไฟฟาสาธารณะ 
4.  กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
- ผูอาํนวยการกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

(นักบรหิารงานการศกึษา ) 

4.1 งานสงเสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

  - งานการศึกษากิจกรรมโรงเรียน 

  - งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  - งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

4.2 งานบรหิารการศกึษา 

  - งานขอมูลพัฒนาการเด็ก 

  - งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

  - งานบริหารการศึกษา 

  - งานแผนและวิชาการ 

  - งานการศึกษาปฐมวัย 

  - งานจัดสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ 
  - งานติดตามและประเมินผล 

4.3 งานแผนและวชิาการ 

  - จัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

  - จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา 

4.2 งานบรหิารการศกึษา 

  - งานขอมูลพัฒนาการเด็ก 

  - งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

  - งานบริหารการศึกษา 

  - งานแผนและวิชาการ 

  - งานการศึกษาปฐมวัย 

  - งานจัดสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ 
  - งานติดตามและประเมินผล 

4.3 งานแผนและวชิาการ 

  - จัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

  - จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา 
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  - พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือขายวิชาการเพื่อ
การศึกษา 

  - งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  - การจัดกิจกรรมกลุมสนใจเพื่อใหเยาวชนใชเวลาวางให
เปนประโยชน และเพิ่มรายไดแกครอบครัว 

4.4 งานกจิกรรมพฒันาเดก็เลก็ และเยาวชน 

  - จัดตั้งศูนยเยาวชน สนามกีฬา หรือลานกีฬา เพื่อเปน
ศูนยกลางการจดักิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

  - จัด/สนับสนุนการจัดกจิกรรม เพื่อพัฒนาทักษะดาน
ตาง ๆ แกเด็ก และเยาวชน 

  - จัดชมรมหรือกลุมกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชนไดพัฒนาทักษะ และ
หลีกเลี่ยงยาเสพติด 

4.5 งานประเพณ ีศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 

  - จัดกิจกรรมทางศาสนา และกจิกรรมสงเสริมจริยธรรม 
ศีลธรรม 

  - จัดงานประเพณี และสงเสรมิการอนุรักษประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภมูิปญญาทองถิ่น 

  - จัดกิจกรรมสงเสริมเอกลักษณของทองถิ่นและ
ประชาสมัพันธใหแพรหลาย 

  - รวบรวมขอมลูศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น เพื่อ
อนุรักษและศึกษาคนควา 

  - พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือขายวิชาการเพื่อ
การศึกษา 

  - งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  - การจัดกิจกรรมกลุมสนใจเพื่อใหเยาวชนใชเวลาวางให
เปนประโยชน และเพิ่มรายไดแกครอบครัว 

4.4 งานกจิกรรมพฒันาเดก็เลก็ และเยาวชน 

  - จัดตั้งศูนยเยาวชน สนามกีฬา หรือลานกีฬา เพื่อเปน
ศูนยกลางการจดักิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

  - จัด/สนับสนุนการจัดกจิกรรม เพื่อพัฒนาทักษะดาน
ตาง ๆ แกเด็ก และเยาวชน 

  - จัดชมรมหรือกลุมกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชนไดพัฒนาทักษะ และ
หลีกเลี่ยงยาเสพติด 

4.5 งานประเพณ ีศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 

  - จัดกิจกรรมทางศาสนา และกจิกรรมสงเสริมจริยธรรม 
ศีลธรรม 

  - จัดงานประเพณี และสงเสรมิการอนุรักษประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภมูิปญญาทองถิ่น 

  - จัดกิจกรรมสงเสริมเอกลักษณของทองถิ่นและ
ประชาสมัพันธใหแพรหลาย 

  - รวบรวมขอมลูศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น เพื่อ
อนุรักษและศึกษาคนควา 

4.6  งานบรหิารทัว่ไป 

-   งานงานธุรการและงานสารบรรณ   

-   งานสนับสนุนการศึกษา 

-   งานจัดทําบัญชีเงินเดือนถือจายบุคลากรทางการศึกษา 
-   งานกีฬา  นันทนาการ 

 

5. กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
- ผูอาํนวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม   
(นักบรหิารงานสาธารณสขุ ) 
5.1 งานอนามยัและสิง่แวดลอม  
         - งานสุขาภิบาลทั่วไป  

         - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ  

         - งานอาชีวอนามัย  

         - งานควบคุมและจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม  

         - งานสงเสริม เผยแพรกิจกรรมดานการควบคุม
มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอม  

5.2 งานสงเสรมิสขุภาพและสาธารณสขุ  
         - งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน  

         - งานปองกันยาเสพตดิ  

5. กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
- ผูอาํนวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม 

   (นักบรหิารงานสาธารณสขุ ) 
5.1 งานอนามยัและสิง่แวดลอม  
         - งานสุขาภิบาลทั่วไป  

         - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ  

         - งานอาชีวอนามัย  

         - งานควบคุมและจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม  

         - งานสงเสริม เผยแพรกิจกรรมดานการควบคุม
มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอม  

5.2 งานสงเสรมิสขุภาพและสาธารณสขุ  
         - งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน  

         - งานปองกันยาเสพตดิ  
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         - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ 

5.3 งานรกัษาความสะอาด  
         - งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน 
และที่สาธารณะ  

         - งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

         - งานขนถายสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  

         - งานกําจัดมลูฝอยและน้ําเสีย  

5.4 งานควบคมุโรค  
         - งานเฝาระวังโรคระบาด  
         - งานปองกันและระงับโรคติดตอนําโดยคน แมลง 
และสตัว  
         - งานเกี่ยวกับการปองกันรกัษาโรคเอดส  
         - งานจัดทําเสื่อประชาสัมพนัธเผยแพรดานการ
ปองกันและระงับโรคตดิตอ  

         - งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
 

6.  กองสวสัดกิารสงัคม 

-(ผูอาํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม) (นกับรหิารงาน
สวสัดกิารสงัคม) 
6.1  งานสงัคมสงเคราะห 
-  งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน 

-  งานสังคมสงเคราะห เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 
-  งานสงเสริมอาชีพและขอมูลอาชีพ 

-  งานสวนสาธารณะ 

6.2งานสงเสรมิการเกษตร 

-  งานสงเสริมการเกษตร 

-  งานสงเสริมปศสุัตว 
 
 
 
 

         - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ 

5.3 งานรกัษาความสะอาด  
         - งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน 
และที่สาธารณะ  

         - งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

         - งานขนถายสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  

         - งานกําจัดมลูฝอยและน้ําเสีย  

5.4 งานควบคมุโรค  
         - งานเฝาระวังโรคระบาด  
         - งานปองกันและระงับโรคติดตอนําโดยคน แมลง 
และสตัว  
         - งานเกี่ยวกับการปองกันรกัษาโรคเอดส  
         - งานจัดทําเสื่อประชาสัมพนัธเผยแพรดานการ
ปองกันและระงับโรคตดิตอ  

         - งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
 

6.  กองสวสัดกิารสงัคม 

-(ผูอาํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม) (นกับรหิารงาน
สวสัดกิารสงัคม) 
6.1  งานสวสัดกิาร และพฒันาชมุชน 
6.2 งานสงัคมสงัเคราะห 
-  งานสังคมสงเคราะห เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 
6.3 งานสงเสรมิกลุมอาชพีและพฒันาอาชพี 

6.4  งานสงเสรมิการพฒันาสตร ี เดก็ เยาวชน ผูสงูอายุ
และผูพกิาร 

  - งานสนับสนุนการดาํเนินงานดานเศรษฐกิจพอเพียง 
-  งานสงเสริมสวัสดภิาพเด็กและเยาวชน  
-  งานจัดระเบียบชุมชน / งานดานเศรษฐกิจชุมชน 

-  งานสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

-  งานการขับเคลื่อนตําบลสูตําบลสุขภาวะ 
 
 

 

จากขอ  8.1  โครงสราง  องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนง       จากภารกิจที่
จะดําเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต  ๓  ป  ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวา ปริมาณงานในแตละสวนราชการมี
เทาใด  เพื่อนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด  จํานวนเทาใด  ในสวนราชการใดในระยะเวลา 3 ป ขางหนา จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ  และปริมาณงาน  และเพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยนําผล
การวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง  ๓  ป 
  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เดิมไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ        
เปน อบต.ประเภทสามัญ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ (ก.อบต.) ครั้งที่ 6/
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๒๕63 เมื่อวันที่ ๒6 มิถุนายน ๒๕63 และปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  ไดกําหนดโครงสรางการ
แบงสวนราชการออกเปน 1 สํานัก 5 กอง ไดแก      สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และกองสวัสดิการสังคม กําหนดกรอบอัตรากําลังทั้งสิ้น 54 อัตรา 

ปจจุบนัมี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง) และมีรองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) เปนผูบังคับบัญชา  ฝายขาราชการประจํา  โดยกําหนดโครงสรางการแบง
สวนราชการออกเปน  ๕  สวนราชการ  มีบุคลากร     ในแตละสวนราชการประกอบดวย 

1. สํานักงานปลัด อบต.  ม ี
   -  พนักงานสวนตําบลรับผิดชอบ  4 คน  
   -  พนักงานจางตามภารกิจ  5 คน    
   -  พนักงานจางทั่วไป  4  คน 
2.  กองคลัง  มี 
   -  พนักงานสวนตําบลรับผิดชอบ 3 คน  
   -  พนักงานจางตามภารกิจ 5 คน   
3. กองชาง   ม ี
   -  พนักงานสวนตําบลรับผิดชอบ  2 คน 
   -  ลูกจางประจํา (พนักงานสูบน้ํา)  1  คน 
   -  พนักงานจางตามภารกิจ 2 คน 
   -  พนักงานจางทั่วไป  1  คน 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ม ี 
   -  พนักงานสวนตําบลรับผิดชอบ  1  คน  
   -  ครู  3  คน 
   -  พนักงานจางตามภารกิจ  3  คน 
   -  พนักงานจางทั่วไป  1 คน 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มี 
   -  พนักงานสวนตําบลรับผิดชอบ  1 คน  
   -  พนักงานจางทั่วไป  1  คน 
6.  กองสวัสดิการสังคม มี   
   -  พนักงานสวนตําบลรับผิดชอบ  1  คน   
   -  พนักงานจางตามภารกิจ  1  คน   
   -  พนักงานจางทั่วไป  1  คน 

 
  การกําหนดสายงานในองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  เพื่อพิจารณาปรับลด  หรือเพิ่มอัตรากําลัง  ใน
แผนอัตรากําลัง ๓ ป (ประจําปงบประมาณ  2564 – 2566) นั้น องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ มีปลัด
องคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) จํานวน ๑ คน มีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) จํานวน ๑ อัตรา เปนผูบังคับบัญชา  และมีหัวหนาสวนราชการ       (หัวหนา
สํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง/อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)  6  สวนราชการ  ปกครองบังคับบัญชา  
ผูใตบังคับบัญชาในแตละสวนราชการ  ซึ่งแตละสวนราชการมีสายงานในแตละสวนราชการ  จํานวนคน   ที่ประกอบ
ไปดวย  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  เพื่อนําเอาจํานวนคนมาเปรียบเทียบสัดสวนการคิด
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ปริมาณงานในแตละสายงาน ใชวิธีคิดตามหมายเหตุ  เพื่อไดคาปริมาณงานในภาพรวม  และเมื่อนําปริมาณของแต
ละสายงานในภาพรวมที่ไดมาเปรียบเทียบการกําหนดจํานวนอัตราคนในแตละสายงาน  ดังตาราง   
    

หมายเหตุ  การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 

              จํานวนวันปฏิบัติราชการ  1  ป  x  6  =  เวลาปฏิบตัิราชการ 

      แทนคา       230 x  6  =  1,380  หรือ  82,800  นาท ี

หมายเหต ุ

1. 230   คือ  จํานวนวันใน  1 ป  ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2.  6  คือ  ใน  1  วัน  ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ  เปนเวลา  6  ชั่วโมง 

3.  1,380   คือ  จํานวน  วัน  คูณดวย  จํานวน  ชั่วโมง/ 1 ป  ทํางาน  1,380  ชั่วโมง 

4.  82,800 คือ  ใน  1  ชั่วโมง  มี  60  นาที  ดังนั้น  1,380 x 60  จะได  82,800  นาท ี

 
 

สวนราชการ 

 

งาน 

จาํนวนพนกังาน (อตัราทีม่)ี 

พนักงาน ลกูจางประจาํ พ.ภารกจิ พ.ทัว่ไป 

 

 

สาํนกังานปลดั 

งานบริหารงานทั่วไป 3 - 5 4 

งานนโยบายและแผน - - - - 

งานกฎหมายและคด ี - - - - 

งานบริหารงานบุคคล - - - - 

สาํนกังานปลดั งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั - - - - 

งานประชาสัมพันธ - - 1 - 

 

กองคลงั 

งานการเงินและบญัช ี 1 - 1 - 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 1 - 1 - 

งานทะเบียนทรัพยสินและพสัด ุ 1 - 1 - 

กองชาง 

 

งานกอสราง 1 - 2 - 

ออกแบบและควบคุมอาคาร      -  -  - - 

 

กองการศกึษาฯ 

งานบริหารงานการศึกษา 1 - - 1 

งานสงเสรมิการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 - 3 - 

งานสงเสรมิและพัฒนาการทองเทีย่ว - - - - 

 

กองสวสัดกิารสงัคม 

งานสังคมสงเคราะห - - - - 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน - - 1 - 

งานสงเสรมิอาชีพและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

- - - - 
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เมื่อไดจํานวนพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจางในแตละสวนราชการ  แตละสายงาน  ดังกลาวขางตนแลว  
องคการบริหารสวนตําบลทาคอ  ไดนําเอาจํานวนพนักงานแตละสายงานที่มีในกรอบอัตรากําลัง  มากําหนดตําแหนงตามทักษะ  
ความรูความสามารถ  เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทยยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  ใน  7  ยุทธศาสตร  
ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ 
  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา 
  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานกีฬา การทองเที่ยว และเทคโนโลยี 
  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานศาสนา และวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
        องคการบริหารสงวนตําบลบึงกระจับ  ไดวิเคราะหภารกิจหลักและภารกิจรอง  ปริมาณงาน รวมทั้ง
โครงสรางการกําหนดสวนราชการ เพื่อประมาณการใชอัตรากําลังของพนักงานจางในอนาคตในระยะเวลา 3 ป 
ตอไปขางหนา วาจะมีการใชอัตรากําลังพนักงานจางจํานวนเทาใดจึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และ
ความคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับเปนไปอยางมีคุณภาพ  
ทองถิ่น และเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผล
การวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น (Strategic Objective) การกําหนดกรอบอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลบึงกระจับเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น (Strategic Objective) นั้น องคการบริหาร
สวนตําบลบึงกระจับกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไว 7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ 
  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษา 
  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานกีฬา การทองเที่ยว และเทคโนโลยี 
  ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานศาสนา และวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
  ดังนั้น ในการกําหนดกรอบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับไดวิเคราะห
ความสําเร็จของยุทธศาสตร โดยไดดําเนินการกําหนดตําแหนงวาตองสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
เพื่อจะนําไปสูการบรรลุถึงความสําเร็จของยุทธศาสตร ซึ่งจะเห็นไดวาอัตรากําลังคนที่กําหนดไวขององคการบริหาร
สวนตําบลบึงกระจับนั้น สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพฒันา เปาประสงค ตําแหนงพนักงานสวนตาํบล/พนกังานจาง
ที่รองรบัภารกจิตามยทุธศาสตร 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1. ปรับปรุงขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 
2. กอสรางคูระบายน้ําทอสงน้ํา
คอนกรีตแกปญหาน้ําทวม 
3. ปรับปรุงระบบน้ําประปาสะอาด 
4. ปรับปรุงซอมแซมถนนที่ชํารุด
และกอสรางหรือขยายเสนทาง
คมนาคมพื้นที่การเกษตรอยางทั่วถึง 

1. ผูอํานวยการกองชาง  
2. นายชางโยธา  
3. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
4. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
5. พนักงานจางทั่วไป (ชางไฟฟา) 
 

2. พัฒนาดานสงเสริมอาชีพ 1. สงเสริมและสนับสนุนปุยและ
เมล็ดพันธุพืชแกเกษตรกร 
2. สงเสริมและสนับสนุนการทําปุย
ชีวภาพ 
3. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
อยางท่ัวถึงทั้งตําบล 
4. ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ

1. หัวหนาสํานักปลัด 
2. ผ.อ.กองชาง 
3. นายชางโยธา 
4. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
5. ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 
6. ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
6. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง) 
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การเกษตร 
5. สนับสนุนกองทุนเงินกูเศรษฐกิจ 
6. สนับสนุนกลุมอาชีพเสริมเพิ่ม
รายไดแกเกษตรกร 

 

3. พัฒนาดานการศึกษา 1. สงเสริมและพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนใหเปนศูนยตนแบบของตําบล
บึงกระจับ 
2. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาที่มาตรฐานอยางมีบูรณา
การทุกระดับ 
3. สงเสริมและปลูกจิตสํานึกดาน
คุณธรรมแกเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

1. ผูอํานวยการกองการศึกษา  
2. พนักงานจางทั่วไป (งานธุรการ) 
 

4. พฒันาดานกีฬา การ
ทองเที่ยว และเทคโนโลยี 

1. สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา
ใหแกเยาวชน 
2. จัดใหมีสถานที่และวัสดุอุปกรณ
ในการเลนกีฬาอยางพอเพียง 
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ 
4. ดําเนินศูนยเทคโนโลยีชุมชน 
5. ใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่
ทนัสมัย รวดเร็ว 

1. ผูอํานวยการกองการศึกษา  
2. ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 
3. ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 
4. คนงานทั่วไป (งานธุรการ) 
 

5. พัฒนาดานสาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิต 

1. ปองกันควบคุมระงับโรคติดตอ 
2. สงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย
แกประชาชน 
3. จัดสวัสดิการสงเคราะหแกคนชรา 
คนพิการ ผูปวยเอดสและ
ผูดอยโอกาส 
4. สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนเพื่อ
ปองกันยาเสพติดและสนับสนุนการ
บําบัดผูติดยา 
5. สนับสนุนบทบาทสตรี 
6. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
3. หัวหนาสํานักปลัด 
4. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
5. ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 
6. ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 
 
 

6. พัฒนาดานศาสนาและ
วัฒนธรรม  

1. ประสานความรวมมือเพื่อ
พัฒนาศาสนสถานใหเปนศูนยรวม
ดานจิตใจ 
2. สงเสริมและจัดกิจกรรมศาสนา

1. ผูอํานวยการกองการศึกษา  
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
3. คนงานทั่วไป (งานธุรการ) 
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ประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดงีามของ
ชุมชน 
3. พัฒนาและอนุรักษประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

7. การบริหารจัดการบานเมือง
ที่ด ี

1. สนับสนุนการใหบริการที่อํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพของผูปฏิบัติ
และสรางองคกรแหงการเรียนรู
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน เผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง 
4. สนับสนุนวิจัย การรวบรวมขอมูล
พื้นฐาน 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ การ
สื่อสาร 

1. ปลัด อบต. 
2. รองปลัด อบต. 
3. หัวหนาสํานักปลัด 
4. ผ.อ.กองคลัง  
5. ผ.อ.กองชาง 
6. ผ.อ.กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
7. ผ.อ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
8. ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม  
9. เจาพนักงานธุรการ 
10.ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 
11. ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 
12.ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
13.ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
14.ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
15.พนักงานสวนตําบลทุกระดับ 

 

องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับไดทําการวิเคราะหภารกิจและปริมาณงาน และไดจัดทํากรอบ
โครงสรางอัตรากําลังใหมแลว เพื่อประมาณการใชอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ใน
อนาคต วาในระยะเวลา 3 ป ตอไปขางหนาจะมีการใชจํานวนพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
จํานวนเทาใด ตําแหนงใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบล ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับเปนอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมาบันทึกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้ 
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กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  (ประเภทสามัญ) อําเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ 
กรอบอัตรากาํลงั อบต.บึงกระจบั  มีดงันี ้
ลาํดับ เลขทีต่ําแหนง ชื่อตาํแหนง วาง/ 

ไมวาง 
ขออนุมตั ิ จาํนวน หมายเหต ุ

1 39-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 
ไมวาง  1  

2 39-3-00-1101-002 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) 
ไมวาง  1  

สวนราชการ 1. สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  มกีรอบอัตรากําลัง  ดังนี ้
3 39-3-01-2101-001  หัวหนาสํานักปลัด 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับ ตน) 
ไมวาง  1  

งานบริหารทั่วไป 

4 39-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ(ปง) ไมวาง  1  

พนักงานจางตามภารกจิ 

5 - ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน ไมวาง  1  

6 - ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล ไมวาง  1  

7 - ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป ไมวาง  1  

8 - ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ ไมวาง  1  

9 - ผูชวยเจาพนกังานธุรการ ไมวาง  1  

พนักงานจางท่ัวไป 
10 - นักการภารโรง ไมวาง  1  

11 - คนงานทั่วไป ไมวาง  1  

12 - คนงานทั่วไป ไมวาง  1  

13 - คนงานทั่วไป วาง    

2.กองคลัง  องคการบริหารสวนตาํบลบึงกระจับ  มีกรอบอัตรากําลงั  ดังน้ี 
14 39-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
ไมวาง  1  

พนักงานจางตามภารกจิ  งานการเงินและบัญช ี  
15 - ผูชวยนักวิชาการคลัง ไมวาง  1  

16 - ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญช ี ไมวาง  1  

17 - ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบญัช ี ไมวาง  1  

งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได   
18 39-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญ

การ 
ไมวาง  1  

พนักงานจางตามภารกจิ  งานพัฒนาและจดัเก็บรายได   
19 - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ไมวาง  1  

งานทะเบียนและทรัพยสิน 

20 39-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ไมวาง  1  

พนักงานจางตามภารกจิ  งานทะเบียนและทรัพยสิน 

21 - ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ ไมวาง  1  
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กรอบอัตรากาํลงัพนักงานสวนตําบลและพนกังานจาง 
องคการบรหิารสวนตําบลบงึกระจับ  อําเภอวเิชยีรบรุ ี จงัหวดัเพชรบรูณ 

ลาํดับ เลขทีต่ําแหนง ชื่อตาํแหนง วาง/ 
ไมวาง 

ขออนุมตั ิ จาํนวน หมายเหต ุ

สวนราชการ  3.กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  มีกรอบอัตรากําลัง  ดังนี ้
22 39-3-05-2101-001  ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับ ตน) 
ไมวาง  1  

งานกอสราง 

23 39-3-05-4701-001 นายชางโยธาชํานาญงาน ไมวาง  1  

พนักงานจางตามภารกจิ  งานกอสราง 
24 - ผูชวยนายชางโยธา วาง  1  

พนักงานจางตามภารกจิ  งานบรหิารทั่วไป 
25 - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ไมวาง  1  

26 - พนักงานจางท่ัวไป(ชางไฟฟา) วาง  1  

ลูกจางประจํา  งานสาธารณูปโภค 

27 - พนักงานสูบน้ํา ไมวาง   ใชงบอุดหนุน 

4.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  มีกรอบอัตรากําลัง  ดงัน้ี 
28 39-3-08-2107-001 ผูอํานวยกองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน) 

วาง  1  

งานสงเสรมิการศึกษา 

29 39-3-08-6600-208 ครู  (คศ.1) ไมวาง  1 ใชงบอุดหนุน 

30 39-3-08-6600-209 ครู  (คศ.1) ไมวาง  1 ใชงบอุดหนุน 

31 39-3-08-6600-210 ครู (คศ.1) วาง  1 ใชงบอุดหนุน 

พนักงานจางตามภารกจิ  งานสงเสริมการศึกษา 
32 - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (คณุวุฒิ) ไมวาง  1  

33 - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (คณุวุฒิ) ไมวาง  1  

34 - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ไมวาง  1 ใชงบอุดหนุน 

พนักงานจางท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป 
35  คนงานทั่วไป ไมวาง  1  

5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  มีกรอบอัตรากําลัง  ดังนี ้
36 39-3-06-2104-001 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับตน) 

วาง  1  

พนักงานจางท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป 
37 - คนงานทั่วไป ไมวาง  1  

6.กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจบั  มีกรอบอัตรากําลัง  ดังน้ี 

38 39-3-11-2105-001 ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม วาง  1  

พนักงานจางตามภารกจิ   
39 - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ไมวาง  1  

พนักงานจางท่ัวไป   
40 - คนงานทั่วไป วาง  1  
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ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลบงึกระจับ 
เรื่อง  กาํหนดโครงสรางสวนราชการ และระดบัตาํแหนงขององคการบรหิารสวนตาํบล 

*************************************************** 
 
  ดวย คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  ไดประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสรางสวน
ราชการและระดับตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  จากเดิมใหเปนไปตามขนาดองคการบริหารสวนตําบล  คือ  
ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  แกไขใหเปนไปตามประเภทองคการบริหารสวนตําบล  คือประเภทสามัญ  
ประเภทประเภทสามัญระดับสูง  และประเภทพิเศษ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  2) พ.ศ.
2562 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา  15  ประกอบมาตรา  25  วรรคเจ็ด  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ     
(ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ)  ในการประชุมครั้งที่6/2563  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2563  กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลบึงกระจับ  (ขนาดกลาง)  เปนองคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญ  และไดจัดทําโครงสราง
สวนราชการและระดับตําแหนงพนักงานสวนตําบลในแผนอัตรากําลัง  3 ป เปนไปตามเงื่อนไขของประเภทองคการ
บริหารสวนตําบลประเภทสามัญแลว 
 

                          ประกาศ    ณ   วันที่    1  กรกฎาคม  2563 

                         
      (นายสมัย  ศรสุรินทร)  
        นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ
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กองสาธารณสุข              
และสิ่งแวดลอม 

 (นกับรหิารงานสาธารณสขุ 
ระดบัตน) 

 

-  งานอนามัยและสิง่แวดลอม 

-  งานสงเสริมสุขภาพและ      
   สาธารณสุข 

-  งานรักษาความสะอาด 

-  งานควบคุมโรค 

 

กองสวัสดิการสังคม 
 (นกับรหิารงานสวสัดกิาร

สงัคม ระดบัตน) 
-  งานสวัสดิการ และพัฒนา
ชุมชน 
-  งานสังคมสงเคราะห เด็ก 
สตรี คนชรา ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 
-  งานสงเสริมกลุมอาชีพและ
พัฒนาอาชีพ 
-  งานสงเสริมการพัฒนาสตร ี 
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผู
พิการ 

  - งานสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
-  งานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน  

                     แผนภูมโิครงสรางสวนราชการและระดบัตาํแหนงขององคการบรหิารสวนตาํบลบึงกระจบั 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบรหิารงานทองถิน่ ระดบักลาง) 

สํานักงานปลัด 
อบต. 

หวัหนาสํานกังาน
ปลดั 

(นักบรหิารงานทัว่ไป 
ระดบัตน) 

 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมาย และคด ี
-  งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
-  งานกิจการสภาองคการ
บริหารสวน  
   ตําบล 
-  งานสวัสดิการสังคม 

กองคลัง 
ผูอาํนวยการกองคลงั 

(นักบรหิารงานการคลงั ระดบัตน) 
 

-  งานการเงิน 

-  งานบัญชี 
-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
-  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
 

กองชาง 
ผูอาํนวยการกองชาง 

(นักบรหิารงานชาง ระดบัตน) 
 

-  งานกอสราง 

-  งานออกแบบและควบคุม  
   อาคาร 

-  งานประสานสาธารณูปโภค 

-  งานผังเมือง 

-  งานบริหารทั่วไป 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 (นกับรหิารงานศกึษา ระดบัตน) 
 

-  งานบริหารการศึกษา 

-  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา     
   และวัฒนธรรม 

-  งานแผนและวิชาการ 

-  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก 

   และเยาวชน 

-  งานประเพณี  ศาสนา ศลิปะ 

   วัฒนธรรม 

-  งานบริหารทั่วไป 
 

รองปลดั อบต. 
(นกับรหิารงานทองถิ่น ระดบัตน) 

10. แผนภมูโิครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอตัรากาํลัง 3 ป 
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โครงสรางสาํนกังานปลดั  อบต. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
‘ko 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
ระดับ 

อาํนวยการทองถิน่ วชิาการ ทัว่ไป ลกูจางประจาํ พนกังานจาง    รวม 
ตน กลาง สูง ปฏบิตักิาร ชาํนาญการ ชาํนาญการพเิศษ เชีย่วชาญ ปฏบิตังิาน ชาํนาญ

งาน 
อาวโุส ภารกจิ ทัว่ไป 

จาํนวน 1       1    5 4 11 
 

 
 
 
 
 

หวัหนาสํานกังานปลดั อบต. 
(นักบริหารงานทัว่ไป  ระดบัตน)(1) 

 

งานบรหิารงานทัว่ไป 

-  เจาพนักงานธุรการ  (ปฏิบตัิงาน)(1) 
- ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล (ภารกิจ)  (1) 
- ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป(ภารกจิ)  (1) 
- ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ (ภารกิจ)  

(1) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

นักการภารโรง  (ทั่วไป)  (1)

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

-  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  (ภารกิจ)  (1) 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

- คนงานทั่วไป  (ทั่วไป)  (2) 
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โครงสรางของ กองคลงั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
‘ko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ 

อาํนวยการทองถิน่ วชิาการ ทัว่ไป ลกูจางประจาํ พนกังานจาง    รวม 
ตน กลาง สูง ปฏบิตักิาร ชาํนาญการ ชาํนาญการพเิศษ เชีย่วชาญ ปฏบิตังิาน ชาํนาญ

งาน 
อาวโุส ภารกจิ ทัว่ไป 

จาํนวน 1    2       5  8 
 

 
 
 

ผูอาํนวยการกองคลงั 
(นักบริหารงานการคลงั  ระดบัตน)(1) 

 

งานการเงนิและบญัช ี

- ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญช(ีภารกิจ)  (1) 
- ผูชวยนักวิชาการคลัง (ภารกิจ)  (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบญัชี (1) 

งานจดัเก็บรายได ้

-   นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้  (ปก)  (1) 

-  ผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ (ภารกิจ)  (1) 

งานทะเบียนทรัพยสินและพสัด ุ

-  นักวิชาการพัสดุ (ปก)  (1) 
-  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  (ภารกจิ)  (1) 
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โครงสรางของ กองชาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
‘ko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ 

อาํนวยการทองถิน่ วชิาการ ทัว่ไป ลกูจางประจาํ พนกังานจาง    รวม 
ตน กลาง สูง ปฏบิตักิาร ชาํนาญการ ชาํนาญการพเิศษ เชีย่วชาญ ปฏบิตังิาน ชาํนาญ

งาน 
อาวโุส ภารกจิ ทัว่ไป 

จาํนวน 1        1  1 2 1 6 
 

 

ผูอาํนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง  ระดบัตน)(1) 

 

งานกอสราง 
- นายชางโยธา  (ชง) (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ)  (1) 
- คนงานทั่วไป  (ทั่วไป)  (1) 

งานสาธารณูปโภค 
-   พนักงานสูบน้ํา   (ลูกจางประจํา) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-  ผูชวยวิศวกรโยธา  (ภารกิจ)  (1) 
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โครงสรางของ กองการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ 

อาํนวยการทองถิน่ วชิาการ ทัว่ไป ลกูจางประจาํ พนกังานจาง    รวม 
ตน กลาง สูง ปฏบิตักิาร ชาํนาญการ ชาํนาญการพเิศษ เชีย่วชาญ ปฏบิตังิาน ชาํนาญ

งาน 
อาวโุส ภารกจิ ทัว่ไป 

จํานวน 1           3 1 5 
 
 
 

ผูอาํนวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา  ระดบัตน)(1) 

 

งานสงเสรมิการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
-   ครู   (3) 

-  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  (ผูมีทักษะ)  (1) 
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  (คุณวุฒิ)  (2) 
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โครงสรางของ กองสวสัดกิารสงัคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ 

อาํนวยการทองถิน่ วชิาการ ทัว่ไป ลกูจางประจาํ พนกังานจาง    รวม 
ตน กลาง สูง ปฏบิตักิาร ชาํนาญการ ชาํนาญการพเิศษ เชีย่วชาญ ปฏบิตังิาน ชาํนาญ

งาน 
อาวโุส ภารกจิ ทัว่ไป 

จํานวน 1           1 1 3 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห  งานสงเสริมอาชีพและพฒนาสตร ี
-  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  (ภารกิจ)  (1) 

ผูอาํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม 
(นักบริหารงานสวสัดกิารและสงัคม ระดบัตน)(1) 
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โครงสรางของ กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ 

อาํนวยการทองถิน่ วชิาการ ทัว่ไป ลกูจางประจาํ พนกังานจาง    รวม 
ตน กลาง สูง ปฏบิตักิาร ชาํนาญการ ชาํนาญการพเิศษ เชีย่วชาญ ปฏบิตังิาน ชาํนาญ

งาน 
อาวโุส ภารกจิ ทัว่ไป 

จํานวน 1            1 2 
 

 

ผูอาํนวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสขุ ระดบัตน)(1) 

 

งานอนามยัและสิง่แวดลอม 
-   
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 การบริหารงานขององคการจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อองคกรนั้นมีเจาหนาที่ที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งผูทํางานในองคกรนั้นจะตองมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยู
เสมอ โดยองคกรเปนผูดําเนินการใหในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง เพื่อใหผูที่ทํางานในองคกรไดมีความรู ความเขาใจ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร จึงมีความ
จําเปนและสําคัญยิ่งสําหรับภาคราชการเนื่องจากเปนกระบวนการวางแผนและดําเนินการใหเราการและพนักงาน
ของรัฐปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยทัศนคติและสํานึกที่ถูกตองเพื่อชวยใหงานของทางราชการบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว โดยในขณะเดียวกันตัวพนักงานและลูกจาง ก็จะประสบความสําเร็จ ในการ
พัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ และความพรอมที่จะกาวหนาขึ้นไปดวย องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   
จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจางของเทศบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ขอพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกคน  ทุกตําแหนงได
มีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564 -2560) โดยแบงออกเปน 2 
กลุม คือ พัฒนาพนักงานและลูกจางของที่ไดรับการบรรจุใหมและขาราชการผูปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ความรู ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 1. การพัฒนาพนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล  บรรจุใหม โดยใหมีการปฐมนิเทศ
ในระยะแรกของการบรรจุเขารับราชการ 
  1.1 หลักสูตรการพัฒนา ประกอบดวยการพัฒนาความรูขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
สําหรับพนักงานและลูกจางบรรจุใหม และการพัฒนาเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ 
  1.2 วิธีการพัฒนาลูกจาง โดยวิธีการฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เพื่อใหผูรับการฝกอบรมหรือ
พัฒนา ไดเรียนรูเทคนิคในการทํางาน ซึ่งใชวิธีการสอนแนะนํา โยการมอบหมายใหผูบังคับบัญชา หรือหัวหนา
หนวยงานที่เปนผูคอยแนะนํา ดูแล ชวยเหลือ ของผูบังคับบัญชา หัวหนางานหรือพี่เลี้ยง ในหนวยงานที่มีความ
ชํานาญงานสูงสุด 
  1.3 การประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจนทัศนคติ 
ของผูรับการพัฒนา และติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงาน 
 2. การพัฒนาพนักงานและลูกจางผูปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี มคีุณธรรม 
จริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.1  หลักสูตรการพัฒนา เพื่อพัฒนาลูกจางใน 5 ดาน ไดแก 
   (1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแกงานโดยทั่วไป เชน สถานที่ โครงสรางของ
งาน นโยบายตางๆ 
   (2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ 
   (3) ดานการบริหาร ไดแก ราบละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงาน และการบริหารคน เชนใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน   
   (4) ดานคุณสมบัติสวนตัวไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดีสงเสริมใหสามารถปฏิบัติ
รวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธในการทํางาน การสื่อสาร การเสริมสราง
สุขอนามัย 
   (5) ดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

12.แนวทางการพฒันาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ 
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  2.2 วิธีการปฏิบัติ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ    มีหลักการในการพัฒนาบุคคล คือ 
หลักการเรียนรู โดยสนับสนุนใหพนักงานและลูกจางเกิดการเรียนรู ทั้งโดยการสงไปเขารับการฝกอบรมการดูงาน
และสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีวิธีการที่สําคัญดังนี ้
   (2.2.1) การฝกอบรมนอกสภาพการทํางานโดยการใหผูเขารับการอบรมหยุดการทํางาน
ของตน เพื่อเขารับการอบรมในสถานที่ของเทศบาลตําบลศรีดอนไผ หรือสวนไปเขารับการฝกอบรมในหนวยงาน
ฝกอบรมภายนอก เชน วิทยาลัยการปกครอง ซึ่งวิธีการฝกอบรมในหองโดยการบรรยาย การสัมมนาหรือการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
   (2.2.2) การดูแลโดยการจัดใหขาราชการหรือผูปฏิบัติงานไดไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
หนวยงาน และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง และเจาหนาที่ในหนวยงานอื่นซึ่งอาจเปนสวนราชการ  
หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยงานของเอกชนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการเกิดความรู ความเขาใจใน
เทคนิค สภาพปญหา และวิธีการทํางานของหนวยงานที่ตนไปเยี่ยมชมดวยตนเองและยังไมมีโอกาสสอบถามหรือ
แลกเปลี่ยน ความรู และประสบการณ และขอคิดเห็นอันอาจนําไปปรับปรุงการทํางานในหนวยงานของตนได รวมทั้ง
อาจกอเกิดการประสานงานระหวางหนวยงานของตนและหนวยงานที่ไปเยี่ยมชมตอไปในอนาคตอีกดวย 
   (2.2.3)  การสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการเรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยวิธีตางๆ ดังนี้ 
   - ศึกษาคนควาความรูจากหนังสือ หรือเอกสารวิชาการตางๆที่เกี่ยวของเปนประโยชนตอ
หนวยงานของตน 
   - ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และโครงการของงานใน
หนวยงานที่ตองนํามาประกอบการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อใหการทํางานเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรอยาง
ถูกตอง 
   - ใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและความคิดเห็นกับผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงานผูใตบังคับบัญชา และผูที่เก่ียวของ 
   - การสมัครเขาศึกษาหรือรับการอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชนของงานดวยคาใชจาย
ของตนเอง และโดยไมเสียเวลาทํางานประจํา 
  2.3 วิธีการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา 
   2.3.1 รายงานผลการอบรม โดยการประเมินผลการอบรมทั้งกอนไปอบรมและหลัง
กลับมาจากอบรมตอผูบริหาร 
   2.3.2 ติดตามการนําผลจากการอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
  องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับไดประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
และพนักงานจาง  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
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ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  อําเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณพ.ศ. 2563 

*********************************** 

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ 
3/25๔6 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 25๔6 กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ยึดถือเปนหลักและแนวทางปฏิบัติ เปนเครื่องกํากับความประพฤตของตน และไดประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น   นั้น 

 

ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) 
องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ    จึงจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของ พนักงาน  และพนักงานจาง  องคการ
บริหารสวนตําบลบึงกระจับ    เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรม
แนบทายนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ประกาศ   ณ    วันที่  1  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

               
              (นายสมัย  ศรสุรินทร) 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   
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ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 
ขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   อําเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ 

พ.ศ. ๒๕63 
*********************** 

 ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนสากล 
 ๒. ยึดถือเปนหลักการ  และแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองคกร และระดับบุคคล 
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ    เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปน ไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ 
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกร และขาราชการ ในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ 
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการ และลูกจางตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอ
ประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 
 ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกร และขาราชการ ทุกคน พึง
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบ และกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขององคการบริหาร
สวนตําบลบึงกระจับ   
   “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึงพนักงานจาง 
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวน
ตําบลบึงกระจับ   
 ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปน คานิยมหลัก 

สําหรับพนักงานสวนตําบล  ขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   
 ขอ ๓ ขาราชการ ของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ  ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 
  (๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
  (๔) การยึดถือประโยชน องประเทศชาติเหนือกวา ประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ
ซอน 

  (๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  (๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  (๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  (๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนา 
ชุมชนใหนา อยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ขอ ๔ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
 ขอ ๕ ขาราชการของ  องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว 
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ขอ ๖ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน
พลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 ขอ ๗ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 
 ขอ ๘ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ และประชาชน 
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 ขอ ๙ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน และประชาชน 
 ขอ ๑๐ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ 
เรียบรอย มีอัธยาศัย 
 ขอ ๑๑ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ตองรักษาความลับที่ไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงาน จะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น 
 ขอ ๑๒ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
 ขอ ๑๓ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไม
รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณ ี
 ขอ ๑๔ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ตองปฏิบัติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อน
รวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

สวนที่ ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

 ขอ ๑๕ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   จะปฏิบัติงานตามจรรยาวิชาชีพ   
ดังตอไปนี ้
     (๑) พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัวประชาชน จะตองถือแนวทางปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จรรยาบรรณขาราชการ
และผูปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   (๒)  พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ที่ปฏิบัติงานในตําแหนงครูผูดูแล
เด็กจะตองถือแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   (๓)  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ที่ปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมโยธา 
จะตองถือแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม ตามขอบังคับสภาวิศวกรรม วาดวยจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพวิศวกรรม   และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๔๓ 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ ๑๖ ใหสํานักงานปลัดอบต. เปนหนวยงานควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
   (๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี และ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
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   (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ในเบื้องตน เพื่อรายงานผล
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได 
   (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อยางตรง ไป
ตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวา นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายกเทศมนตรี 
หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 
   (๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการ ที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือ
วินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแลว 
   (๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือคณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 ขอ ๑๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุมกํากับ ใหมี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย 
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
   (๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการในองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ที่ไดรับเลือกตั้ง
จากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   จํานวนสองคน 
   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคนใหหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสมคณะกรรมการมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 
 ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
   (๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน
องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   
   (๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคการบริหารสวนตําบลบึง
กระจับ  ในกรณีที่มีขอสงสัย หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การ
ลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรม หรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจหนาที่ 
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัทชี้แจงขอเท็จจริง สง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน 
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องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 
   (๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้น เปนเรื่องสําคัญ 
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (๗) คุมครองขาราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการ ผูนั้น 
   (๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมายการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 

สวนที่ ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม 
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๒๑ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ขอ ๒๑ การประพฤตปิฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม 
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลราย
อันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
 ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๒ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๒๑ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๒๑ สั่งลงโทษ
ผูฝาฝนตามขอ ๒๗ แตหากปรากฏวาเปน ความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 
 ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๑ ขอ ๒๒ และขอ 
๒๓ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๔ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตองหรือตักเตือนหรือนําไป
ประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
 ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๔แลว ให
องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
 ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๗ สามารถรองทุกข หรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ   ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษผูถูกลงโทษ ตาม   ขอ ๒๐ (๒) 
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สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายใน   สามสิบวัน นับแตวันไดทราบ
การลงโทษ 
 ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถาม)ี และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดคณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
 ขอ ๓๐ กรณีท่ีมีการยกเลิกใชประมวลจริยธรรม เพื่อการปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม(ถามี) 
หากระหวางนั้น เกิดกรณีตามขอ ๒๑ ใหใชประมวลจริยธรรมฉบับเดิมไปพลางกอน 
 



 

๔๓ 

 

๔๓ 
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