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การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New  Public  Management)  เป็นมิติ
หนึ่งที่หลายๆ  คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  ซึ่งหัวใจส าคัญคือ  การกระจายอ านาจการบริหารไป
ยังผู้บริหาร  หรือท่ีเราเรียกว่า  “Let  the  manager  manages” 

การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีผู้บริหารควรทราบ  ซึ่งเทคนิคและวิธีการใน
การบริหารงานบุคคลใหม่ๆ  มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีองค์กรควรจะ
ได้รับ  การวางแผนก าลังคนเป็นเทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็น
อย่างดี  เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวาง
แผนการปฏิบัติงาน  ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวได้เป็นอย่างดีด้วย  แนวคิดท่ีจะท าให้
องค์กรมีความมั่นคงในด้านก าลังคน  (Manpower/workforce  Stability)  นั้นมีอยู่สองประการ  
ได้แก่ 

(1) ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานท่ีมีความยากและท้าทาย  โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจท่ีอาจจะท าให้
คนท่ีมีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีหลากหลายอยู่กับองค์กร  และสามารถรองรับความ
ต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคนกลุ่มนี้ได้ตลอดเวลา 

(2) การเตรียมความพร้อมในการปูองกันการขาดก าลังคน  หรือ  การสูญเสีย
ก าลังคนในองค์กร  เนื่องจากจะท าให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านก าลังคน  ซึ่งในประการนี้นั้น  
องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสายอาชีพ  จะมีรอบการเปลี่ยนผ่าน  หรือ  การหมุนเวียนการเข้าออก
ของคนในสายอาชีพนั้น  ซึ่งผู้เขียนขอใช้ค าว่าวัฏจักรสายอาชีพ  (Career  life  cycle)  เมื่อไร  
จ านวนเท่าใด  และตลาดแรงงานใดท่ีจะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีท่ีสุด  ส าหรับการวางแผน
ก าลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ  ท่ีอาจค านึงถึงได้แก่ 

2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร  โดยส่วนใหญ่จ านวนพนักงานนั้นจะถูก
เก็บไว้ในฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว  การทราบจ านวนพนักงานท้ังหมดหรือการ  Update  ข้อมูล
นั้นจะท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดสัดส่วนก าลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ  ในการแทนค่าในแต่ละ
แผนกได้  อีกท้ังยังรู้ขนาดก าลังคนในแต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมท้ังมีแนวโน้มจะขาดก าลังคน
หรือไม ่

2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กรการทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานใน
แต่ละฝุายจะท าให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจ านวนเท่าไหร่ท่ีจะเกษียณอายุ  หรือ คิดจะลาออก  
โดยเฉพาะหากมีข้อมูลมาในอดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุ เท่าใด  จะ
ท าให้ผู้บริหารสามารถประเมินได้ว่าจะขาดก าลังคนเท่าไร  และจะต้องเตรียมหาก าลังคนเพื่อมา
ทดแทนเมื่อใดและจ านวนเท่าไรและตลาดแรงงานไหน 

2.3 ปัจจัยด้านสายงานท่ีมีความขาดแคลน  การท่ีผู้บริหารทราบว่าจะหา
ก าลังคนในสายงานท่ีมีความขาดแคลนได้จากท่ีใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนท่ีต้องการมากท่ีสุด  
จะท าให้องค์กรมีความได้เปรียบเป็นอย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนท่ีองค์กรต้องการได้
ก่อนเวลาท่ีมีความขาดแคลน 

2.4 ปัจจัยด้านจ านวนพนักงานโดยรวมท่ีลาออกจากองค์กรในแต่ละปีการท่ี
ผู้บริหารทราบโดยเฉลี่ยแล้วองค์กรจะขาดก าลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะท าให้ผู้บริหารสามารถท่ีจะ
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ประเมินงบประมาณล่วงหน้าได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใดในการจ้างคนท่ีองค์กรมีความ
ต้องการเพิ่มขึ้น 

2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียก าลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปีปัจจัยนี้ถือเป็นข้อท่ีส าคัญ
ปัจจัยหนึ่งเนื่องจากจะท าให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ  ได้ว่าในแต่ละปีฝุายไหนท่ีมีความจ าเป็นจะต้อง
เตรียมก าลังคนเป็นอันดับแรก และฝุายไหนท่ีต้องมีการเตรียมก าลังคนเป็นฝุายสุดท้าย  ท้ังนี้จะท าให้
ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนการขาดแคลนก าลังคน รวมถึงการหาตลาดท่ีสามารถหาก าลังคน
ประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า 

ส าหรับการวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จ านวนคน  การ
พัฒนาคนในองค์การ  การใช้คน  และการควบคุมคน  โดยท่ีองค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมี
ปริมาณคน มีคนท่ีมี  คุณสมบัติ  คุณภาพและคุณลักษณะตามท่ีต้องการในหน่วยงานต่างๆ  อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  และในเวลาท่ีต้องการ  รวมท้ัง  ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อองค์การ  ซึ่งตามแนวคิดของ  Patten  ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนไว้  4  
ประการ  ดังนี ้

1. การวางแผนก าลังคน  คือ  การวางแผนการทดแทน  การวิเคราะห์การออกจาก
งานของแรงงาน  การก าหนดวิธีการท่ีจะใช้ในการวางแผนอาชีพส าหรับคนงาน  การพัฒนาตัวแบบ
ส าหรับการวางแผนคัดเลือก  และการเลื่อนต าแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าท างาน 

2. การวางแผนก าลังคน  คือ การวางแผนบุคคล  (Personal  Planning)  มี
ขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดของหน่วยงาน  ได้แก่  การเลือกสรร  การบรรจุ  การฝึกอบรม  
การศึกษา  การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง  ความปลอดภัย  แรงงานสัมพันธ ์ และอื่นๆ 

3. การวางแผนก าลังคน  คือ  นโยบายด้านก าลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาใน
แง่เศรษฐกิจ  ตามกรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของก าลังแรงงานของชาติ  การวางแผน
ตามความหมายนี้  จะมองในแง่โครงสร้างของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและ
กิจกรรมต่างๆ  ท่ีเก่ียวกับการคาดการณ์ด้านอาชีพอุตสาหกรรมและแรงงาน  รวมท้ังการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วยเคร่ืองจักร 

4. การวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการท่ีท าให้องค์การหนึ่งสามารถท่ีจะมีบุคคล
และประเภทของบุคคลในปริมาณท่ีถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งท่ีถูกต้อง ในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดสูงสุดส าหรับความส าคัญของการวางแผนก าลังนั้น สามารถสรุปได้
ดังนี ้

4.1 การวางแผนก าลังคนท าให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ล่วงหน้าในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  

4.2  การวางแผนก าลังคนท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสมรรถนะของ
ก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ท้ังนี้เพื่อปรับการใช้ก าลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

4.3 การวางแผนก าลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เข้ากับกระบวนการวางแผนองค์การ 

4.4 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตท่ี
ลูกจ้างผลิตได้กับเกณฑ์ที่องค์การตั้งไว้ 

4.5 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
ของบุคลากรในแต่ละอาชีพและในละระดับ 
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4.6 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถท่ีจะจัดปริมาณ ประเภท  และ
ระดับทักษะของบุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ก าหนดให้  ซึ่งจะเป็นผลท าให้ท้ังองค์การและบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์
สูงสุดในระยะยาว 

4.7 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การพยากรณ์เก่ียวกับเงื่อนไขต่างๆ  ใน
อนาคตเพื่อการก าหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว  ตลอดจนการวาง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ 

4.8 การวางแผนก าลังคนจะท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
เกิดประโยชน์สูงสุด  เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจ านวนมากและต้องใช้
เวลามาก 

จากประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  เร่ือง  
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ก.จังหวัด)  ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ใน
ส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ  
ความยาก  และคุณภาพ  ของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล , อบต.)  ท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อบจ.,เทศบาล , อบต.)  จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   (ก.
กลาง)  ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  (ก.กลาง)  ก าหนดประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ได้มี
มติเห็นชอบประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนด
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ., เทศบาล ,อบต.)  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด)  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล  หรือ  
อบต)  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.)  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การ
วางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลัง  และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ในการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  จึงได้
จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63  ขึ้น 

 

ความจ าเป็นในการท าแผนอัตราก าลัง 
1.  การวางแผนอัตราก าลังเพื่อแก้ปัญหาเร่ืองการก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับ

ต าแหน่ง  ต้องด าเนินการในภาพรวมท้ังหน่วยงาน  เน้นถึงโครงสร้าง  วัตถุประสงค์และขอบเขต
หน้าท่ีของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการ  และแผนงานของหน่วยงาน  โดยก าหนด
เป็นแผนอัตราก าลังล่วงหน้า  3/5  ปี 

2.  ต้องมีแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
แผนงบประมาณ  (แผนงบแบบ  PPB:  Planning  Programming  Budgeting)  การก าหนดอัตรา
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ก าลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน  โครงการ  แผนงบประมาณในลักษณะแผนแบบผสมผสาน  
(integration)  (แผนงาน + แผนเงิน + แผนก าลังคน) 

3.  การทบทวนตรวจสอบหน้าท่ีความรับผิดชอบ  (Post  Audit)  การก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง  (Position  Description)  และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน  
(Redeployment)  เพื่อปูองกันปัญหาหน้าท่ีซ้ าซ้อนคนล้นงาน  และก าลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน 

4.  เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคลท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขท้ังระบบไปพร้อม ๆ  
กัน  ท้ังหน้าท่ีของหน่วยงาน  โครงการ  ระบบงาน การก าหนดต าแหน่ง  และการปรับระดับ
ต าแหน่ง 
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1. การปรับปรุงหน้าท่ีความรับผิดชอบ  เป็นการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ส่วนราชการให้ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนท้ังในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  เพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลาใน
ช่วงเวลาหนึ่ง  หน่วยงานมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร 

2. การปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิม
เหมาะสมหรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคอะไร  ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง 

3. ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้คน  (Post  Audit)  เป็นการตรวจสอบ
ท้ังจ านวนระดับและสายงาน  เพื่อดูว่าการมอบหมายหน้าท่ีงานเป็นไปตามท่ี  ก.อบต.  ก าหนด
หรือไม ่ มีการใช้คนไม่ตรงกับต าแหน่งที่  ก.อบต.  ก าหนดหรือไม ่

4. การก าหนดกรอบอัตราก าลังพิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า  (3  ปี)  
หน่วยงานมีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด  ต้องใช้คนเท่าไร  ระดับใดบ้าง  ให้สอดคล้องกับมาตรการ
จ ากัดก าลังคนภาครัฐ 

5. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ต าแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจในหน้าท่ีการงานดี  มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์  จะช่วยให้
กระบวนการก าหนดต าแหน่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ 

6. การจัดท ารายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใช้เป็น
หลักฐานว่าต าแหน่งใดมีหน้าท่ีการงานอะไรบ้าง ท าให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ต าแหน่ง การ
ตรวจสอบการก าหนดต าแห่ง และเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย 

7. สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ  เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมี
ปัญหาอะไรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม 

8. สร้างและรักษานักวิชาการไว้ในระบบราชการ มีการน าหลักเกณฑ์การก าหนด
ต าแหน่งโดยพิจารณาผลงานทางวิชาการ สร้างความก้าวหน้าในสายงาน 

- ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ช านาญการ  ใช้ความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง  
มีประสบการณ์และระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน 

- ปฏิบัติงานโดยอิสระเป็น  ปฏิบัติงานด้วยตนเองมากกว่า  80% 
- ลักษณะงานเป็นการวิเคราะห์วิจัยทางวิชาการระดับสูง/ถ่ายทอดคามรู้/

พัฒนาการทางด้านวิชาการ 
- ก าหนดข้ึนตามความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ 
- ก าหนดหน้าท่ีไว้อย่างแน่นอนเป็นรายต าแหน่ง 
- มีระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง  ระบบการเลื่อนต าแหน่ง  การยุบเลิกและถ่ายเท  

เป็นต าแหน่งที่ก าหนดเป็นการเฉพาะตัว  ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ 
- มีระบบการติดตามผลงานหากไม่สามารถปฏิบัติได้  ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบ

เลิกต าแหน่ง 
- การวัดผลงานใช้คณะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากผลงานย้อนหลัง 

9. การปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี  เป็นสิ่งท่ีต้องท าควบคู่กับการวางแผน
อัตราก าลังซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีจะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง  
โดยต้อง 

- ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องท าบ้าง  มีปัญหาอย่างไร  
และต้องปรับปรุงอะไร 

2. วัตถุประสงค์ 
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- ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจ าและงานวิชาการ 
- ต้องมีบุคลากรท่ีเข้มแข็ง  มีความรู้  ความเข้าใจเร่ืองการบริหารงานบุคคลเป็น

อย่างด ี
10. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  มีโครงสร้างการแบ่งงานและ

ระบบงาน  ท่ีเหมาะสม  ไม่ซ้ าซ้อน 
11. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  มีการก าหนดต าแหน่งการจัด

อัตราก าลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล
,อบต.)  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

12. เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด)  สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม ่

13.  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 

14. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  สามารถวางแผนอัตราก าลัง  ใน
การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเพื่อให้การบริหารงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจ  และยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็นการต่อการ
ปฏิบัติภารกิจ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

15. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 
 

โดยท่ัวไปการก าหนดจ านวนต าแหน่งต่าง ๆ  ภายในองค์กร  ควรค านึงถึงการ
ก าหนดให้มีจ านวนท่ีเหมาะสมกับลักษณะหน้าท่ี  ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน  ใน
การวิเคราะห์จ านวนต าแหน่งจ าเป็นท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนี้  จะต้องหาวิธีการมาใช้
ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ต าแหน่งท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันมีอยู่หลายประการ  แต่ก่อนท่ีจะพิจารณาวิเคราะห์จ านวนต าแหน่งในส่วนราชการใด  จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องทราบรายละเอียดพ้ืนฐานในเร่ืองดังต่อไปนี้  คือ 

1. หน้าท่ี  ความรับผิดชอบ  วัตถุประสงค์  เปูาหมาย  และวิธีการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีจะก าหนดจ านวนต าแหน่งให้ 

2. การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตราก าลังให้หน่วยงานที่จะก าหนดต าแหน่ง   
โดยจ าเป็นต้องทราบอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจะก าหนดเพิ่มขึ้นใหม่ 

3. เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะต้องมีต าแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม  เช่น  มีกฎหมายอะไร
ที่ให้อ านาจแก่ส่วนราชการนั้นเพิ่มขึ้น  มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี  ตามโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใด  
หรือรองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลล า

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
3.  
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นารายณ์ในด้านใด  หรือตามนโยบายของผู้บริหารงานเดิมมีอะไรบ้าง  ท่ีมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจนเกิน
กว่าอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู ่

4. เดิมจะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงลงได้   เช่น  การเพิ่มโครงการหรือมีการเพิ่ม
หน่วยงานข้ึนมาใหม่ตามกฎระเบียบ  กฎหมาย  เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

5. เกณฑ์การค านวณจ านวนต าแหน่ง  ซึ่งส่วนราชการได้ก าหนดขึ้น  โดยปกติส่วน
ราชการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์จะก าหนดจ านวนต าแหน่ง  โดยอาศัยเกณฑ์ท่ีก าหนด
ขึ้น  โดยการเปรียบเทียบก าลังคนท่ีมีอยู่เดิมกับภาระงานท่ีต้องท า  โดยค านวณมาตรฐานการท างาน
ให้ได้ว่า  คน  1  คน  ใน  1  วัน  สามารถท างานในต าแหน่งได้มากน้อยเพียงใด  และภาระงานท้ัง
ปีท่ีจะมีจ านวนเท่าใด เพื่อท่ีจะค านวณว่าใน  1  ปี  ใช้จ านวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั้น  และ
อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีค านวณไว้หรือไม่ 

6. หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะก าหนดขึ้นใหม่เป็นรายต าแหน่ง  ควร
ทราบก่อนว่า  การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  (Mission  Oriented)  นั้นเป็นอย่างไร  มิใช่พิจารณา
เฉพาะจากเจ้าหน้าท่ีท่ีควรปฏิบัติงานเท่านั้น  (Function  Oriented) 
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ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลังประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์มีดังนี้ 

1. ทบทวนกระบวนการท างานและขั้นตอนการท างาน  รวมท้ังเวลาท่ีใช้ในแต่ละ
ขั้นตอน 

2. ท าการส ารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต  โดยพิจารณา
ภาระงานท่ี 

ต้องท าเพิ่มหรือไม่จ าเป็นต้องท าหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยท าได้ 
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนอัตราก าลังประจ าปี  เช่น  

จ านวนบุคลากรปัจจุบัน  งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร 
4. น างบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรมาค านวณอัตราก าลัง โดยคิดจาก

ค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร  และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ  เพิ่มเติม  เช่น  วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน  (Ratio 

Analysis)  ประสิทธิภาพการท างาน  พนักงานต่ออุปกรณ์ 
6. น าการวิเคราะห์ต่าง ๆ  มาเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรท่ีเหมาะสมสอดคล้อง

กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
7. จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
8. ควบคุมอัตราก าลังคนตามแผนอัตราก าลังประจ าปี 
9. ด าเนินการปรับปรุงอัตราลัง  ลด - เพิ่ม  จ านวนบุคลากรด้วยวิธีการท่ี

เหมาะสม  เช่น  เกลีย่คนจากหน่วยงานท่ีมีอัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีอัตราก าลังขาด 
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลังคนคร้ังต่อไปภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึง
ก าลังเงิน  ก าลังงบประมาณ  ก าลังคน  ก าลังความสามารถของอุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
หน้าท่ีความรับผิดชอบควรเป็นเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง  หากเกินกว่าภาระหรือเป็น
นโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังประเทศ  ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ  
เช่น  งานทะเบียนท่ีดิน  การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ  มี
ข้อพิจารณา  ดังนี ้

1. เป็นงานท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  และงานท่ีเก่ียวกับการอ านวยความ
สะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน  ได้แก่  การก่อสร้างถนนสะพาน  สวนหย่อมสวนสาธารณะ  
การก าจัดขยะมูลฝอย 

2. เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการปูองกันภัย  รักษาความปลอดภัย  เช่นงานดับเพลิง 
2.1 เป็นงานท่ีเก่ียวกับสวัสดิการสังคม  ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนใน

ท้องถิ่นมาก  เช่น  การจัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา  เป็นต้น 
2.2 เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น  หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการเอง

อาจไม่ได้รับผลดีเท่าท่ีควรจะเป็น  จัดให้มีการจัดตลาดและงานต่าง ๆ  ท่ีมีรายได้  โดยสามารถ
เรียกค่าบริการจากประชาชน 
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3. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดลพบุรี  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

4. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้
เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมท้ังสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 

5.ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรง
กับภารกิจและอ านาจหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง   และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ  
และจ านวนข้าราชการ  ลูกจ้างจ้างประจ า  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนด
ประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 

6. ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง  จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ  
อ านาจหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วน
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. จัดท ากรอบอัตราก าลัง  3  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง
ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

8. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน  
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง 

 

 
 

เพื่อให้การวางแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  
มีความครบถ้วนองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ว่ามีปัญหาอะไรบ้างท่ีมีผลต่อความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของ
ประชาชนโดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  ดังนี ้

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
1. สภาพท่ัวไป 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของอ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ห่างจากตัวอ าเภอชัยบาดาลประมาณ  7  กิโลเมตร  
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีประมาณ  100  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  
215  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลบัวชุม  ต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัด
ลพบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต าบลชัยบาดาล  แม่น้ าปุาสัก  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลท่ามะนาว  ต าบลบัวชุม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ชัยนารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
 

แผนที่ต าบลล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  จงัหวดัลพบุรี 
 

 

 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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1.2   เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  มีเนื้อท่ีประมาณ  18  
ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  0.33  ของพื้นท่ีอ าเภอชัยบาดาล  หรือ  11,250  ไร่   แบ่งพื้นท่ี
ตามสภาพการใช้  ดังนี้ 

พื้นท่ีท าการเกษตร  จ านวน  4,309  ไร่  แบ่งเป็น 
-  ท านา      1,273  ไร่ 
-  การท าประมง                  10    ไร่ 
-  ท าไร่           2,996   ไร่ 
-  เลี้ยงสัตว์           30    ไร่ 
 

1.3  การปกครอง 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  แบ่งการปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน  
ดังต่อไปนี ้

หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่้าน ผู้น า          ต าแหน่ง 

2 บ้านเขายายกะตา นายชูชัย  เฉลิมพุฒิสกุลชัย ผู้ใหญ่บ้าน 

7 บ้านท่าศาลา นายเวิน  รุณรอด ผู้ใหญ่บ้าน 

9 บ้านท่าน้ า นายรุ่งโรจน์  สุขีเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านรถไฟพัฒนา นางสาวอรวรา  เทียมกลิ่น ผู้ใหญ่บ้าน 

11 บ้านคลองเขว้า นายธนพล  วิวะรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 

12 บ้านเขาหน้าตัด นางวรรณา  สุภาวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1 อาชีพของประชากร   

 ประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  โดยมีพื้นท่ีการเกษตรจ านวน  4,309  ไร่  พืชท่ีส าคัญคือ  ข้าว , ข้าวโพด , ข้าวฟุาง 
, ถั่วเหลือง  และมีการเลี้ยงโคเนื้อและโคนม 
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3. สภาพสังคม 

3.1 การศึกษา   
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ล านารายณ์ จ านวน   1  แห่ง 
 

รายการ 
อนุบาล1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

รวมท้ังสิ้น 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

จ านวนนักเรียน 7 10 7 7 3 7 41 

จ านวนครูผู้สอน  1  1  1 3 
 

2.โรงเรียนสัตยาไส  เป็นโรงเรียนเอกชนสอนในรูปแบบสหศึกษา  ตั้งแต่ชั้น
อนุบาล  ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น(โรงเรียนอยู่ประจ า) 

 

รายการ 
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย 

รวมท้ังสิ้น 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

จ านวนนักเรียน 11 9 89 110 34 46 15 28 342 

จ านวนครูผู้สอน  2 2 7 2 4  6 23 
 

3.  ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  6  แห่ง  

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  เพื่อเป็นสภาพการณ์ใน

อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและความคาดหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  
องค์การบริหารส่วนต าบล      ล านารายณ์เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ท่ีมีประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้ 

  “  พัฒนาบุคคล  ชุมชนน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี” 

2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี 

“ ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย  ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้  ทรัพยากรน้ าสมดุลและยั่งยืน ” 
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พันธกิจ (Mission) 

1.  พันธกิจ (Mission)  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชน  ลักษณะทางกายภาพ

ของต าบลล านารายณ์  ประกอบกับภาระหน้าที่ตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท าให้ต าบล
ล านารายณ์มีพันธกิจต่อการพัฒนา  ดังนี ้

1. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยท่ีดีแก่ประชาชน 
2. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
3. ปรับปรุงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  ดูแลรักษาความสะอาดตลาด  

ทางสาธารณะและขจัดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกปลอดภัย 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ต่อการพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อความ

โปร่งใสในการบริหารจัดการ 
6. พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร  และการผลิตน้ าประปา 
7. ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรกรโดยใช้สารอินทรีย์  หรือการท าการเกษตร

โดยธรรมชาติ 
8. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ 
9. ส่งเสริมการผลิตและการจ าหน่ายสินค้า  โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง  แบบ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
2. พันธกิจ (Mission)  จังหวัดลพบุรี 

1. ศักยภาพการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน  ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มี

ความสุข 
4. เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6. เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง  รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 

เพื่อให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล านารายณ์  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  ศักยภาพและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ล านารายณ์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การบริหารจัดการท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการเกษตรปลดภัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณี 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค ์

  ๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง 
  ๒. เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือ

เครื่องใช้ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเอื้อต่อการบริการประชาชน 
  ๔. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อความ

โปร่งใสในการบริหารจัดการ 
  ๕. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร และการผลิตน้ าประปาพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  ๖. เพื่อส่งเสริมการผลิตและการจ าหน่ายสินค้า โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง แบบ

เศรษฐกิจพอเพียงตามนาวพระราชด าริ 
   ๗. เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรม 
  ๘. เพื่อส่งเสริมการและจ าหน่ายสินค้า โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง แบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 

 ๙. เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรม 
 ๑๐. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยท่ีดีแก่ประชาชนห่างไกลยาเสพติด 

ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

  1. จ านวนการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางเท้าท่อระบายน้ า รางระบายน้ าท่ี
เพิ่มขึ้น 
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  2. จ านวนการก่อสร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟูาที่เพิ่มข้ึน 
  3. จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการจัดวางฝังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารจัดการท่ีดีก าหนด  ตัวชี้วัดดังนี้ 
1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรม ท่ีได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและสิ่งแวดล้อม ก าหนดตัวชี้วัด
ดังนี ้

1. จ านวนการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ขุดลอกแหล่งน้ า เพิ่มขึ้น 
2. จ านวนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการจัดการให้สะอาดปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการเกษตรปลดภัย ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 
1. จ านวนการผลิตและการจ าหน่ายสินค้า โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง แบบ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริท่ีได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยไม่ใช้สารเคมีและใช้วิธี
ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

1. จ านวนโครงการท่ีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการด ารงชีวิตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ตาม
แนวทางพระราชด าริ)  เพิ่มมากขึ้น 

2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐาน 

3. ราษฎรได้รับการส่งเสริมอาชีพให้รายได้เพิ่มขึ้นในรูปของกลุ่มต่างๆ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

 ๑. จ านวนก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ส่งเสริมสถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
 ๒. ประชาชนในพื้นท่ีมีการอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

๑. จ านวนคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมปรับปรุงเพิ่มข้ึน 
๒. มีเครือข่ายพลังแผ่นดิน ต่อต้านยาเสพติดมากขึ้น 
๓. ประชาชนมีการระวังปูองกันโรคติดต่อและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพิ่มมากขึ้น 

 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ค่าเปูาหมาย คือ 

  ๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารจัดการท่ีดี   ค่าเปูาหมาย คือ 

 1. เพื่อส่งเสริมความสงบเรียบร้อยในสังคมและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครื่องมือ เคร่ืองใช้ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเอื้อต่อการบริการประชาชน 
 3. เพื่อส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชน ต่อากรพัฒนาการตรวจสอบเพื่อความ

โปร่งใสในการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและสิ่งแวดล้อม  ค่าเปูาหมาย คือ 
1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร และการผลิตน้ าประปาพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการเกษตรปลดภัย  ค่าเปูาหมาย คือ 

  1. เพื่อส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าโดยยึดหลักการพึ่งพาต้นเองและเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ค่าเปูาหมาย คือ 
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ ค่าเปูาหมาย คือ 
1. เพื่อส่งเสริมการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่าเปูาหมาย คือ  

๑. เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่าเปูาหมาย คือ 

๑. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยท่ีดีแก่ประชาชนห่างไกลยาเสพติด 
 

กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทางเท้า  ท่อ
ระบายน้ า  รางระบายน้ า 
 

จ านวนการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทาง
เท้า  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า ท่ีเพิ่มขึ้น 

1.2 ก่อสร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟูา 
 

จ านวนการก่อสร้างและบูรณะสาธารณูปการและ
ไฟฟูาที่เพิ่มขึ้น 

1.3 การจัดระบบผังเมืองรวม 
 

จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการจัดวางฝังเมือง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารจัดการท่ีดี   มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
2.1การก าหนดบทบาท  อ านาจหน้าท่ี  ใน
องค์กรและชุมชน 
 

จ านวนโครงการท่ีก าหนดบทบาท  อ านาจหน้าท่ี  
ในองค์กรและชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและสิ่งแวดล้อมมี กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

3.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ขุด
ลอกแหล่งน้ า   
 

จ านวนการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ขุด
ลอกแหล่งน้ า  เพิ่มขึ้น 
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3.2  การจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัย 
 

จ านวนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการจัดการ
ให้สะอาดปลอดภัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการเกษตรปลอดภัย  กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
4.1ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตร  โดยไม่ใช้
สารเคมี  และวิธีธรรมชาติ 
 

จ านวนประชาชนที่ท าการเกษตร  โดยไม่ใช้
สารเคมี  และใช้วิธีธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
5.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

จ านวนโครงการกิจกรรมท่ีได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับด้านการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
  6.1 ส่งเสริมการด ารงชวีิตแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (ตามแนวทางพระราชด าร)ิ 

ประชาชนได้รับการส่งเสรมิการด ารงชีวติ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนวทาง
พระราชด าริ)เพิ่มมากขึ้น 

6.2 ส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งต าบล  หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
 

ประชาชนได้รับการส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่ง
ต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
 

6.3ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มในรูปของ
กลุ่มต่าง ๆ 

ราษฎรได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ในรูปของกลุ่มต่าง ๆ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
7.1ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ส่งเสริม
สถานท่ีท่องเท่ียว 

จ านวน ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ส่งเสริม
สถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

7.2 อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

ประชาชนในพื้นท่ีมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอย่างต่อเนื่อง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
8.1.ปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 
จ านวนคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ปรับปรุงเพิ่มข้ึน 

8.2 ส่งเสริมเครือข่ายพลังแผ่นดิน  ต่อต้านยา มีเครือข่ายพลังแผ่นดิน  ต่อต้านยาเสพติดเพิ่มข้ึน 
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เสพติด 
 
8.3 การระวังปูองกันโรคติดต่อและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยประชาชน 
 

ประชาชนมีการระวังปูองกันโรคติดต่อและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพิ่มมากขึ้น 
 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  มีจุดเด่นคือ  ต าบลล านารายณ์เป็นต าบลท่ีมี
เนื้อที่ประมาณ ๑๑,๒๕๐  ไร่   และเป็นพื้นท่ีทางการเกษตร  กว่า  ๔,๓๐๙  ไร่  จัดได้ว่ามีศักยภาพ
อย่างยิ่งในการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจขนาดใหญ่  ต าบลล านารายณ์เป็นพื้นท่ี ท่ีรองรับต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต เพราะมีพื้นท่ีกว้างใหญ่และใกล้จังหวัดเศรษฐกิจท่ีส าคัญ เช่น  
ด้านอุตสาหกรรมเกษตร เหมาะต่อการต่อยอดในการผลิตพืชผลด้านการเกษตรท่ีให้ผลทางเศรษฐกิจ
สูง และพลังงานทดแทน ได้แก่  อ้อย  ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หรือเชิงนิเวศน์  คือ จุดชมวิว
เขายายกะตา แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา  คือ รอยพระพุทธบาทวัดเขายายกะตา ศาลยาย
กะตา  หมู่ท่ี 2 ต าบลล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรีและชมหินพระเทพฯ หมู่ท่ี ๑๒  
ซึ่งเป็นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีทรงคุณค่า ให้ประชาชนได้เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  อีกท้ัง ต าบลล านารายณ์มีผู้น าชุมชนท่ีเข้มแข็ง    มีการ
รวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  เช่น กลุ่ม อปพร.  กลุ่ม  อสม.   และชุมชนต าบลล า
นารายณ์มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม   มีวัดส าหรับเป็นสถานท่ีท ากิจกรรมทางศาสนาและเป็นท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน  จึงเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning )  ของต าบลล านารายณ์   
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1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
- ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วน
ต าบลล านารายณ์จากการได้ท าประชาคม  หมู่บ้าน  และใช้ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)    
และข้อมูลการจัดท าแผนแม่บท   สรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการ
ของประชาชนในเขตองค์การบรหิาร 

ส่วนต าบลล านารายณ ์ 
ขอบข่ายและปริมาณของปญัหา 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้มในอนาคต 

๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1)  เส้นทางคมนาคม 
     2)  ไฟฟูา 

หมู่ที่ 2,7,9,10,11,12 
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาลดลง  เนื่องจาก อบต. พัฒนา
ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน   ติดตอ่กันมา
เป็นเวลาหลายปีตามระดับความ
ต้องการและความรุนแรงของปัญหาใน
พื้นที ่

2.  ปัญหาด้านบริหารจัดการที่ด ี
     1)  บุคลากร 
     2)  เครื่องมือเครื่องใช ้ เทคโนโลยี 
     3)  ระบบบริหารจัดการ 

 

ผู้บริหาร,สมาชิก อบต.,
พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง,
ผู้น าในชมุชน ,ประชาชนใน
ต าบล 

ปัญหาลดลง เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีความพร้อมมากยิง่ขึ้นใน
การรองรับการถ่ายโอนงาน  และการ
กระจายอ านาจลงสู่ส่วนท้องถิน่มาก
ยิ่งขึ้น  ทัง้ปริมารงานและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาในทุกด้านเพื่อรองรบัการ
กระจายอ านาจดังกลา่ว 

3. ปัญหาดา้นพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคและ สิ่งแวดล้อม 

1) ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ขุด
ลอกแหล่งน้ า   

   ๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด
ปลอดภัย 

หมู่ที่ 2,7,9,10,11,12 
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจาก อบต.ยังขาด
งบประมาณในการพฒันาดา้นการ
จัดหาแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภค  
บริโภค  และการเกษตร ที่เพยีงพอ
และยังมีปัญหาน้ าท่วมในพืน้ทีอ่ยู่เป็น
ประจ า รวมทั้งการจัดการปัญหาเรื่อง
สิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นระบบ 

 
 

ผลการวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการ
ของประชาชนในเขตองค์การบรหิาร 

ส่วนต าบลล านารายณ ์ 
ขอบข่ายและปริมาณของปญัหา 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้มในอนาคต 

4. ปัญหาด้านการเกษตรปลอดภัย หมู่ที่ 2,7,9,10,11,12 ปัญหาทรงตัว  เนื่องจาก อบต. 

5.  ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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       1)  ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตร  
โดยไม่ใช้สารเคมี  และวิธีธรรมชาติ 
 

ประชาชนทั่วไป ประชาชนยังใช้สารเคมีในการท า
การเกษตรอยู่ท าให้ต้นทุนทางการเกษตร
ยังสูง ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการท า
การเกษตรแบบอินทรีย ์

5. ปัญหาด้านพฒันาคุณภาพการศกึษา 
1)  คุณภาพการศึกษา 
2)  อุปกรณ์การศึกษา 
3)  สถานศึกษาและแหล่งเรยีนรู้ 
 

หมู่ที่ 2,7,9,10,11,12 
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาทรงตัว  ยังขาดแหล่งการศึกษา
ในพื้นที่เนื่องจากมีพืน้ที่อยู่ติดกับเทศบาล
และมีพื้นที่กระจาย  มีเพยีงศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กเพียงแห่งเดียว 
 

6. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมอาชีพ 
1) ส่งเสริมการด ารงชีวิตแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (ตามแนวทางพระราชด าริ) 
2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึง่ต าบล  หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ์
3) ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีรายได้เพิม่ในรูป
ของกลุ่มต่าง ๆ 

หมู่ที่ 2,7,9,10,11,12 
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาทรงตัว  เนื่องจาก อบต. 
พยายามใหค้วามช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ  รวมทั้งร่วมมือกันเพื่อ
แก้ไขปัญหาในการผลิตผลผลติทางการ
เกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างตอ่เนื่อง 

7.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  อนุรกัษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
1) ก่อสร้าง  ปรับปรงุ  ซ่อมแซม  ส่งเสรมิ
สถานที่ท่องเที่ยว 
2) อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 

หมู่ที่ 2,7,9,10,11,12 
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาทรงตัวโดยด้านการปรบัปรุง  
ซ่อมแซมส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวยัง
ขาดงบประมาณ  การอนุรักษ์ประเพณี  
ประชาชนเหินหา่งมากข้ึน  ท าให้เยาวชน
ขาดต้นแบบที่ดีในการรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

 
 

ผลการวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการ
ของประชาชนในเขตองค์การบรหิาร 

ส่วนต าบลล านารายณ ์ 
ขอบข่ายและปริมาณของปญัหา 

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้มในอนาคต 

8. ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต 
1) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
2 ส่งเสริมเครือข่ายพลังแผ่นดิน  ต่อตา้นยา
เสพติด 
3 การระวังปูองกันโรคติดต่อและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยประชาชน 
 

หมู่ที่ 2,7,9,10,11,12 
ประชาชนทั่วไป 

ด้านคุณภาพชีวิตปัญหาเพิม่ขึ้น เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ท า
ให้ประชาชนต้องมภีาระค่าใช้จา่ยเพิ่มขึ้น
ผู้ด้อยโอกาสไมไ่ด้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
-ด้านยาเสพติดปัญหาเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก
มีคนต่างถิน่ย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้น  ท าให้
ชุมชนขยายตัว  ไม่มีอาชีพ  รายได้น้อย  
ส่งผลให้เกิดความเสยีหายต่อชีวิตและ
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ทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากความจ าเป็น
ทางเศรษฐกิจ 
-ด้านการระวังปูองกันโรคติดตอ่  และ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนปัญหา
ลดลง  โดย อบต.ท าการประชาสัมพนัธ์
ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตื่นตวัต่อการ
ปูองกันโรคและในปัจจุบันประชาชนได้ให้
ความส าคัญและสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ
ของตนเองมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์กร 
 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
- การคมนาคมมคีวามสะดวกรวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย 
- การให้ความส าคัญด้านการพัฒนา 
   โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

- ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการ 
   ร่วมกันดูแล รักษาทรัพย์สนิ 
   สาธารณประโยชน ์
- งบประมาณในการพฒันาดา้นคมนาคม ไม่เพยีงพอ 
- กระแสไฟฟาูตก 
- ระบบประปา  ยังกระจายไม่ทั่วถึง 

-สมาชิก อบต.มีการประสานงานร่วมกันท างานไมม่ี
ความขัดแย้ง 
-การบริหารงานมีนโยบายที่ด ี และด าเนินการตาม
นโยบายที่วางเอาไว ้
-การประสานงานระหว่างหน่วยงานตา่ง ๆ เป็นไป
ด้วยดีและรวดเร็ว 
-บุคลากรรูจักหน้าที่และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
-อบต.มีความอิสระในการด าเนินการการบริหารงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วทันท่วงที 

-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน ตรวจสอบ
การท างานมีน้อย 
-บุคลากรไม่เพียงพอ 
ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร 
-ความไมพ่ร้อม ไม่เข้าใจในการรับการถ่ายโอน ซึ่งมี
ความสับสนและยุ่งยากอยู่บ้าง 
-อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใชย้ังไม่เพยีงพอต่อความ
จ าเป็นและต้องการ 

- มีแม่น้ าปุาสักไหลผา่น 
- มีฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล 
- มีกลุ่มผูใ้ช้น้ า 
- มีทรัพยากรทางธรรมชาติทีอุ่ดม 

- ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มลภาวะเสื่อมโทรม 
- ขาดการบริหารจัดการขยะซึง่เป็นขยะของเทศบาล
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  สมบูรณ์ 
- มีทศันียภาพที่สวยงาน 
- มีแร่ในพื้นพื้นที ่

ต าบลล านารายณ์น ามาทิ้งในพื้นที่ อบต.ล านารายณ์  
- แร่เป็นของเอกชนสัมปทาน 

-มีผลผลิตทางการเกษตร  เชน่ ข้าว  อ้อย  มัน
ส าปะหลัง 
-มีโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร 
-ศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยี  สามารถให้ความรู้และมี
แหล่งเรียนรู ้
 

-มีการใช้ปุย๋เคม ี และสารเคมีในการก าจัดศัตรพูืช 
-ขาดการส่งเสรมด้านการตลาด  การกระจาย
ผลผลิตทางการเกษตร 
-เกษตรกรขาดความรูใ้นการพฒันาสินค้าและด้าน
การตลาด 
-ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
-มีบุคลากรที่มีความรู้ความสารถ 
-เด็กได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ 
-ผู้บริหารให้ความส าคัญเกี่ยวกับด้านการศึกษา 
-มีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดอุุปกรณ์ที่เหมาะสม 

-บุคลากรทางการศึกษา (ครู)มีน้อย 
-ไม่มีโรงเรียนในพื้นที่เนื่องจากอยู่ใกล้กับเขตเทศบาล 
 

 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์กร 
 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
-มีผลผลิตทางการเกษตร  เชน่  ผลไม้หลากหลาย
ชนิด 
-มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในต าบล 
-บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถเฉพาะด้าน  สามารถ
ให้ความรู้และมีแหล่งการเรียนรู ้
 

-มีการใช้ปุย๋เคม ี และสารเคมีในการก าจัดศัตรพูืช 
-ขาดการส่งเสรมด้านการตลาด  การกระจาย
ผลผลิตทางการเกษตร 
-เกษตรกรขาดความรูใ้นการพฒันาสินค้าและดา้น
การตลาด 
-ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร 
-ขาดการออม 

-มีทรพัยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
มีประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัตติิดต่อกันมา 

-งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการเร่งการพัฒนา  
สถานที่ท่องเที่ยวท าให้การพฒันาเป็นไปอยา่งล่าช้า 
เยาวชนไมค่่อยใหค้วามส าคัญกับการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเท่าทีค่วร 

-มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ คนพิการ  ผู้ปุวย
เอดส์  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
-มีสถานให้บริการดา้นสาธารณสุข 
-ประชาชนใหค้วามส าคัญ  สนใจดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายมากข้ึน 
-มีผู้น าที่ดี  มีความเข้มแข็ง 
-ประชาชนมคีวามรักความสามัคคี  มีการรวมตัวกันใน
การร่วมกิจกรรม 
-หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนมีการร่วมมือให้ความ
ช่วยเหลือ 

-อบต.ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
ประชาชนมีอุปกรณ์ในการออกก าลังการน้อย 
-งบประมาณมีจ ากัดในการเร่งการพัฒนา  ท าให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างช้าๆ 
-มีปัญหาอาชญากรรมในพื้นทีแ่ละยาเสพติดแพร่
ระบาด 
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 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
 

โอกาส(O) อุปสรรค(T) 
- การถ่ายโอนงาน งบประมาณจาก 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้าง   
   พื้นฐาน 
- มีแหล่งน้ าส ารอง  และไดร้บัการสนับสนุนนโยบาย
ของท้องถิ่นในด้านแหล่งน้ า การจัดน้ าอย่างมคีุณภาพ 

- การเกิดภัยน้ าท่วมท าให้ถนนได้รับการช ารุด
เสียหาย 
- รถบรรทุกที่มีบรรทุกน้ าหนัก 
   เกินกว่าที่ก าหนดว่ิงผ่าน 
- ได้รับงบประมาณอุดหนุนจ ากัดและล่าช้า 

-กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้มีการกระจายอ านาจ
ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
-มีการถ่ายโอนงาน  งบประมาณและบุคลากรลงสู่
ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 
-การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 

-ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนทีม่ีความยุ่งยากและเกิด
ความสับสนในทางปฏิบัต ิ
-การมีอคติ  ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารงานของ  
อบต. –ข้อจ ากัดด้านระเบียบและกฎหมายตา่ง ๆ 

-มีแหล่งน้ าส ารอง  และได้รับการสนับสนุนนโยบาย
ของท้องถิ่นในการพฒันาแหลง่น้ า การจัดการน้ าอยา่ง
มีคุณภาพ  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
-ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเทยีวและศึกษาดูงาน 

- การเกิดภัยน้ าท่วมท าให้ถนนได้รับความเสียหาย 
-ขาดงบประมาณในการจัดหาแหล่งน้ าที่เพยีงพอ 
-มีขยะในพื้นที่จึงยังไม่สามรถปรับปรุงเป็นแหล่งท่อง
เทียวได้ 
 

-การแทรกแซงราคาสินคา้ 
-นโยบายรฐับาลตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
เพื่อใช้เป็นหลักทรพัยค์้ าประกันได้ 
-การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความ
สะดวก 

-ราคาผลผลิตตกต่ า 
-ปัจจัยการผลติหรือต้นทุนการผลิตสูง 
-ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของประเทศตกต่ า 
-การเกิดสถานการณ์ทางการเมือง 
-การเกิดภาวะเงินเฟูอเนื่องจากราคาสนิค้าและราคา
น้ ามันที่แพงขึ้นเรื่อยๆ  
-การเกิดภัยธรรมชาต ิเช่นภัยแล้งน้ าท่วม  ท าใหผ้ล
ผลิตได้รับความเสียหาย 

-การถ่ายโอนตามโครงการตา่ง ๆ เช่น อาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน  อาหารกลางวัน  สื่อการเรียนการ
สอน   
-การขยายโอกาสทางการศึกษา 

ทิศทางนโยบายการปฏิรูปการศึกษายังไม่ชัดเจน 
-ค่านยิมวัฒนธรรมของสังคมที่เปลี่ยนแปล 
-  ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งหากไม่ศึกษา
อย่างครบถ้วนและขาดความชดัเจนในการด าเนินงาน
อาจเกิดความผิดพลาดได ้

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
 

โอกาส(O) อุปสรรค(T) 
-โครงการส่งเสริมทุนในรูปแบบต่าง ๆเช่น  กองทุน
หมู่บ้าน  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  และธุรกิจ
ชุมชนอื่น ๆ 
-การแทรกแซงราคาสินคา้ 
นโยบายรัฐบาลตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

-ราคาผลผลิตตกต่ า 
-ปัจจัยการผลติหรือต้นทุนการผลิตสูง 
-การเกิดภาวะเงินเฟูอเนื่องจากราคาสนิค้าและราคา
น้ ามันที่แพงขึ้นเรื่อยๆ  
-การเกิดภัยธรรมชาต ิเช่นภัยแล้งน้ าท่วม ภยัแล้ง  
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เพื่อใช้เป็นหลักทรพัยค์้ าประกันได้ 
-การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
-รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ท าให้ผลผลติได้รับความเสียหาย 
-ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญเท่าทีค่วร 

-รัฐบาลมีนโนบายส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ขาดการสืบสานประเพณีที่ต่อเนื่อง 
รับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาแทนที่ 

-รัฐบาลนโยบายในการส่งเสรมิเศรษฐกิจแบบพอเพยีง 
-นโยบายรฐับาลตามนโยบายโครงการบัตรประกับ
สุขภาพ  ๓๐  บาท  รักษาทกุโรค 
-รัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

-ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญเท่าทีค่วร 
-การระบาดของโรคติดต่อ 
-ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เน้นทางดา้นวัตถุนิยม
มากกว่าด้านจิตใจ 
-การแข่งขันทางสังคมเพื่อความอยู่รอด 
-วัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อแนวคิด
และวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน 
-งบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอ 

 
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลล า

นารายณ์ และบริเวณพื้นท่ีต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
            ๑.) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาลดลง เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
ล านารายณ์ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีตามระดับความต้องการและ
ความรุนแรงของปัญหาในพื้นท่ี  
            ๒.) ปัญหาด้านบริหารจัดการท่ีดี ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์
ปัญหาลดลง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการรองรับการถ่ายโอนงาน  
และการกระจายอ านาจลงสู่ส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  ท้ังปริมารงานและงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ าเป็นต้องมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อรองรับการกระจายอ านาจดังกล่าว 
  ๓.) ปัญหาด้านพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและ สิ่งแวดล้อม ปัญหาเพิ่มขึ้น 
เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ยังขาดงบประมาณในการพัฒนาด้านการจัดหาแหล่ง
น้ า เพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร ท่ีเพียงพอและยังมีปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีอยู่เป็นประจ า 
รวมท้ังการจัดการปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นระบบ  
  ๔.) ปัญหาด้านการพัฒนาการเกษตรปลดภัย ปัญหาทรงตัว  เนื่องจาก องค์การ
บริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ประชาชนยังใช้สารเคมีในการท าการเกษตรอยู่ท าให้ต้นทุนทางการ
เกษตรยังสูง ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการท าการเกษตรแบบอินทรีย์  
  ๕.) ปัญหาด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปัญหาทรงตัว เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล านารายณ์  ยังขาดแหล่งการศึกษาในพื้นท่ีเนื่องจากมีพื้นท่ีอยู่ติดกับเทศบาลและมีพื้นท่ี
กระจาย  มีเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงแห่งเดียว 
  ๖.) ปัญหาด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมอาชีพ ปัญหาทรงตัว  เนื่องจาก 
องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ พยายามให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  รวมท้ัง
ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
  ๗.) ปัญหาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ปัญหา
ทรงตัวโดยด้านการปรับปรุง  ซ่อมแซมส่งเสริมสถานท่ีท่องเท่ียวยังขาดงบประมาณ  การอนุรักษ์
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ประเพณี  ประชาชนเหินห่างมากขึ้น  ท าให้เยาวชนขาดต้นแบบท่ีดีในการรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรม 
  ๘.) ปัญหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านคุณภาพชีวิตปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้ประชาชนต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง 

-ด้านยาเสพติดปัญหาเพิ่มขึ้น  เนื่องจากมีคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้น  ท าให้
ชุมชนขยายตัว  ไม่มีอาชีพ  รายได้น้อย  ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อัน
เนื่องมาจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ 

-ด้านการระวังปูองกันโรคติดต่อ  และส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนปัญหาลดลง  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ท าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตื่นตัวต่อ
การปูองกันโรคและในปัจจุบันประชาชนได้ให้ความส าคัญและสนใจเก่ียวกับสุขภาพของตนเองมาก
ยิ่งขึ้น 

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16)) 
ภารกิจท้ัง 7 ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล 

สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน ในเขตพื้นท่ีประกอบด้วยการด าเนินการ ของ 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์เป็นส าคัญ 
 
 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มภีารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนท่ีอยู่ในเขตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล านารายณ์ เป็นภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทาง
น้ าและทางบก  

2. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1) ) 
3. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2) ) 
4. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3) ) 
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4) ) 
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) ) 

           ด้านส่งเสรมิคณุภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา 67(6) ) 
2. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) ) 
3. ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม   การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

(มาตรา ๖8 (4) )  
1. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  

(มาตรา 16(10)) 

 ๖. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ด าเนินการ 
6. ท้องถิ่น 
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5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา 16 (2) ) 
6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5) ) 
7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มภีารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
2. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) ) 
 
3. การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
4. จัดให้มีท่ีจอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) ) 
6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) ) 
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) ) 
3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68(7) ) 
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10) ) 
5. การส่งเสริม การฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(16) ) 
6. การส่งเสริมการท่องเท่ียว ( มาตรา 68(12) ) 
7. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ( มาตรา 68(11) ) 
8. การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา16 (7) ) 

            ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
2. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24)) 
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและ

สิ่ง ปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
4. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12) ) 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 

67 (8)) 
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
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4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18) 
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังน ี้ 
1. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น   (มาตรา 

45(3) ) 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตาม

ความ จ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16)) 
4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา 17 (3)) 
5. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่น (มาตรา 17 (16)) 
ภารกิจท้ัง 7 ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไข

ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงความต้องการของประชาชน ในเขตพื้นท่ีประกอบด้วยการด าเนินการ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล านารายณ์ จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล านารายณ์เป็นส าคัญ 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น ๔  ส่วน ได้แก่  ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองสวัสดิการสังคม  ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังข้าราชการ จ านวน ท้ังสิ้น  12  อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน  ๑  อัตรา  พนักงานจ้าง
ท้ังสิ้น จ านวน  7   อัตรา ซึ่งก าหนดปริมาณงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งและ
ส่วนงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังในองค์การ
บริหารส่วนต าบลข้างเคียงที่มีงบประมาณและภารกิจหน้าท่ีรวมถึงขนาดขององค์กรเท่ากัน  จะเห็นได้
ว่าการก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์มีความเหมาะสมแล้ว  ดังนี้   

 
 

เปรียบเทียบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์กับ 

อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยนารายณ์ , ห้วยหิน ,นาโสมและ 
อบต. เกาะรัง  ซึ่งเป็นอบต.ขนาดกลางเหมือนกัน 

ปี  พ.ศ. 2560 

ล าดับ
ที ่

อปท. 
ก าหนด
ส่วน

ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

2560 

พนักงาน
ส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงาน
จ้าง 

หมาย
เหตุ 

1 อบต.ล านารายณ์ 4 20,525,900 12 1 5  
2 อบต.ชัยนารายณ์ 3 20,700,000 12 1 10  
3 อบต.นาโสม 4 23,300,000 14 1 9  

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
ด าเนินการ 
7. ท้องถิ่น 
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๐

๒

๔

๖

๘

๑๐

๑๒

๑๔

๑๖

ข้าราชการ ลกูจา้งประจ า พนักงานจา้ง

อบต. ล านารายณ์

อบต. ชัยนารายณ์

อบต. นาโสม

อบต. หว้ยหนิ

อบต.เกาะรัง

4 อบต.ห้วยหิน 4 23,000,000 16 - 14  
5 อบต.เกาะรัง 5 34,523,360 15 - 14  

 

 
เมื่อมีการเปรยีบเทียบอัตราก าลังของตนเองกับอบต.  ทั้ง  4   แห่ง ที่อยู่ในกลุม่ / ขนาดเดียวกัน 

(Banchmarking)  ปรากฏว่ามีการใช้อัตราก าลงัมากกว่าอบต. ล านารายณ์ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 โครงสร้าง 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
ด าเนินการ 
8. ท้องถิ่น 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑.  ส านักปลัด อบต. 
 ๑.๑  งานบริหารทั่วไป  

-  งานสารบรรณ 
-  งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
-  งานกฎหมายและนิติกรรม 
-  งานระเบียบและข้อบังคับและการ

ประชุม 
-  งานอ านวยการและการประสานงาน 
-  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานกิจการสภา อบต. 

 ๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่  
 -  งานบริหารงานบุคคล 

-  งานสิทธิสวัสดิการ 
-  งานสรรหาและพัฒนาบุคลากร 
-  งานให้ค าปรึกษาแนะน าและส่งเสริม

สมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ 
๑.๓  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานจัดท าน โยบายและการจั ดท า

แผนพัฒนาต าบล 
- งานจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  วิเคราะห์  
- วิจัย  สถิติ  ประสานแผน  ประมวล  

แผน  ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
- ด าเนินการงานตามแผนและโครงการ  

ต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงาน   
และโครงการทางเศรษฐกิจ 

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
- การเนินการทางกฎหมายและคดี 
- การร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ 
- การตราข้อบัญญัติ 
- การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 

๑.๔  งานกฎหมายและคดี 
- การเนินการทางกฎหมายและคดี 
- การร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์

การตราข้อบัญญัติ 
- การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
- ง า น อื่ น ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ห รื อ ไ ด้ รั บ   

๑.  ส านักปลัด อบต. 
 ๑.๑  งานบริหารทั่วไป  

-  งานสารบรรณ 
-  งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
-  งานกฎหมายและนิติกรรม 
-  งานระเบียบและข้อบังคับและการ

ประชุม 
-  งานอ านวยการและการประสานงาน 
-  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานกิจการสภา อบต. 

 ๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่  
 -  งานบริหารงานบุคคล 

-  งานสิทธิสวัสดิการ 
-  งานสรรหาและพัฒนาบุคลากร 
-  งานให้ค าปรึกษาแนะน าและส่งเสริม

สมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ 
๑.๓  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานจัดท าน โยบายและการจั ดท า

แผนพัฒนาต าบล 
- งานจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  วิเคราะห์  
- วิจัย  สถิติ  ประสานแผน  ประมวล  

แผน  ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
- ด าเนินการงานตามแผนและโครงการ  

ต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงาน   
และโครงการทางเศรษฐกิจ 

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
- การเนินการทางกฎหมายและคดี 
- การร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ 
- การตราข้อบัญญัติ 
- การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 

๑.๔  งานกฎหมายและคดี 
- การเนินการทางกฎหมายและคดี 
- การร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์

การตราข้อบัญญัติ 
- การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
- ง า น อื่ น ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ห รื อ ไ ด้ รั บ   
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มอบหมาย 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟ ู
- งานกู้ภัย 

๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-   งานอ านวยการ 
-   งานปูองกัน 
-   งานช่วยเหลือฟื้นฟู 
-   งานกู้ภัย 

๑.๖  งานกิจการสภา  อบต.  
-  งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
-   งานการประชุม 
-   งานอ านวยการและประสานงาน 
-   งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
-   งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 

1.7  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
-  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
-  งานติดตามและประเมินผล 
-  งานส่งเสริมการศึกษา 

มอบหมาย 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟ ู
- งานกู้ภัย 

๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-   งานอ านวยการ 
-   งานปูองกัน 
-   งานช่วยเหลือฟ้ืนฟ ู
-   งานกู้ภัย 

๑.๖  งานกิจการสภา  อบต.  
-  งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
-   งานการประชุม 
-   งานอ านวยการและประสานงาน 
-   งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
-   งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 

๑.7  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-   งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
-  ง านสุ ข าภิ บ าลอาหารและสถาน

ประกอบการ 
-  ง านค วบคุ ม ก า รจั ด ก า รคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑.๘  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานประชาสมพันธ์  งานประสานงาน

กิจการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

 

-   งานสุขาภิบาลโรงงาน 
๑.8 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
-   งานอนามัยชุน 
-  งานปูองกันยาเสพติด 
-  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคคิดต่อ 
-  งานรักษาความสะอาด 
-  งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
-  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 

1.9  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
-  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
-  งานติดตามและประเมินผล 

-  งานส่งเสริมการศึกษา 
๑.10 งานประชาสัมพันธ์ 

-  งานประชาสมพันธ์  งานประสานงาน
กิจการต่างๆ 

1.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
 -  งานข้อมูลวิชาการ 
 -  งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
 -  งานส่งเสริมการเกษตร 
 -  งานส่งเสริมปศุสัตว ์
 -  งานบ าบัดน้ าเสีย 
 -  งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม ่ หมายเหตุ 
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๒.  กองคลัง 
 ๒.๑   งานการเงินและบัญชี  

- งานเบิกตัดปี การกันจ่ายเหลื่อมปีและ
ขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ 

- งานรับเงิน – การจ่ายเงิน – การเก็บ
รักษาเงิน   การน าส่งเงิน 

- งานจัดท างบประมาณ 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- ง านจั ดท าฎี ก า เ บิ ก จ่ าย เ งิ นตาม

งบประมาณและนอกงบประมาณ 
- งานใบเสร็จรับเงินทุกประเภท 
- งานจัดท าหนังสือตอบโต้การเงินต่างๆ 

๒.๒  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานด าเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ 

ท าทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
ของส านักงาน 

- งานดูแลการใช้และการบ ารุงรักษา
ยานพาหนะพร้อม ท้ังต่อทะเบียน
ประจ าปี 

- งานจัดท าทะเบียนคุมต่างๆ 
๒.๓   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- งานจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และ
ภาษีทุกอย่างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- งานเร่งรัดหนี้สิน การจัดท าทะเบียน
คุมลูกหนี ้

- งานประเมินภาษี  การตรวจสอบ 
ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ 

- ภาษี  การจัดท า และปรับปรุงแผนท่ี 

๒.  กองคลัง 
 ๒.๑   งานการเงินและบัญชี  

- งานเบิกตัดปี การกันจ่ายเหลื่อมปีและ
ขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ 

- งานรับเงิน – การจ่ายเงิน – การเก็บ
รักษาเงิน   การน าส่งเงิน 

- งานจัดท างบประมาณ 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- ง านจั ดท าฎี ก า เ บิ ก จ่ าย เ งิ นตาม

งบประมาณและนอกงบประมาณ 
- งานใบเสร็จรับเงินทุกประเภท 
- งานจัดท าหนังสือตอบโต้การเงินต่างๆ 

๒.๒  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานด าเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ 

ท าทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
ของส านักงาน 

- งานดูแลการใช้และการบ ารุงรักษา
ยานพาหนะพร้อม ท้ังต่อทะเบียน
ประจ าปี 

- งานจัดท าทะเบียนคุมต่างๆ 
๒.๓   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- งานจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และ
ภาษีทุกอย่างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- งานเร่งรัดหนี้สิน การจัดท าทะเบียน
คุมลูกหนี ้

- งานประเมินภาษี  การตรวจสอบ 
ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ 

- ภาษี  การจัดท า และปรับปรุงแผนท่ี 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
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- ภาษีงานจัดท าเบียนและเก็บรักษา
หลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียม
และรายได้อื่น 

- การประเมินภาษี  การตรวจสอบ  
ตลอดจนด าเนินการเก่ียวกับอุทธรณ์
ภาษี  การจัดท า  และปรับปรุงแผนท่ี
ภาษี 

- การจัดท าทะเบียนและเ ก็บ รักษา
หลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียม
และรายได้อื่น 

-  ก า ร ใ ห้ เ ช่ า สั ง ห า ริ ม ท รั พย์ แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย ์

-  การตรวจรับและแสดงรายการค าร้อง
ค าขอของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  
และรายได้อื่น 

 

- ภาษีงานจัดท าเบียนและเก็บรักษา
หลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียม
และรายได้อื่น 

- การประเมินภาษี  การตรวจสอบ  
ตลอดจนด าเนินการเก่ียวกับอุทธรณ์
ภาษี  การจัดท า  และปรับปรุงแผนท่ี
ภาษี 

- การจัดท าทะเบียนและเ ก็บ รักษา
หลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียม
และรายได้อื่น 

-  ก า ร ใ ห้ เ ช่ า สั ง ห า ริ ม ท รั พย์ แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย ์

-  การตรวจรับและแสดงรายการค าร้อง
ค าขอของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  
และรายได้อื่น 
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๓.   กองช่าง 
   ๓.๑   งานก่อสร้าง  

- งานก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้าง 
- งานจัดท าข้อมูล การควบคุมงานก่อสร้าง 
- ง า น อ อ ก แ บ บค า น วณต่ า ง ๆ  ด้ า น

วิศวกรรม 
- งานประมาณการราคาก่อสร้าง 
- งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
- งานส ารวจออกแบบ ประมาณการราคา 

การจัดท าข้อมูลพื้นฐาน 
  3.๒   งานผังเมือง 

- การจัดท าผังเมือง 
- งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
- งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะ

สุขและท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
- งานส ารวจและรวบรวมข้อมูลผังเมือง 

๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

 
 
 
 
 
 

 

  

๓.   กองช่าง 
   ๓.๑   งานก่อสร้าง  

- งานก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้าง 
- งานจัดท าข้อมูล การควบคุมงานก่อสร้าง 
- ง า น อ อ ก แ บ บค า น วณต่ า ง ๆ  ด้ า น

วิศวกรรม 
- งานประมาณการราคาก่อสร้าง 
- งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
- งานส ารวจออกแบบ ประมาณการราคา 

การจัดท าข้อมูลพื้นฐาน 
  3.๒   งานผังเมือง 

- การจัดท าผังเมือง 
- งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
- งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะ

สุขและท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
- งานส ารวจและรวบรวมข้อมูลผังเมือง 

๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 
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๔.   กองสวัสดิการสังคม 
 4.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

- งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
- ง านสุ ข า ภิ บ าลอ าหารและสถาน

ประกอบการ 
- ง า นค วบคุ ม แ ล ะ จั ด ก า รคุ ณ ภ าพ

สิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลโรงงาน 

 4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานปูองกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 

  

 4.3  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี คนชรา และ

ผู้ พิการ 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานข้อมูล 

 ๔.4  งานส่งเสริมการเกษตร   
- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสัตว ์
- งานบ าบัดน้ าเสีย 
- งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 

๔.   กองสวัสดิการสังคม 
 4.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

- งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
- ง านสุ ข า ภิ บ าลอ าหารและสถาน

ประกอบการ 
- ง า นค วบคุ ม แ ล ะ จั ด ก า รคุ ณ ภ าพ

สิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลโรงงาน 

  4.2  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี คนชรา และ

ผู้ พิการ 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานข้อมูล 
 

 

๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจท่ี

ต้องด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จะต้องการใช้จ านวนข้าราชการ,
พนักงานส่วนท้องถิ่นเท่าใด จึงจะเหมาะสมและเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล านารายณ์ด้วย ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี   ดังนี ้

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ.๒๕61-๒๕63 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 
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ก าลัง
เดิม 

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 1 -  -  
ส านักปลัด (01)         
นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น (หน.สป.)  1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ว่าง 
ครู (คศ.1) 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

1 
1 
 
- 

1 
1 
 
1 

1 
1 
 
1 

1 
1 
 
1 

- 
- 
 

+1 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

 
ว่าง 
 

ก าหนดเพิ่ม 
ลูกจ้างประจ า         

นักจัดการงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ว่าง 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

แม่บ้าน 1 1 1 1 - - -  

นักการภารโรง 1 1 1 1 - - - ว่าง 

กองกคลัง(04)         

นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น (ผอ.กอง) 1 1 1 1    ว่าง 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 1 1 1     

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 1 1 1     

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1     

         

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองช่าง(05)         

นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 
(ผอ.กอง) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

นายช่างโยธาช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

กองสวัสดิการสังคม(11)         

นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 
(ผอ.กอง) 

1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน 
(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 

- 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

         

         

 
 



ระดับ จ านวน

ต าแหน่ง ทัง้หมด

จ านวน(คน) เงนิเดอืน(1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563

1 ปลัด อบต.(นักบรหิารทอ้งถิน่) กลาง 1          1                497,160       1         1         1          -  -  - 15,960      16,440      16,440          513,120          529,560          546,000           

ส านกัปลดั(01)

2 หัวหนา้ส านักปลัด(นักบรหิารงานท่ัวไป) ตน้ 1          1                353,640       1         1         1          -  -  - 12,120      12,600      12,960          365,760          378,360          391,320           

3 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ชก. 1          1                266,040       1         1         1          -  -  - 10,920      11,160      11,520          276,960          288,120          299,640           

4 นักทรัพยากรบคุคล ปก./ชก. 1          - 355,320       1         1         1          -  -  - 12,000      12,000      12,000          367,320          379,320          391,320           

5 ครผููด้แูลเด็ก (คศ.1) 1          1                 - 1         1         1         - - -  -  -  -  -  -  -

6 เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 1          - 297,900       1         1         1          -  -  - 9,720        9,720        9,720            307,620          317,340          327,060           

7 เจา้พนักงานธรุการ ปง./ชง. 1          - -               1         1         1         +1  -  - 297,900    9,720        9,720            297,900          307,620          317,340           

ลกูจา้งประจ า

8 นักจัดการงานท่ัวไป ลจ.ประจ า 1          1                218,280       1         1         1          -  -  - 7,200        7,440        7,560            225,480          232,920          240,480           

พนกังานจา้ง

9 ครผููด้แูลเด็ก (คณุวฒุ)ิ 1          - 180,000       1         1         1          -  -  - -            7,200        7,560            180,000          187,200          194,760           

10 ผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็ก  - 1          1                27,600         1         1         1         - - - 8,400        8,640        9,000            36,000            44,640            53,640             

11 ผูช้ว่ยนักทรัพยากรบคุคล (คณุวฒุ)ิ 1          1                140,880       1         1         1          -  -  - 5,640        5,880        6,120            146,520          152,400          158,520           

12 พนักงานขับรถยนต์ (คณุวฒุ)ิ 1          1                139,560       1         1         1          -  -  - 5,640        5,880        6,120            145,200          151,080          157,200           

13 นักการภารโรง (ท่ัวไป) 1          - 108,000       1         1         1          -  -  - -            -            -                108,000          108,000          108,000           

14 แมบ่า้น (ท่ัวไป) 1          1                108,000       1         1         1          -  -  - -            -            -                108,000          108,000          108,000           

กองคลงั(04)

15 ผอ.กองคลัง(นักบรหิารงานการคลัง) ตน้ 1          - 393,600       1         1         1          -  -  - 13,620      13,620      13,620          407,220          420,840          434,460           

16 นักวชิาการเงนิและบัญชี ปก. 1          1                258,000       1         1         1          -  -  - 8,760        9,000        8,760            266,760          275,760          284,520           

17 นักวชิาการพัสดุ ปก. 1          1                222,240       1         1         1          -  -  - 7,680        7,680        7,680            229,920          237,600          245,280           

พนกังานจา้ง

18 ผูช้ว่ยเจา้พนักงานจัดเก็บรายได ้ (ทักษะ) 1          1                125,880       1         1         1          -  -  - 5,040        5,280        5,520            130,920          136,200          141,720           

กองชา่ง(05)

19 ผอ.กองชา่ง(นักบรกิารงานชา่ง) ตน้ 1          - 393,600       1         1         1          -  -  - 13,620      13,620      13,620          407,220          420,840          434,460           

20 ท่ัวไป ชง. 1          1                239,640       1         1         1          -  -  - 9,720        10,080      10,440          249,360          259,440          269,880           

กองสวสัดกิารสงัคม(11)

21 ผอ.กองสวสัดกิารสงัคม(นักบรกิารงานสวสักิารสงัคม) ตน้ 1          1                359,520       1         1         1          -  -  - 12,240      12,960      13,440          371,760          384,720          398,160           

22 นักพัฒนาชมุชน ปก./ชก. 1          -             -               1         1         1         +1  -  - 355,320    12,000      12,000          355,320          367,320          379,320           

(4) รวม 22        14              4,684,860    22       22       22       +2 -      -      811,500    190,920    193,800        5,496,360       5,687,280       5,881,080        

(5) ประมาณการประโยชนต์อบแทนอืน่  20% 1,099,272       1,137,456       1,176,216        

(6) รวมเป็นคา่ใชจ้า่ยบคุคลทัง้สิน้ 6,595,632       6,824,736       7,057,296        

(7) 30.60              30.16              29.70               คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

ในชว่งระยะ 3 ปีขา้งหนา้ เพิม่/ลด  
ภาระทีใ่ชจ้า่ยทีเ่พิม่ข ึน้(2) คา่ใชจ้า่ยรวม(3)

   อัตราก าลังคน อัตราต าแหน่งทีค่าดวา่จะตอ้งใช ้
จ านวนทีม่อียูปั่จจบุัน

ที่ ชือ่สายงาน

9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 



(34,430)  

(25,970)  

(22,170)  

วา่งเดมิ  

เงนิอดุหนุน

วา่งเดมิ  

ก าหนดเพิม่

(18,190)  

วา่งเดมิ  

เงนิอดุหนุน+สมทบ

(11,740)  

(11,630)  

วา่งเดมิ  

 

วา่งเดมิ  

(21,500)  

(18,520)  

(10,490)  

วา่งเดมิ  

(19,970)  

(26,460)  

ก าหนดเพิม่

หมายเหตุ



  
10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแผนอัตราก าลัง 3 
ปี (2561-2563) 

ปลัด  อบต. 
บริหารท้องถิ่น (กลาง) 
(51-3-00-1101-001) 

กองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น) 

(51-3-11-2105-001) 

กองช่าง 
นักบริหารงานชา่ง (ต้น) 
(51-3-05-2103-001) 

กองคลัง 
นักบริหารงานคลัง (ต้น) 
(51-3-04-2102-001) 

ส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น) 
(51-3-01-2101-001) 

- งานบริหารงานทั่วไป/งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

- งานกิจการสภา  อบต. 
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานส่งเสริมการเกษตร 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
งบประมาณ 

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานแผนที่ภาษี 

 

 

 

 

 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานงานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
- งานธุรการ 
- งานจัดสถานที่และไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
บริหารจัดการ 

(กลาง) 
อ านวยการ 

(ต้น) 

วิชาการ 
(ช านาญการ) 

 

วิชาการ 
(ปฏิบตัิการ) 

ทั่วไป 

(ปฏิบตัิงาน) 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ปี 2561 1 1 1 2 2 1 4 2 
ปี 2562 1 1 1 2 2 1 4 2 
ป ี2563 1 1 1 2 2 1 4 2 

 

 

 

หัวหน้าส านักปลัด  
อ านวยการท้องถิน่ (ต้น) (1) 

(51-3-01-2101-001) 

งานบุคคล 
- นกัทรัพยากรบคุคล
(ปฏิบตัิการ) 

(51-3-01-3103-001) 
 (1) (วา่ง) 

- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

(1) 
 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผน  
- นกัวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (ช านาญการ) 

(51-3-01-3103-001) 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป/
งานธุรการ 

- เจ้าพนักงานธุรการ 
(ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน) 

(51-3-01-4101-001) 
(1) (ก าหนดเพิ่ม ปี2561) 

- นักจัดการงานทั่วไป 
(ลูกจ้างประจ า) (1) 

- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  

- (1) 
- พนักงานขับรถยนต์  
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

(1) 
- นักการภารโรง  
(พนักงานจ้างทั่วไป) 

(1) (ว่าง) 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- เจ้าพนกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

(ปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน) 
(51-3-01-4805-001) 

(1) (ว่าง) 
 

 

 

 

 

 

 

งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) 
 (15-2-0183) 

(1) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
(2) (ว่าง1) 

-แม่บ้าน 
(พนักงานจ้างทั่วไป) 

(1) 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ 
- นกัทรัพยากรบคุคล
(ปฏิบตัิการ) 

(51-3-01-3103-001) 
 (1) (วา่ง) 

- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

(1) 
 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

โครงสร้างส านักปลัด 

โครงสร้างกองคลงั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
บริหารจัดการ 

(กลาง) 
อ านวยการ 

(ต้น) 
วิชาการ 

(ช านาญการ) 
วิชาการ 

(ปฏิบตัิการ) 
ทั่วไป 

(ปฏิบตัิงาน) 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ปี 2561 - 1 - 2 - - 1 - 
ปี 2562 - 1 - 2 - - 1 - 
ปี 2563 - 1 - 2 - - 1 - 

  

งานการเงินและบัญช ี
- นักวิชาการเงินและบัญช ี

(ปฏิบัติการ) (1) 
(51-3-04-3201-001) 
 
 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- นักวชิาการพัสด ุ

(ปฏิบัตกิาร) (1) 
(51-3-04-3204-001) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

(1) (ว่าง) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- นักวิชาการเงินและบัญช ี

(ปฏิบัติการ) (1) 
(51-3-04-3201-001) 
- นักวชิาการพัสด ุ

(ปฏิบัติการ) (1) 
(51-3-04-3204-001) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
บริหารจัดการ 

(กลาง) 
อ านวยการ 

(ต้น) 
วิชาการ 

(ช านาญการ) 
วิชาการ 

(ปฏิบตัิการ) 
ทั่วไป 

(ช านาญงาน) 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ปี 2561 - 1 - - 1 - - - 
ปี 2562 - 1 - - 1 - - - 
ปี 2563 - 1 - - 1 - - - 

  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
อ านวยการตน้ (ต้น) (1) (ว่าง) 

(51-3-05-2103-001) 

โครงสร้างกองชา่ง 

งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา (ช านาญงาน) (1) 

(ปฏิบัตงิาน) (1) 
(51-3-05-4701-001) 

 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- นายช่างโยธา (ช านาญงาน) (1) 

(ปฏิบัตงิาน) (1) 
(51-3-05-4701-001) 

 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
- นายช่างโยธา (ช านาญงาน) (1) 

(ปฏิบัติงาน) (1) 
(51-3-05-4701-001) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบั 
บริหารจัดการ 

(กลาง) 
อ านวยการ 

(ต้น) 
วิชาการ 

(ช านาญการ) 
วิชาการ 

(ปฏิบัติการ) 
ทั่วไป 

(ช านาญงาน) 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ปี 2561 - 1 - 1 - - - - 
ปี 2562 - 1 - 1 - - - - 
ปี 2563 - 1 - 1 - - - - 

 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
อ านวยการ (1) (ต้น) 
(51-3-11-2105-001) 

โครงสร้างกองสวัสดิการสงัคม 

งานอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 
-ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

อ านวยการ (1) (ต้น) 
(51-3-11-2105-001) 

   -นักพฒันาชุมชน 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

(1) (ก าหนดเพิ่ม) 
(51-3-11-3801-001) 

 

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

อ านวยการ (1) (ต้น) 
(51-3-11-2105-001) 

   -นักพฒันาชุมชน 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

(1) (ก าหนดเพิ่ม) 
(51-3-11-3801-001) 

 

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
-ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

อ านวยการ (1) (ต้น) 
(51-3-11-2105-001) 

   -นักพฒันาชุมชน 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

(1) (ก าหนดเพิ่ม) 
(51-3-11-3801-001) 

 



เงินเพิม่อื่นๆ/

เงินค่าตอบแทน

ขา้ราชการ ส านักปลัด

1 นายสมพร  วันทิยา ป.โท / รปม.(รัฐประศาสนศาสตร์) (51-3-00-1101-001) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง (51-3-00-1101-001) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 413,160                          84,000                      -                           

(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น) (34,340x12) (7,000x12)

2 นางสาวถวิล  ภแูช่มโชติ ป.โท / รปม.(รัฐประศาสนศาสตร์) (51-3-01-2101-001) หวัหน้าส านักปลัด ต้น (51-3-01-2101-001) หวัหน้าส านักปลัด ต้น 311,640                          42,000                      -                           

(อ านวยการท้องถิ่น) (อ านวยการท้องถิ่น) (25,970x12)

3 นางอญัชลี  มโนวรรณ ป.โท / รปม.(รัฐประศาสนศาสตร์) (51-3-01-3103-001) นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ (51-3-01-3103-001) นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 266,040                          -                           -                           

(22,170x12)

4 ว่างเดิม ป.ตรี (51-3-01-3102-001) นักทรัพยากรบคุคล ปก./ชก. (51-3-01-3102-001) นักทรัพยากรบคุคล ปก./ชก. 355,320                          -                           -                           

(((9,740+49,480)/2)x12)

5 นางจนัทนา  ศรีเมฆ ป.ตรี / สาขานาฏศิลป์ (15-12-0183) ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 (15-12-0183) ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 -                                -                           -                           

6 ว่างเดิม ปวช. , ปวส. (51-3-01-4805-001) เจา้พนักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปง./ชง. (51-3-01-4805-001) เจา้พนักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปง./ชง. 297,900                          -                           -                           

(((8,750+40,900)/2)x12)

7 ก าหนดเพ่ืม ปวช. , ปวส. (51-3-01-4101-001) เจา้พักงานธุรการ ปง./ชง. (51-3-01-4101-001) เจา้พักงานธุรการ ปง./ชง. -                                -                           -                           

ลูกจ้างประจ า ส านักปลัด

8 นางชุติมา  ศรีสุพรรณ์ ป. ตรี / บริหารธุรกจิบณัฑิต  - นักจดัการงานทั่วไป  -  - เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป  - 218,280                          -                           -                           

(18,190*12)

พนักงานจ้างตามภารกิจ ส านักปลัด  -

9 ว่างเดิม ป.ตรี  - ครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)  - ครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) -                                -                           -                           

10 นางสาวนุชจรี ประเสริฐสิงห์ ป.ตรี / สาขาการศึกษาปฐมวัย  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (คุณวุฒิ)  - ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (คุณวุฒิ) -                                -                           -                           

11 นางสาวศิริขวัญ  ศรีเมฆ ป.ตรี / บริหารธุรกจิบณัทิต - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบคุคล (คุณวุฒิ) - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบคุคล (คุณวุฒิ) 140,880                          -                           -                           

(11,740*12)

12 นายธวัชชัย  ยั่งยืน มัธยมศึกษาปทีี่  ๖  - พนักงานขับรถยนต์ (คุณวุฒิ)  - พนักงานขับรถยนต์ (คุณวุฒิ) 139,560                          -                           -                           

(11,630x12)

พนักงานจ้างทัว่ไป ส านักปลัด  -

13 ว่างเดิม มัธยมศึกษาปทีี่  ๖  - นักการภารโรง (ทั่วไป)  - นักการภารโรง  - -                                -                           -                           

14 นางสาวภทัรา  อตุมะมูล มัธยมศึกษาปทีี่  ๖  - แม่บา้น (ทั่วไป)  - แม่บา้น  - 108,000                          -                           -                           

(9,000x12)

เงินเดือน

เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง
ที่ ชื่อ  -  สกลุ

11.บัญชแีสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ 

ระดับ

กรอบอตัราก าลัง (เดิม) กรอบอตัราก าลัง (ใหม)่

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง
คุณวุฒิ/ชื่อปริญญา

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
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เงินเพิม่อื่นๆ/

เงินค่าตอบแทน

เงินเดือน

เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง
ที่ ชื่อ  -  สกลุ

ระดับ

กรอบอตัราก าลัง (เดิม) กรอบอตัราก าลัง (ใหม)่

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง
คุณวุฒิ/ชื่อปริญญา

เงินเพิม่อื่นๆ/

เงินค่าตอบแทน

ขา้ราชการ กองคลัง

15 ว่างเดิม ป.โท (51-3-04-2101-001) ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น (51-3-04-2101-001) ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 393,600                          42,000                      -

(อ านวยการท้องถิ่น) (อ านวยการท้องถิ่น) (((15,430+50,170)/2)x12)

16 นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิส์ยาม ป. ตรี / บริหารธุรกจิบณัฑิต (51-3-04-3201-001) นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ (51-3-04-3201-001) นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏบิติัการ 258,000                          -                           -                           

(21,500x12)

17 ว่างเดิม ป.ตรี / วิทยาการจดัการ (51-3-04-3201-001) นักวิชาการพัสดุ ปฏบิติัการ (51-3-04-3201-001) นักวิชาการพัสดุ ปฏบิติัการ 222,240                          -                           -                           

(18,520x12)

พนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง

18 นางสาวเพ็ญนภา  วิไลพัฒน์ ปวส. / การบญัชี - ผู้ช่วยเจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ - 125,880                          -                           -                           

(10,490x12)

ขา้ราชการ กองชา่ง

19 ว่างเดิม ป.โท (51-3-05-2103-001) ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น (51-3-05-2103-001) ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 393,600                          -                           -                           

(อ านวยการท้องถิ่น) (อ านวยการท้องถิ่น) (((15,430+50,170)/2)x12)

20 นายสุขสันต์  ศรีภกัดี ปวส. /สาขาอตุสาหกรรมกอ่สร้าง (51-3-05-4701-001) นายช่างโยธา ช านาญการ (51-3-05-4701-001) นายช่างโยธา ช านาญการ 239,640                          -                           -                           

(19,970x12)

ขา้ราชการส่วนสวัสดิการสังคม

21 นางสาวเมธาวรรณ ลุนพรม ป.โท / รปม.(รัฐประศาสนศาสตร์) (51-3-11-2105-001) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น (51-3-11-2105-001) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น 317,520                          42,000                      -                           

(อ านวยการท้องถิ่น) (อ านวยการท้องถิ่น) (26,460x12) (3,500x12)

22 ก าหนดเพ่ืม ป.ตรี (51-3-11-3801-001) นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (51-3-11-3801-001) นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. -                                -                           -                           

ที่ ชื่อ  -  สกลุ คุณวุฒิ/ชื่อปริญญา

กรอบอตัราก าลัง (เดิม) กรอบอตัราก าลัง (ใหม)่ เงินเดือน

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง



497,160                

353,640                

266,040                

355,320                

ว่างเดิม

เงินอดุหนุน

297,900                

ว่างเดิม

ก าหนดเพิม่

123,360                

-                      

เงินอดุหนุน+สมทบ

140,880                

139,560                

-                      

108,000                

หมายเหตุ

11.บัญชแีสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ 
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หมายเหตุ

435,600                

258,000                

222,240                

125,880                

393,600                

239,640                

359,520                

ก าหนดเพิม่

หมายเหตุ
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
การพัฒนาบุคลากร 
     การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์นับเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ท้ังในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนภารกิจและหน้าท่ี  ในขณะเดียวกันการปฏิบัติหน้าท่ีการงานของแต่ละคนก็ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ต้องรับผิดชอบงานเพิ่ม ต้องเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น  หากไม่มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆซึ่งอาจท าให้งานล่าช้า  
ผิดพลาด เกิดความเสียหายไดอ้งค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  จึงได้ก าหนดให้มีแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานโดยตรง     
เชน่  โครงสร้างของหน่วยงานระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงาน สถานท่ี
ราชการหรือหน่วยงานท่ีต้องติดต่อประสานงาน 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ 

3.  ด้านการบริหารงาน   ได้แก่   รายละเอียดเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน     
การวางแผน  การมอบหมายงาน  การประสานงาน 

4.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่   การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี   ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ 
บุคคลอื่นได้อย่างราบร่ืน  มีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์  การสื่อสารท่ีชัดเจน 

    ในการท่ีจะพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  ให้มีความพร้อมให้การ
ปฏิบัติให้ประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น  ได้ก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้ 

 1.  การฝึกอบรม 
     ได้แบ่งวิธีการฝึกอบรมไว้  2  แนวทาง  ดังนี้ 

- การอบรมในขณะปฏิบัติงาน    โดยใช้วิธีการสอนแนะการถ่ายทอดแนวความคิดโดย 
มอบให้ผู้บังคับบัญชาคอยแนะน าดูแล  หรือใช้วิธีสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าท่ี    การปฏิบัติงานเป็นคร้ัง
คราว  เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีการศึกษาหาความรู้ 

- การฝึกอบรมนอกสถานท่ีท างาน    การเข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือโครงการท่ี 
หน่วยงานจัดเองหรือส่งไปเข้ารับการอบรมในหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก 

2.  การดูงาน 
ได้ก าหนดแนวทางให้บุคลากรได้มีโอกาสเยี่ยมชมหน่วยงาน และวิธีปฏิบัติงานของ  

ราชการและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอื่น   ซึ่งเป็นหน่วยราชการ   หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงาน 
เอกชน 
            5๘ 
 

นอกจากการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างานแล้ว ยังก าหนดให้มีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร    เพื่อน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การให้รางวัลประจ าปี  และค่าตอบแทนอื่น ๆ  และจาก
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ รวมถึงการก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว  องค์การ
บริหารส่วนต าบลล านารายณ์  จึงได้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลท่ี ก.อบต.ก าหนด  ซึ่งจะประกอบด้วย 
           1.หลักการและเหตุผล 



    
 

        การพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จะ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ี  ซึ่งบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มี
ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ในการน าไปใช้ปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบต่อไป 

            2. เป้าหมายการพัฒนา 
          เปูาหมายในการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่ 
      2.1 กลุ่มสายงานผู้บริหารในทุกระดับ 

   2.2 กลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติในทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

            3.หลักสูตรการพัฒนา 
          หลักสูตรในการพัฒนาประกอบด้วย 
      3.1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
      3.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
      3.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของานในแต่ละต าแหน่ง 
      3.4 หลักสูตรด้านการบริหาร 
      3.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม 

            4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
   แบ่งเป็น 5 วิธี ตามความเหมาะสม และความจ าเป็น  ได้แก่ 
      4.1  การปฐมนิเทศ  ใช้ส าหรับการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  
ท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่  หรือโอน (ย้าย) มาใหม่ 

            5.งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
   ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหรืองบประมาณสนับสนุนฯ 
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            6. การติดตามประเมินผล 
   ให้มีการประเมินผลผู้ได้รับการพัฒนาท้ังก่อนและหลัง  การพัฒนาตามวิธีการท่ี
หลักสูตรก าหนด    
 
 หมายเหตุ  รายละเอียดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  พ.ศ.2561 - 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ 
 
 

13.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี มีการบริหาร 
องค์กรโดยยึดหลักตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  เป็น
กรอบบริหารจัดการ จึงได้ก าหนดมาตรฐานและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล  เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างใช้ยึดถือเป็นหลักการและ
แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  ดังนี้ 

1.  ด ารงชีพให้เหมาะสมกับฐานะ 
 -  รู้จักประมาณการรายจ่าย 
 -  ไม่ฟุุมเฟือย 
 -  ไม่สุรุ่ยสุร่าย 
2.  มีคาระวธรรม 
 -  มองเห็นคุณค่าและความส าคัญของผู้อื่นเสมอ 
 -  ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อ ถูกต้อง เหมาะสมด้วยความจริงใจ 
3.  ปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ 5   ประการ  คือ 
 -  กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 -  ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ 
 -  โปร่งใส 
 -  ไม่เลือกปฏิบัติ 
 -  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ท้ังนี้  โดยท่ีพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมท้ัง การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝุาย    
ฉะนั้น   เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและนักงานจ้างมีความประพฤติท่ีดี ส านึกในหน้าท่ี
สามารถประสานงานกับทุกฝุาย ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น     
จึงสมควรให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างมีจรรยาบรรณไว้เป็นประมวลความ



    
 

ประพฤติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของพนักงานส่วนต าบล   
อันจะยังผลให้ผูป้ระพฤติเป็นท่ีเลื่อมใส ศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยท่ัวไป   ดังนี ้

 

 
  6๑ 

 
จรรยาบรรณาต่อตนเอง 

ข้อ 1.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี   และ
ประพฤติตนให้เหมาะกับการเป็นข้าราชการ 

ข้อ 2.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซื่อสัตย์    และไม่แสวงประโยชน์ โดยมิชอบ   ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพ
ก าหนดไว้    ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 

ข้อ 3.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง พึงมีทัศนคติท่ีดีและพัฒนาตนเองให้
มีคุณธรรมจริยธรรม   รวมท้ังเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถและทักษะในการท างานเพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   ยิ่งขึ้น 

 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
ข้อ 1   พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ

สุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ 
ข้อ 2.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็ม

ก าลังความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั่นเพียรถูกต้องสมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 

ข้อ 3.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง พึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และ
ใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี 

ข้อ 4.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  พึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อ
ทรัพย์สินของตนเอง 

 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
ข้อ 1.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง พึงมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน  การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของ ตน ท้ังให้ความคิดเห็นการช่วยท างาน และการ
แก้ปัญหาร่วมกัน รวมท้ังการ    เสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความ
รับผิดชอบด้วย 

ข้อ 2.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา  พึงดูแลเอาใจ
ใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท้ังในด้านการปฏิบัติงานขวัญ  ก าลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ข้อ 3.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  พึงช่วยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ 
รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 

ข้อ 4.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้ าใจ 

ข้อ 5.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง พึงละเว้นจากการน าผลการของผู้อื่น
มาเป็นของตน 

 

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
ข้อ 1. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ  ด้วยความเป็นธรรมเอื้อเฟื้อมีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน    เมื่อเห็นว่าเร่ือง
ใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจ หน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบัติ    ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้
ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคล     ซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้น ๆ   ต่อไป 

ข้อ 2. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  พึงประพฤติตนให้เป็นท่ีเชื่อถือของ
บุคคลท่ัวไป 

ข้อ 3.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย   ท่ีวิญญูชนจะให้กันโดยเสน่ห์หาจากผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ซึ่ง
อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการนั้นหากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตาม
สมควรแก่กรณี 

 
 

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

 
 
 



13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล  เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าท่ีด าเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี ้

1. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัต ิ
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 



ล าดบัที่ สว่นราชการ/ ต าแหนง่และ จ านวน เหตผุลและ ต าแหนง่นี้ ความเห็น

งาน เลขทีต่ าแหนง่ ความจ าเป็น ของ ของสว่น ของงานนี้ ของสว่น ของงานนี้ อยูใ่นแผน ก.อบต.

อบต. ราชการนี้ ราชการนี้ อตัราก าลงั จงัหวดั

(ทีม่/ีวา่ง) (ทีม่/ีทีว่า่ง) (ทีม่/ีทีว่า่ง)ประจ า/ช ัว่คราวประจ า/ช ัว่คราว 3 ปี หรอืไม่

1 ส านักปลดั เจา้พนักงานธรุการ 1 เนือ่งจากปัจจบุนัภารกจิขององคก์าร 14/7 7/3 -/- 1/7 -/- อยู่ ขออนุมัติ

(ปฏบิตังิาน/ช านาญงาน) บรหิารสว่นต าบลล านารายณ์  มปีรมิาณ ก าหนด

(51-3-01-4101-001) เอกสารเพิม่มากขึน้และเนือ่งดว้ยไมม่ี เพิม่

ผูรั้บผดิชอบงานดา้นนีโ้ดยตรงเนือ่งจาก ปี 2561

พนักงานจา้งทีเ่คยรับผดิชอบงานดา้นนีไ้มม่ี

แลว้ในต าแหน่งนีไ้มม่แีลว้  ดงันัน้อาจกอ่

ใหเ้กดิผลเสยีหายตอ่ทางราชได ้

(ลงชือ่) ................................................................ (ลงชือ่) ................................................................

    (นางสาวปรดีาวรรณ  เทยีมกลิน่)

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลล านารายณ์

ล าดบัที่ สว่นราชการ/ ต าแหนง่และ จ านวน เหตผุลและ ต าแหนง่นี้ ความเห็น

งาน เลขทีต่ าแหนง่ ความจ าเป็น ของ ของสว่น ของงานนี้ ของสว่น ของงานนี้ อยูใ่นแผน ก.อบต.

อบต. ราชการนี้ ราชการนี้ อตัราก าลงั จงัหวดั

(ทีม่/ีวา่ง) (ทีม่/ีทีว่า่ง) (ทีม่/ีทีว่า่ง)ประจ า/ช ัว่คราวประจ า/ช ัว่คราว 3 ปี หรอืไม่

1 กองสวสัดกิาร นักพัฒนาชมุชน 1 เนือ่งจากปัจจบุนัภารกจิขององคก์าร 14/7 2/1 -/- -/- -/- อยู่ ขออนุมัติ

สงัคม (ปฏบิตักิาร/ช านาญการ) บรหิารสว่นต าบลล านารายณ์  ดา้นงาน ก าหนด

(51-3-11-3801-001) พัฒนาสงัคมมปีรมิาณงานเพิม่มากขึน้ เพิม่

ดงันัน้เพือ่ใหง้านด าเนนิงานไปอยา่งเรยีบรอ้ย ปี 2561

ประชาชนไดรั้บบรกิารไดทั้นทว่งท ี เพือ่

มใิหเ้กดิผลเสยีแกป่ระชาชนและทางราชการ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลล านารายณ ์ อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบรุ ี

อตัราต าแหนง่พนกังาน อบต. จ านวนลกูจา้ง

เอกสารหมายเลข 1

แบบขออนมุตัยิบุเลกิหรอืเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2561

เอกสารหมายเลข 1

          (นายสมพร  วนัทยิา)

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลล านารายณ์

อตัราต าแหนง่พนกังาน อบต.

แบบขออนมุตัยิบุเลกิหรอืเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัต าแหนง่พนกังานสว่นต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2561

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลล านารายณ ์ อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบรุ ี

จ านวนลกูจา้ง



(ลงชือ่) ................................................................ (ลงชือ่) ................................................................

    (นางสาวปรดีาวรรณ  เทยีมกลิน่)

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลล านารายณ์ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลล านารายณ์

          (นายสมพร  วนัทยิา)



 
ประมวลจรยิธรรม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอชัยบาดาล    จังหวัดลพบุรี 
โทรศัพท์ / โทรสาร.  ๐ – ๓๖๗๙-๐๐๓๓ 

 
 
 
 
 



 

ค าน า 
                         

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่ง
แก้ไขปัญหาการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม  รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่ขาด
ความโปร่งใส  ไม่มีคุณธรรม   จริยธรรม  และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจที่ล้มเหลว    จึงมีบทบัญญัติที่
มุ่งเน้นการท าให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส   มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยก าหนดในหมวด  ๑๓  จริยธรรมของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 

            หมวด  ๑๓  มาตรา  ๒๗๙  เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ  ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทและเพ่ือให้การบังคับ
ใช้มาตรการทางจริยธรรมชองผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งก าหนดโทษของการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือ
เป็นการกระท าความผิดทางวินัย  และในมาตรา  ๒๘๐  ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่
เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม  

 

           ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน   จึงได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  ( ส านักงาน  ก.ถ. )  เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าประมวลจริยธรรมของฝุายข้าราชการประจ า  เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

 

            ทั้งนี้  ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช   ๒๕๕๐  
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ  ๓  ส่วน  ได้แก่ 

๑. มาตรฐานทางจริยธรรม  
๒. กลไกและระบบในการด าเนินการ  เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ขั้นตอนการลงโทษ 
 

             คณะกรรมการจริยธรรมจึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
นารายณ์ขึ้น  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ยึดเป็นแนวทางในหน่วยงานตนเองได้   

              จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ประมวลจริยธรรมเล่มนี้จะอ านวยประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามสมควร  และจะมีคุณค่ายิ่งแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
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ส่วนที่  ๑ 

กรอบและแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
กรอบและแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 

 
 

กรอบของประมวลจริยธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร   พุทธศักราช   ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   ได้ก าหนดกรอบ

ของประมวลจริยธรรม   ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ๓  องค์ประกอบ  ได้แก่ 
องค์ประกอบที่  ๑  มาตรฐานทางจริยธรรม  โดยในส่วนนี้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมี

หน้าที่เสนอแนะและแนะน าการจัดท าประมวลจริยธรรม  ได้ก าหนดให้มีค่านิยมหลักมาตรฐานจริยธรรม   ๙  
ประการที่หน่วยงานต่างๆ   จะต้องก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของหน่วยงานนอกเหนือจากนี้  ประธาน  
ก.ถ. ได้ก าหนดเพ่ิมเติมอีกหนึ่งประการเป็นข้อที่  ๑๐ ทั้งนี้   หากหน่วยงานต้องการจะเพ่ิมเติมอีกก็สามารถจะ
เพ่ิมเติมได้ 

องค์ประกอบที่ ๒  กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  
องค์ประกอบที่ ๓   ขั้นตอนการลงโทษ 
 

แนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 
๑. พิจารณาจัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝุายข้าราชการ

ประจ า  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการ และลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทน
ประชาชน 

๒. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  และลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าตั้งแต่เริ่มต้นด้วยวิธีการระดมสมองหรือจัดสัมมนาอบรม 

๓. ในการจัดท าประมวลจริยธรรมนั้น   จะต้องให้มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง  ๓  องค์ประกอบข้างต้น  
- องค์ประกอบที่ ๑  มาตรฐานทางจริยธรรม  อย่างน้อยจะต้องก าหนดให้มีค่านิยมหลัก ๙ 

ประการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนดไว้ด้วย   และเนื่องจากในค่านิยมหลักได้มีการก าหนดไว้ประการหนึ่งว่าการ
ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดให้มีจรรยาวิชาชีพขององค์กรด้วย 

-  องค์ประกอบที่  ๒ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม   ควรก าหนดให้มี
คณะกรรมการจริยธรรม   เพ่ือท าหน้าที่ควบคุม   ก ากับดูแล  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมในองค์กรของตน   พร้อมทั้งหน่วยงานที่จะท าหน้าที่เลขานุการในการด าเนินงานอาทิ   เช่น  ส านัก
ปลัด   เป็นต้น  และก าหนดให้มีระบบบังคับประมวลจริยธรรมอย่างเป็นขั้นตอน  

-   องค์ประกอบที่  ๓  ขั้นตอนการลงโทษ  ควรก าหนดขั้นตอนการลงโทษให้ชัดเจน  กรณีที่
เป็นการประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรม   และเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาด้วย  ควร
ก าหนดให้ไปด าเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง  ส่วนกรณีที่มิใช้ความผิดทาง
วินัยหรือทางอาญา   ก็ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี  เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน   
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน   
หรอืการพิจารณาความดีความชอบ   หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา 
แล้วแต่กรณี   และเพ่ือเป็นการผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษ  ควรก าหนดให้สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรตนเองได้ด้วย 
 



    ๓ 
 
        ๔.  เมื่อได้จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองท้องถิ่นจัดท าเป็นประกาศ  และแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
ทราบ  ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน  และให้ติดประกาศโดยเปิดเผย  ดั งตัวอย่าง
ประกาศในส่วนที่ ๒  

อย่างไรก็ตาม   สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มีด้วยกัน  ๓  ประการ  คือ  

๑. การมีส่วนร่วมในการจัดท า  :  ร่วมคิด 
๒. การมีส่วนร่วมต้องมาจากความต้องการของข้าราชการหรือลูกจ้าง  :  ร่วมท า 
๓. การมีส่วนร่วมที่จะปฏิบัติให้บังคับผลสัมฤทธิ์  :  ร่วมปฏิบัติ 
ทั้งนี้   ส านักงาน  ก.ถ.  ได้จัดท าร่างประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นตัวอย่างในการจัดท าประมวล

จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกยิ่งข้ึน  โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ ๒ แล้ว   
อนึ่ง   การจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง

เร่งรัดจัดท าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๓๐๔  ที่ก าหนด ให้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
ประมวลจริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕ 

 
 
 
 
 

     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์    จังหวดัลพบุรี 

     พ.ศ.   ๒๕60 
....................................................................... 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑.   เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ   ที่สร้างความโปร่งใส   มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นสากล  

๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ   ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  เพ่ือให้กา ร
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม   จริยธรรม   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ   เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้
บริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต   สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน  
และต่อสังคม  ตามล าดับ  

๕.  ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้   รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน   พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   ดังนี้   

 
 

          หมวด  ๑   
          บททั่วไป 

 
 
ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้   
           “  ประมวลจริยธรรม”    หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลล านารายณ์   
 
 



๖ 
 
“  ข้าราชการ ”  หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ   ข้าราชการ

ครู  และบุคลากรทางการศึกษา   ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น   รวมถึง
พนักงานจ้าง    และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

“  คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ า องค์การบริหารส่วน
ต าบลล านารายณ์  

ข้อ ๒  ให้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
ข้อ ๓   ข้าราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  ๑๐ ประการ  ดังนี้  

( ๑ )  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
( ๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
( ๓ )  การมีจิตส านึกที่ดี   ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
( ๔ )  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน   และไม่มี    

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
( ๕ ) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
( ๖ )  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
( ๗ )  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน   ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
( ๘ )  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และ

ตรวจสอบได้  
( ๙  ) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
( ๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน   

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 



๗ 
  ส่วนที่   ๒   

จรรยาวิชาชีพขององค์กร  
 

ข้อ ๔  ข้าราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   ต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ 

ข้อ ๕  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ  

ข้อ ๖  ข้าราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
เป็นพลเมืองที่ดี  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๗  ข้าราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่  

ข้อ ๘  ข้าราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ   ด้วยความเสียสละ   ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  

ข้อ ๙  ข้าราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์    ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน 

ข้อ ๑๐  ข้าราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุภาพ  เรียบร้อย  มีอัธยาศัย 

ข้อ ๑๑  ข้าราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์     ต้องรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบัติหน้าที่  การปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ / พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่
และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น    

ข้อ ๑๒  ข้าราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์     ต้องรักษาและเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ข้อ ๑๓  ข้าราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์    ต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็
ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประโยชน์ต่างๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณี   

 

ข้อ ๑๔  ข้าราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์     ต้องประพฤติตนให้
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ   มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี   ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน  

 
 
 
 
 
 

 



   ๘ 
ส่วนที่  ๓ 

        จรรยาวิชาชีพ  
 

ข้อ ๑๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน  อาทิเช่น  
แพทย์  พยาบาล  วิศวกร  ครู  ฯลฯ ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้นๆ และสามารถน าจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพดังกล่าว  มาใช้บังคับเพ่ิมเติมส าหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้นแล้วแต่กรณี  

 
 

 
หมวด  ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ ๑๖  ให้ส านักงานปลัด  มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
   ( ๑ )  ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง   ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
   ( ๒ )   สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให้  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา   ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือ
อาจด าเนินการตามที่    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  
หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้  
   ( ๓ )   ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่า   นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลล านารายณ์  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดย
ไม่ต้องผ่าน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดินก็ได้            
 

          (  ๔ )  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไ ม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน   ตั้งกรรมการ 
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น  จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว  
           ( ๕ )  ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
 
 
   



                                 ๙ 
 
    ( ๖ )  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้   หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด  
  ข้อ ๑๗  ให้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น   
เพ่ือควบคุม  ก ากับ   ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
    คณะกรรมการจริยธรรม   ประกอบด้วย 
    ( ๑ )  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
    ( ๒ )  กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งบริหาร   เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
    ( ๓ )  กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการใน  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   ที่ได้รับ
เลือกตั้งจากข้าราชการ   พนักงานจ้าง  และลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์    นั้น   จ านวน
สองคน  
    ( ๔ )  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม ( ๑ ) – ( ๓ ) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน  
    ให้   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจรยิธรรมได้ตามความเหมาะสม 
                  กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
  ข้อ ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  
      ( ๑ )  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      ( ๒ )  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์   การ
ลงโทษผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  
     ( ๓ ) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่   
ขอให้กระทรวง   กรม  หน่วยงานราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ชี้แจง
ข้อเท็จจริง  ส่งอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่อง
ที่สอบสวน 
      ( ๔ )   เรียกผู้ถูกกล่าวหา   หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค าหรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกบัเรื่องท่ีสอบสวน 

    ( ๕ )  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย 
พลัน   ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
      ( ๖ )  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ( ๗ )  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
      ( ๘ )  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย   
        การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับ  



              ๑๐ 
 
        ส่วนที่  ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ ๑๙   กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐  การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  

ข้อ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน  อายุ   ประวัติ   และความประพฤติในอดีต  
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี   ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๒๒ หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐  แล้ว   ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม   ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๙  สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย   ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการข้อ ๑๙  
สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ  ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
 

ข้อ ๒๓    การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ  ๑๙  ข้อ ๒๐  
และข้อ ๒๒ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการักษาวินัย  และการ
ด าเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ  ๒๒  ให้ด าเนินการตามนั้น  เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
หมวด  ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 

ข้อ  ๒๕   การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้   ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือ
ตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลื่อนขั้น
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๒๖  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม   และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒  แล้ว
ให้  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ  ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
                 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๑๘  ( ๒ ) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  

ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 



              ๑๑ 
     
 
 บทเฉพาะกาล 

 
 

 

 

ข้อ ๒๙  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม  ( ถ้ามี ) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป   

ข้อ ๓๐  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติทางอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควรตามประมวลจริยธรรมนี้  
พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม   และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นและผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุม  และก าชับ

ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง   มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม   และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขึ้น  
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด  ๓  ส่วนที่ ๑  ข้อ ๑๗  และ  ๑๘ 
แผงผังคณะกรรมการจริยธรรม  
 
 

ประธานกรรมการ 
ปลัด / รองปลัด  (  ๑ คน ) 

 
 

กรรมการ 
ด ารงต าแหน่งบริหาร 

(  ๒ คน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

( ๒ คน ) 

กรรมการ 
ข้าราชการที่ไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร(๒ คน ) 



แผนภาพข้ันตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม  
 
 
 
                                                                        คณะท างานมีหน้าที่ 
                          
             แต่งตั้งคณะท างาน  ฯ                     ๑ . จัดท าประมวลจริยธรรม  ( และมาตร            
                                                                             ๒.  รับฟังความคิดเห็น / ระดมสมองจาก 
                                                                                  ข้าราชการ และลูกจ้างประชาชน    
                 ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้อง 
                    คณะท างาน ฯ                                        ๓.  เสนอประมวล ฯ ตอ่ผู้บริหาร 
            จัดท าประมวลจริยธรรม                                     ๔.  ผลักดันประมวล ฯ  สู่ความส าเร็จ  
 
 
                         เสนอ                                                                                          
               ผู้บริหารพิจารณา  
 
 
                                                                                คณะกรรมการข้อราชการส่วนท้องถิ่น 
  เห็นชอบ                เห็นเป็นอย่างอ่ืน                               
                                                                                  ช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษา     แนะน า 
 
ลงนามประกาศ / คณะท างาน ฯ  
 แจ้งทุกคนทราบ        น ามาแก้ไขปรับปรุง 
ติดประกาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช   ๒๕๕๐ 
 

มาตรา   ๒๗๙   มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท   ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรค
หนึ่ง  จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท าการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตาม
วรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย   ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา   คณะรัฐมนตรี   หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี  และหาก
เป็นการกระท าผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา
ด าเนินการ  โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา  ๒๗๐   การพิจารณา   สรรหา   
กลั่นกรอง  หรือแต่งตั้งบุคคลใด  เข้าสู่ต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อ านาจรัฐ   รวมทั้งการโยกย้าย  การ
เลื่อนต าแหน่ง   การเลื่อนขั้นเงินเดือน  และการลงโทษบุคคลนั้น  จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและ
ค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 

 

มาตรา  ๒๘๐  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี้  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
หน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  วรรค
หนึ่งและส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ   มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม  
รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าท่ีมีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามจริยธรรมตามมาตรา   ๒๗๙   วรรคสาม 

ในกรณีที่มีการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอัน
ควร  เชื่อได้ว่าการด าเนินการของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม   ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวน
และเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้ 

 

มาตรา  ๓๐๔  ให้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ค่านิยมหลกั ( Core   Value  )  ของมาตรฐานจริยธรรม 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
................................................................................... 

 
๑.   การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒.  การมีจิตส านึกที่ดี   ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
๓.   การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.   การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง   เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
๕.   การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว   มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖.   การใหข้้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน   ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗.   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   รักษามาตรฐาน   มีคุณภาพ  โปร่งใส   และตรวจสอบได้ 
๘.   การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙.   การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

 
...........................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปัจจัยที่ควรค านึงถึงและน ามาประกอบการพิจารณาจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  

๑.   พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน   ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๔  - ๒๕๕๒  คือ  
( ๑ )  คุณธรรม  ได้แก่  สุจริต  เที่ยงตรง   เสียสละ  อดทน   ฝึกตน  มีระเบียบ  
( ๒)  หลักการท างาน   ได้แก่    เพียบพร้อมความรู้กุศโลบาย   ขยายสัมพันธ์ประสาน 
( ๓)  คุณค่า   ได้แก่  รับผิดชอบ  ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ให้ส าเร็จทันการณ์    ปฏิบัติงานยึดมั่น

ในผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้อง   เป็นธรรม  
๒.  ทศพิธราชธรรม   คือ  การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย  เสียสละ  ซื่อตรง  อ่อนโยน  
ความเพียร   ไม่โกรธ   ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  อดทน  การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากท่ีถูกที่ควร 
๓.  ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๔๐  ได้แก่ 

( ๑)  การใช้อ านาจรัฐต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  และเสรีภาพ 
( ๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย 
( ๓)  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระท ามิได้ 
( ๔ ) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
( ๕ ) บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ 
( ๖ ) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 
( ๗ ) ท างานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
( ๘ ) ส่งเสริม / สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ    

การเมืองรวมทั้งการตรวจสอบการใช้อาจรัฐ 
๔.  วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูปบริหารภาครัฐ    ได้แก่ 

( ๑) เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ 
( ๒) เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
( ๓ ) เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
( ๔ ) เป็นระบบที่เข้มแข็ง  ทนทานต่ออุปสรรค  กล้าหาญต่อสู้  เพ่ือคุณธรรม  มีเกียรติภูมิ     

และมีศักดิ์ศรี 
( ๕ ) เป็นระบบที่ทันสมัย   ทันโลก  ทันการณ์ 
( ๖ ) เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน 

๕.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้แก่ 
( ๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
( ๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
( ๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
( ๔ ) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
( ๕ ) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
( ๖ ) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
( ๗ ) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 



 
๖. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพล

เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  คือ ค่านิยมมรพึงประสงค์ส าหรับการยึดถือปฏิบัติในการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ปัจจุบัน  ๕  ประการ  ได้แก่ 

( ๑ ) กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  หมายถึง  
-  ยึดมั่นในความถูกต้อง  ความชอบธรรม 
-  เสียสละ 
-  ยึดหลักวิชาละจรรยาวิชาชพี 
-  ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 

( ๒ ) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ  หมายถึง  
-   ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
-   แยกเรื่องส่วนตัวออกจาหน้าที่การงาน 
-  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่   ต่อประชาชน  ต่อการปฏิบัติงาน  ต่อองค์กร และต่อ    

การพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 
( ๓ ) โปร่งใส  ตรวจสอบได้  หมายถึง 

-  ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
- ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
-  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 

( ๔ ) ไม่เลือกปฏิบัติ   หมายถึง  
-  บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  เน้นความสะดวก  รวดเร็ว ประหยัด  และ

ถูกต้อง 
-  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรจองตนเอง 
-  เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก  มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 

( ๕ )  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง  
-  ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด  เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 
-  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
-   เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก  มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย  

๗.  หลักธรรมหรือค าสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 
 ๘.  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ส าหรับการกระท าผิดและไม่ผิดกฎหมาย 
  พฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือผิดท านองคลองธรรมตามทรรศนะของ
นักวิชาการ    เช่น 

๑.  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว้  ( Nonfeasance )  
๒.  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระท าการที่ก่อให้เกิดความ

บกพร่อง  สูญเสีย  หรือเสียแก่ทางราชการ  ( Malfeasance )  
๓.  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการในสิ่ งที่ท าเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่กฎหมายระบุไว้ 

(Overfeasance ) 
๔.  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  แต่ใช้วิธีการที่ผิด

กฎหมาย ( Misfeasance )  
๕.  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกนัยหนึ่งว่า Conflict / Gray Area  



๙.  ข้อบังคับ  ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง   
ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น  

ข้าราชการ 
ข้อ ๒  ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  

รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้   ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจาก

อคต ิ
ข้อ ๕ ข้อราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถรอบคอบ   

รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร   ถูกต้องสมเหตุผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์

ต่อทางราชการอย่างเต็มที ่
ข้อ ๗  ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า 

โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง จรรยาบรรณต่อ
ผู้บังคับบัญชา   ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

ข้อ  ๘  ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการห้าความร่วมมือ  
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยท างาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน  รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

ข้อ ๙ ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา   ทั้งในด้าน
การปฏิบัติงาน   ขวัญก าลังใจ   สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ตลอดจน
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงาน  ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม  
     ข้อ ๑๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน   ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องด้วยความสุภาพ  มี
น้ าใจ  และมนุษยสัมพันธ์อันดี 

ข้อ ๑๒  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

ข้อ ๑๓  ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามรถด้วยความเป็น
ธรรม  เอื้อเฟ้ือ   มีน้ าใจ  และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้  หรือไม่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ   ควรชี้แจงเหตุผลหรอืแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบ
ว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป  

ข้อ ๑๔  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
ข้อ ๑๕  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติ

วิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้น  หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว   เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่ประเพณี 



 
 
          



                                       ข้อพิจารณาการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี
องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

…………………………………… 

๑.  ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
- เขตพื้นที่รับผิดชอบ        7.8   ตร.กม.  -  จ านวนประชากร   2,197  คน 
- จ านวนครัวเรือน 695 ครัวเรือน  -  จ านวนหมู่บ้าน      6 หมู่บ้าน 
- สถานีอนามัย    - แห่ง   -  วัด        3 วัด 
-  ส านักสงฆ์                   1 แห่ง 
- จ านวนโรงเรียนประถม   - โรงเรียน - จ านวน โรงเรียนมัธยม      - โรงเรียน 
- จ านวนศูนย์เด็กเล็ก   1 ศูนย์ 
จ านวนถนนในเขตพื้นท่ี 
-  ถนนคอนกรีต            38 สาย  -  ถนนลาดยาง                4 สาย 
-  ถนนลูกรัง                0   สาย  -  ถนนหินคลุก               8 สาย 
- จ านวน แม่น้ า              1     สาย      - คลองในเขตพื้นที่       8 สาย 
- บ่อบาดาล             9     แห่ง 
ข้อมูล อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
- รถขยะ           - คัน   - รถกะบะ      2 คัน 
- รถดับเพลิงเอนกประสงค์   1 คัน   - รถจักรยานยนต์     1 คัน 
- รถโดยสารไม่เกิน 12  ที่นั่ง (รถตู้)   1  คัน  - เครื่องคอมพิวเตอร์   9 เครื่อง 
 -เครื่อง pocket  PC   2 เครื่อง 

๒.   ฐานงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561   ตามข้อบัญญัติท่ีบังคับใช้)   21,848,905.- บาท) 
๒.๑ ประมาณการรายรับประจ าปี  ๒๕60   (ตามข้อบัญญัติที่บังคับใช้) 20,525,900.- บาท 
 (๑) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 14,871,200.-    บาท 
 (๒) รายได้รวมเงินอุดหนุน   5,654,700.-     บาท 
๒.๒  ประมาณการรายรับประจ าปี และรายรับจริง ๓ ปีย้อนหลัง 

(๑)  ประมาณการรายรับประจ าปี   ๒๕๕9     17,851,000.- บาท 
      รายรับจริง ปี ๒๕๕9          18,307,989.46 บาท 
(๒)  ประมาณการรายรับประจ าปี  ๒๕๕8    18,356,733.42 บาท 
      รายรับจริง ปี ๒๕๕8       18,345,814.99 บาท 
(๓) ประมาณการรายรับประจ าปี ๒๕๕7     15,754,824.10 บาท 

      รายรับจริง ปี ๒๕๕7       15,921,201.01 บาท 
 
            ๒.๓  รายได้ที่จัดเก็บเอง ๓ ปี ย้อนหลัง 
  (๑) ปี  ๒๕๕9       632,406.03  บาท 
  (๒) ปี  ๒๕๕8       589,626.42  บาท 
  (๓) ปี  ๒๕๕7         422,056.78  บาท  
             ๒.๔  ค่าใช้จ่ายประจ าส าหรับพนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทั้งหมด (รวมประโยชน์ตอบแทนอื่น เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง พนักงาน

จ้าง โบนัส ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินสะสมกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เงินสมทบทุนประกันสังคม เงินค่าครองชีพ เป็นต้น ที่น ามาจ่ายให้พนักงาน/
ลูกจ้าง) 

 (๑) ปี ๒๕๕9 ค่าใช้จ่ายหมวดรายจ่ายประจ า   6,382,260.-   บาท 
 งบพัฒนา  3,623,347.-  บาท 

 (2) ปี ๒๕๕8 ค่าใช้จ่ายหมวดรายจ่ายประจ า   5,778,420.-   บาท 
 งบพัฒนา  4,050,830.-  บาท 

 (3) ปี ๒๕๕7 ค่าใช้จ่ายหมวดรายจ่ายประจ า  4,785,541.-   บาท 
 งบพัฒนา  1,939,100.-  บาท 

๓.  จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง 
 ๓.๑ จ านวนพนักงานที่มีอยู่จริง  8 คน  
  ลูกจ้างประจ า  1  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  4   คน  พนักงานจ้างทั่วไป  1  คน 
  รวมทั้งหมด   14  คน 
 ๓.๒ จ านวนพนักงานที่มีตามแผน  พนักงาน  14  คน     ลูกจ้างประจ า  1  คน 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  5 คน พนักงานจ้างทั่วไป  2  คน  รวมทั้งหมด  22  คน 
 (ตามกรอบแผนอัตราก าลัง  พ.ศ. ๒๕61-๒๕63) 

๓.๔ ภาระค่าใช้จ่ายตามแผนอัตราก าลัง  (ก่อน)  คิดเป็นร้อยละ  35.75 % 

๓.๕ ภาระค่าใช้จ่ายตามแผนอัตราก าลัง  (หลัง)  คิดเป็นร้อยละ   30.60 % 
  

รับรองว่าถูกต้อง 
 

 
 

  (นางสาวปรีดาวรรณ  เทียมกลิ่น) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด  โทร. ๐ ๓๗๕๔ ๑๒39                                      

ที ่            - วันที ่        1  สิงหาคม  ๒๕60   

เรื่อง     ขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  
1. เรื่องเดิม 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบก าหนดอัตรา
ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง ประกอบกับเพ่ือเป็นการก าหนดทิศทาง
เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ในห้วงระยะเวลา  3  ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย   

2. ข้อเท็จจริง 

 2.1 แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ประจ าปีงบประมาณ  
2558 – 2560  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30 กันยายน  2560 และองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  
จ าเป็นต้องมีแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อรองรับอัตราก าลังในปีงบประมาณ 2561 – 2563 
  2.1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2545  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 15 ในการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ประกอบด้วย 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธาน   
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นคณะท างาน 
(3) ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ  เป็นคณะท างาน 

    (4)  พนักงานส่วนต าบล     เลขานุการคณะท างาน 
  2.1.2 คณะท างานมีหน้าที่ จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้
ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก
และคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ในองค์การบริหารส่วนต าบล   ตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล   และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี 



 2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล   เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้อง
ก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ก าหนด 
โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

2.2.1 ข้อ 270 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ประกอบด้วย 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน     เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  2.2.2 คณะกรรมการ มีหน้าที่ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้าน
การบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  
ตรวจสอบ   ก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด าเนินการด้านอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต 
และยั่งยืน 



 3. ข้อระเบียบ 
3.1   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
3.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

3.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ก าหนดให้จัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างรวมไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 

3.4 หนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 25 ลงวันที่  13 
พฤศจิกายน 2558  เรื่อง  การจัดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 

3.5 หนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 137 ลงวันที่  30 
ธันวาคม  2558  เรื่อง  แนวทางการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) 

4. ข้อพิจารณา 

   เพ่ือให้ด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึง
เห็นควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้สอดคล้อง กับแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 
 5. ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในค าสั่ง ที่แนบ 

                                  
                (นางอัญชลี  มโนวรรณ) 

                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



 
- เห็นควรด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
    ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

              
              (นางสาวถวิล  ภูแช่มโชติ) 
                   หัวหน้าส านักปลัด 
 
 

-  เห็นควรด าเนินการ            ด าเนินการ 

                                                         
           (นายสมพร  วันทิยา)                  (นางสาวปรีดาวรรณ  เทียมกลิ่น) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
ที่    23  /2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563  
……………………………………………. 

  ด้วยแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ประจ าปีงบประมาณ  
2558 – 2560  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30 กันยายน  2560 และองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  
จ าเป็นต้องมีแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือรองรับอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และ พนักงานจ้าง  
ในปีงบประมาณ 2561 – 2563    

  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานด้านด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อยและองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์มีแผนอัตราก าลังบริหารจัดการ
บุคลากรต่อเนื่อง  ตอบสนองภารกิจการให้บริการประชาชน  จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 15  และ
มาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  19 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563  
     1.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         ประธานคณะท างาน 
   1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    คณะท างาน  
   1.3  หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน 
   1.4  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง             คณะท างาน 
   1.5  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง   คณะท างาน 
   1.6  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะท างาน    1.9  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    เลขานุการคณะท างาน 



 
 2. คณะท างานมีหน้าที่ จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้ค านึงถึง
ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของ
งาน  และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ในองค์การบริหารส่วนต าบล   ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล   และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี 
        ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง  ณ  วันที่   1   สิงหาคม   พ.ศ.  2560 
                            

                                                   
               (นางสาวปรีดาวรรณ  เทียมกลิ่น) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  



 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
ที่    24 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
……………………………………………. 

  ตามประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  19 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ส่วนที่ 3 การพัฒนาบุคลากร  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล   เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบ
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ก าหนด โดยให้ก าหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น จึงให้  แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 
2561–2563 ดังนี ้

  1.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธาน 

  1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะกรรมการ  
  1.3  หัวหน้าส านักปลัด     คณะกรรมการ 

  1.4  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง  คณะกรรมการ 

  1.5  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง  คณะกรรมการ 

  1.6  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะกรรมการ 

  1.9  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เลขานุการคณะท างาน 



 
 
    
  2. คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
   2.1  ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  ด้านความรู้ทั่วไป
ในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร    ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว  และด้านศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม     
   2.2 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  ตรวจสอบ   ก ากับดูแลและติดตามประเมินผล 
การด าเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.3 ด าเนินการด้านอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ  ในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต  และยั่งยืน 
        

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       สั่ง  ณ  วันที่   1  มิถุนายน  พ.ศ.2560 

                                               
(นางสาวปรีดาวรรณ  เทียมกลิ่น) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โทร. 0 3754 1239     . 
ที ่                     -                                          วันที ่     3  สิงหาคม  2560                                

.เรื่อง    ขอเชิญร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี                        

.ถึง   คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  ที่  33 /2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี  2561 – 2563  ลงวันที่  1 สิงหาคม  2560  ซึ่งท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะท างาน  ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
เตรียมการ  วางแผน  การก าหนดอัตราก าลัง  ยุบเลิกต าแหน่ง  ของส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลล านารายณ์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเชิญคณะท างานการจัดท าแผนอัตราก าลังเข้าร่วมประชุม  
วิเคราะห์  วางแผน  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี  งบประมาณ  2561 -2563  ในวันที่  7  
สิงหาคม  2560  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  และขอให้
คณะท างานเตรียมเอกสาร  สถิติปริมาณงานของส่วนราชการและรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรในสังกัด 
ให้ฝ่ายเลขาก่อนวันประชุมด้วย  
 

  จึงแจ้งมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 

                                                                            
(นางสาวปรีดาวรรณ  เทียมกลิ่น) 

ประธานคณะท างาน/ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ 

 
ส าเนาแจกจ่าย 

1. ปลัด อบต. 
2. หัวหน้าส่วนราชการ  
3. นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผน 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

ครั้งที่ 1/2560 
วันที่  7  สิงหาคม  2560  เวลา  09.00 น.  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  
 
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ค าสั ่งองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  ที่   33 /2560   ลงวันที่   1  
สิงหาคม  2560  เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563  ดังนี้ 

  1.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธาน 

  1.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะท างาน  
  1.3  หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน 

  1.4  รักษาการหัวหน้าผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 

  1.5  รักษาการหัวหน้าผู้อ านวยการกองช่าง  คณะท างาน 

  1.6  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะท างาน 

  1.9  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เลขานุการคณะท างาน 

- คณะท างานมีหน้าที่ จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้
ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล   ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  
และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ในองค์การบริหารส่วนต าบล   ตลอดทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล   และการ
จัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล   โดยก าหนดเป็นแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี 

1.2 ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35  ก าหนดไว้ ค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร ในแต่ละ อบต. 
ต้องไม่เกิน ร้อยละ  40   เนื่องจากกฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งเราจะได้ พิจารณากันต่อไป 



 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา        
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา       
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

พิจารณาแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ โดยเสนอปริมาณงาน 
จ านวนบุคลากรในสังกัด เป็นรายส่วนราชการ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  โทร. 0 3679 0033                           
ที ่                     -                                          วันที ่       9     สิงหาคม    2560                            

.เรื่อง    ขอส่งปริมาณงานเพื่อจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี                           

.เรียน   ประธานคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะท างาน) 
 

  ตามหนังสือคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ลงวันที่  20  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  
ขอเชิญร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยประธานคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี 
ให้ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ จัดส่งปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ให้ฝ่ายเลขาเพ่ือใช้ประกอบในการประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ างบประมาณ  2561 – 
2563  นั้น 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งปริมาณ
งาน  และจ านวนบุคลากร ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                        
(นางสาวถวิล  ภูแช่มโชติ) 

        หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 



                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  โทร. 0 3679 0033                                        
ที ่                     -                                          วันที ่       9  สิงหาคม   2560                             

.เรื่อง    ขอส่งปริมาณงานเพื่อจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี                           

.เรียน   ประธานคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะท างาน) 
 

  ตามหนังสือคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ลงวันที่  20  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  
ขอเชิญร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยประธานคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ให้ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ จัดส่งปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ให้ฝ่ายเลขาเพ่ือใช้ประกอบในการประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ างบประมาณ  2561 – 
2563  นั้น 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งปริมาณ
งาน  และจ านวนบุคลากร ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                          
(นางสาวฉวีวรรณ  ฤทธิ์สยาม) 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
        รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  โทร. 0 3679 0033                                        
ที ่                     -                                          วันที ่             9  สิงหาคม    2560                            

เรื่อง    ขอส่งปริมาณงานเพื่อจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี                            

เรียน   ประธานคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะท างาน) 
 

  ตามหนังสือคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ลงวันที่  20 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  
ขอเชิญร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยประธานคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ให้ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ จัดส่งปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ให้ฝ่ายเลขาเพ่ือใช้ประกอบในการประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ างบประมาณ  2561 – 
2563  นั้น 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งปริมาณ
งาน  และจ านวนบุคลากร ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                             
(นายสุขสันต์  ศรีภักดี) 

นายช่างโยธาช านาญงาน 
         รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 



                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองสวัสดิการสังคม อบต.ล านารายณ์  โทร. 0 3679 0033                                          
ที ่                     -                                          วันที ่             9  สิงหาคม    2560                            

เรื่อง    ขอส่งปริมาณงานเพื่อจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี                            

เรียน   ประธานคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ผ่านฝ่ายเลขานุการคณะท างาน) 
 

  ตามหนังสือคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ลงวันที่  20 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  
ขอเชิญร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยประธานคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ให้ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ จัดส่งปริมาณงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ให้ฝ่ายเลขาเพ่ือใช้ประกอบในการประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ างบประมาณ  2561 – 
2563  นั้น 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง
ปริมาณงาน  และจ านวนบุคลากร ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                       
(นางสาวเมธาวรรณ  ลุนพรม) 

         ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบลงช่ือผู้ร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ครั้งที่ 1/2560 

วันที่  7  สิงหาคม  2560  เวลา  09.00 น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  

------------------- 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางสาวปรีดาวรรณ  เทียมกลิ่น ประธานคณะท างาน  
2 นายสมพร  วันทิยา คณะท างาน  
3 นางสาวถวิล  ภูแช่มโชติ คณะท างาน  
4 นางสาวฉวีวรรณ  ฤทธิ์สยาม คณะท างาน  
5 นายสุขสันต์  ศรีภักดี คณะท างาน  
6 นางสาวเมธาวรรณ  ลุนพรม คณะท างาน  
7 นางอัญชลี  มโนวรรณ เลขานุการคณะท างาน  

 



รายงานการประชุม 
คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

ครั้งที่ 1/2560 
วันที่   7  สิงหาคม  2560  เวลา  09.00 น.  

ณ  ห้องสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางสาวปรีดาวรรณ  เทียมกลิ่น ประธานคณะท างาน ปรีดาวรรณ  เทียมกลิ่น 

2 นายสมพร  วันทิยา คณะท างาน สมพร  วันทิยา 

3 นางสาวถวิล  ภูแช่มโชต ิ คณะท างาน ถวิล  ภูแช่มโชต ิ

4 นางสาวฉวีวรรณ  ฤทธิ์สยาม คณะท างาน ฉวีวรรณ  ฤทธิ์สยาม 

5 นายสุขสันต์  ศรีภักด ี คณะท างาน สุขสันต์  ศรีภักด ี

6 นางสาวเมธาวรรณ  ลุนพรม คณะท างาน เมธาวรรณ  ลุนพรม 

7 นางอัญชลี  มโนวรรณ เลขานุการคณะท างาน อัญชลี  มโนวรรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.3 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ที่  33 /2560  ลงวันที่  1 สิงหาคม  
2560  เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2561 – 2563 ดังนี้ 
1.3.1 นางสาวปรีดาวรรณ  เทียมกลิ่น  ประธานคณะท างาน 
1.3.2 นายสมพร  วันทิยา   คณะท างาน 
1.3.3 นางสาวถวิล  ภูแช่มโชติ   คณะท างาน 
1.3.4 นางสาวฉวีวรรณ  ฤทธิ์สยาม  คณะท างาน 
1.3.5 นายสุขสันต์  ศรีภักดี   คณะท างาน 
1.3.6 นางสาวเมธาวรรณ  ลุนพรม  คณะท างาน 
1.3.7 นางอัญชลี  มโนวรรณ   เลขานุการคณะท างาน 



-2- 
 

คณะท างานมีหน้าที่ จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล   โดยให้
ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล   ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน   และ
ปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ในองค์การบริหารส่วนต าบล    ตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล   และการจัดสรร
เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี 

1.4 ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35  ก าหนดไว้ ค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร ในแต่ละ อบต. 
ต้องไม่เกิน  ร้อยละ  40   เนื่องจากกฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งเราจะได้ พิจารณากันต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา       - ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา      - ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน - การพิจารณาก าหนดต าแหน่งเพ่ิมและยุบเลิก ต าแหน่งในแต่ละส่วนราชการ  ในการจัดท า

แผนอัตราก าลังประจ าปี  2558 – 2560  กระบวนการที่มาในการก าหนดต าแหน่ง มีวิธี
และการด าเนินการในการคัดเลือก ต าแหน่งที่ควรยุบและเพ่ิมโดยเริ่มจากส่วนราชการไหน 
ที่ไปที่มาในการพิจารณายุบเลิกหรือเพ่ิม ต าแหน่งนั้น  ให้เลขาชี้แจงให้คณะกรรมการ
ทราบด้วย   

เลขาฯ  - การก าหนดต าแหน่งในแต่ละส่วนราชการ นั้นได้มีหนังสือให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
จัดท าตารางการท างานของส่วนราชการในกรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา เพ่ือน ามาใช้ใน
การพิจารณาว่า ต าแหน่งใดควรยุบ ต าแหน่งใดควรเพ่ิมซึ่ง เราจะยุบหรือจะเพ่ิมนั้น จะ
พิจารณาจากค่างานที่แต่ละส่วนราชการปฏิบัติงานจริงใน  3  ปีที่ผ่านมา และน ามาใน
วันนี้แล้วโดยแทรกอยู่ในวาระการประชุมข้างหลังค่ะในการเสนอยุบเลิกหรือเพ่ิมต าแหน่ง
ในแต่ละส่วนราชการเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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เห็นควรให้แต่ละส่วนราชการเสนอความคิดเห็นและคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาโดย  
เรียงล าดับ จากส่วนราชการต่าง ๆ  ตั้งแต่  ส านักปลัด  กองคลัง กองช่าง  และกอง
สวัสดิการสังคม โดยการพิจารณาขอให้หัวหน้าส่วนตามล าดับ น าเสนอผลการด าเนินงาน
ในช่วงระยะเวลา  3  ปี ต่อที่ประชุม ค่ะ  

- เพ่ิมเติมอีกเล็กน้อยค่ะ ปัจจุบัน การค านวณคร่าว ๆ ค่าใช้จ่ายของ อบต. อยู่ที่ประมาณ 
ร้อยละ  26.97  จึงเห็นควรให้ส่วนราชการที่จะเพ่ิมต าแหน่งพิจารณาถึงงบประมาณและ
ค่าร้อยละดังกล่าวด้วยค่ะ  ส่วนค่างานที่ประธานให้แต่ละส่วนราชการส่งมาให้ เลขานุการ
นั้น เลขานุการได้ด าเนินการรวบรวมเรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละส่วนราชการบันทึกส่งมายัง
เลขาก่อนวันประชุม  ทุกส่วนราชการ ดังนั้นแล้วจึง ขอแจ้งปริมาณงาน เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง เพ่ิมลด หรือปรับเกลี่ยอัตรา ดังรายละเอียดแนบ
ท้ายค่ะ 

ประธาน -    ค่ะ ส าหรับแนวทางการวิเคราะห์ค่างาน และการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมหรือยุบเลิกนั้น เลขา
ได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบแล้ว โดยการน าเสนอให้เริ่มตั้งแต่  ส านักงานปลัด กองคลัง  
กองช่าง  กองการศึกษาฯ  และกองสาธารณสุข  เป็นล าดับสุดท้ายและให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่ละส่วนราชการไปพร้อมเลย เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้น าเสนอเรียบร้อยแล้ว 
เป็นรายส่วนราชการ  โดยพิจารณาดูภาระหน้าที่งานในสายงานนั้น และค่าใช้จ่ายในงบ
บุคลากร เป็นหลัก  เชิญเลยค่ะ  

ส านักปลัด  -  ส านักปลัด ต าแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในปัจจุบัน มีอยู่ดังนี้ ค่ะ 
 

1 นางสาวถวิล  ภูแช่มโชติ ปริญญาโท หัวหน้าส านักปลัด  
2 นางอัญชลี  มโนวรรณ ปริญญาโท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
3 - ว่าง - ปริญญาตรี นักทรัพยากรบุคคล ขอใช้บัญชี กสถ 
4 นางจันทนา  ศรีเมฆ ปริญญาตรี ครูผู้ดูแลเด็ก  

5 
- ว่าง - ปวส. จพง.ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
ขอใช้บัญชี กสถ 

6 นางชุติมา  ศรีสุพรรณ ปริญญาตรี นักจัดการงานทั่วไป 
(ลจ.ประจ า) 
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7 - ว่าง - ปริญญาตรี ครูผู้ดูแลเด็ก  
8 นางสาวนุชจรี  ประเสริฐสิงห ์ ปริญญาตรี ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  
9 นางสาวศิริขวัญ  ศรีเมฆ ปริญญาตรี ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  

10 นายธวัชชัย  ยั่งยืน ม.6 พนักงานขับรถยนต์  
11 - ว่าง - ม.6 นักการภารโรง  
12 นางสาวภัทรา  อุตมะมูล ม.6 แม่บ้าน  

 

1. ข้าราชาร  5 ต าแหน่ง  มีคนครอง  3 ต าแหน่ง  ลูกจ้างประจ า  1  ต าแหน่ง  และ
พนักงานจ้าง 3 ต าแหน่ง  ดังนี้ 

2. ปัจจุบันในส่วนของข้าราชการ จะมีต าแหน่งว่าง  จ านวน  2  อัตรา  คือต าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล  และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย  ซึ่งต าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคลก่อนหน้านั้น เป็นของ นางสาวจุฑามาศ  ถาวร  ที่ด ารงต าแหน่งใน
ขณะนั้น  ได้ย้ายออกไป ด ารงต าแหน่งที่ องค์การบริหารส่วนต าบลซับตะเคียน และ 
ส านักปลัดเอง  ก็ยังไม่มีคนร้องขอมาด ารงต าแหน่งนี้ในปัจจุบัน  ความส าคัญของ
ต าแหน่งนี้ ปัจจุบันให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 งาน หน้าที่ส าคัญของ ต าแหน่ง
ดังกล่าว คือ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน   เลื ่อนระดับ/ย้ายสายงาน   บันทึกทะเบียน
ประวัติ   ขอเครื่องราช  รับสมัครพนักงานจ้าง/พนักงานจ้าง  ลาออก  และปฏิบัติงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  และต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้ท าการสรรหากแล้ว  แต่ยังไม่มีใครโอนย้ายมา  การก าหนดต าแหน่งนี้
ยังคงอยู่ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 2561 – 2563  และต้องก าหนดอัตราเงินเดือนไว้
ส าหรับคนที่จะมาบรรจุด้วยค่ะ  เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ขอ กสถ สอบให้ เราไม่สามารถ
ยุบหรือยกเลิกต าแหน่งได้ค่ะ  และในส่วนของการเพ่ิมต าแหน่งนั้น ส านักงานปลัดขอ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม  1  ต าแหน่ง  คือ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  (51 -3-01-
4101-001)  (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)  จ านวน  1  อัตรา  เนื่องจากภารกิจที่เพ่ิมมาก
ขึ้น 
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กองคลัง -  กองคลัง ต าแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในปัจจุบัน มีอยู่ดังนี้ ค่ะ
  

1 -ว่าง- ปริญญาโท ผู้อ านวยการกองคลัง  
2 นางสาวฉวีวรรณ  ฤทธิ์สยาม ปริญญาตรี นักวิชาการเงินและบัญชี  
3 นางอารีย์  ปลุกปลื้ม ปริญญาตรี นักวิชาการพัสดุ  
4 นางสาวเพ็ญนภา  วิไลพัฒน์ ปวส. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
 

1. ข้าราชการ  3 ต าแหน่ง  มีคนครอง 2 ต าแหน่ง  และยังมีว่างอยู่  1  ต าแหน่งได้แก่   
2. ต าแหน่งที่ว่าง คือ ผู้อ านวยการกองคลัง  ตามที่กรมฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งมาว่า  หากไม่

สามารถสรรหาได้ภายใน  150  วัน  จะต้องให้ กสถ สอบให้โดยปริยาย ดังนั้นแล้ว 
ต าแหน่งดังกล่าว กองคลังจึงยังคงไว้ และบรรจุเงินไว้ ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ด้วย ค่ะ 
กรณีเดียวกับส านักงานปลัด เราไม่สามารถที่จะยุบ หรือยกเลิกต าแหน่งได้ ค่ะ ต้องรอ
กรมจัดสอบแข่งขันอย่างเดียวค่ะ 

3. การปรับลด ต าแหน่งหรือเพ่ิมต าแหน่ง ในกองคลัง ปัจจุบันต าแหน่งที่มีและต าแหน่งว่าง 
รอการสรรหา ลงตัวแล้ว จึงไม่ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมอีกค่ะ 

 

กองช่าง - มีต าแหน่งในปัจจุบัน ได้แก่  ข้าราชการ   2  อัตรา  ดังนี้ 
1 -ว่าง- ปริญญาตรี ผอ.กองช่าง  
2 นายสุขสันต์  ศรีภักดี ปวส. นายช่างโยธา  

1. ข้าราชการ  2 ต าแหน่ง  มีคนครอง 1 ต าแหน่ง  และยังมีว่างอยู่  1  ต าแหน่งได้แก่   
2. ต าแหน่งที่ว่าง คือ ผู้อ านวยการกองช่าง  ตามที่กรมฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งมาว่า  หากไม่

สามารถสรรหาได้ภาใน  150  วัน  จะต้องให้ กสถ. สอบให้โดยปริยาย ดังนั้นแล้ว 
ต าแหน่งดังกล่าว กองช่างจึงยังคงไว้ และบรรจุเงินไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ด้วย ค่ะ 
กรณีเดียวกับส านักงานปลัด เราไม่สามารถที่จะยุบ หรือยกเลิกต าแหน่งได้ ค่ะ ต้องรอ
กรมจัดสอบแข่งขันอย่างเดียวครับ 
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3. การปรับลด ต าแหน่งหรือเพ่ิมต าแหน่ง ในกองช่าง ปัจจุบันต าแหน่งที่มีและต าแหน่งว่าง 

รอการสรรหา ลงตัวแล้ว จึงไม่ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มอีกครับ 
 

กองสวัสดิการสังคม - มีต าแหน่งในปัจจุบัน ได้แก่  ข้าราชการ   1  อัตรา  ดังนี้ 
1 นางสาวเมธาวรรณ  ลุนพรม ปริญญาตรี ผอ.กองสวัสดิการ

สังคม 
 

1. ข้าราชการ  1 ต าแหน่ง  มีคนครอง 1 ต าแหน่ง   
2. การปรับเพ่ิมหรือลด ต าแหน่งหรือเพ่ิมต าแหน่ง ในกองสวัสดิการสังคม มีความ
ต้องการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม  1  ต าแหน่ง  คือ  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน  (51-3-11-
3801-001)  (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)  จ านวน  1  อัตรา  เนื่องจากภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน 

ประธาน - เรื่องอ่ืน ๆ มีใครจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ 
ปลัด อบต.  - การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี มีความส าคัญมากต่อการควบคุม  พัฒนาบุคลากรในสังกัด

ของเรา  และ การก าหนดหลักการความจ าเป็น  วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ตามตัวอย่างที่เลขาน ามาให้ดู ในความคิดของผม  ถ้าเราจะพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรม
จริง ๆ ควรที่จะเอาหลักความเป็นจริงมาก าหนดไว้ในแผนอัตราก าลังด้วย  ดังนั้น ผมเห็นว่า 
ในแผนอัตราก าลังตามตัวอย่างนี้ ยังขาดยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  จึงเห็นควรให้เพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้ในแผนด้วย  อีกอย่างในการก าหนด
แผนพัฒนาข้าราชการในข้อ 12 ผมเห็นควรให้เพ่ิมเติมองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนา ข้าราชการด้วยครับ  

ประธาน - ดิฉันว่าก็เป็นการดีนะที่จะได้มีทิศทางในการจัดท าแผนและทิศทางในการพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจน มีข้อมูลอย่างไรบ้าง  

ปลัด อบต. - ขอน าเรียนในที่ประชุมดังนี้ นะครับ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของ อบต.ล านารายณ์ 
  ตามแผนพัฒนาของ อบต.ล านารายณ์ ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ครับ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการเกษตรปลดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

   จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ตามประเด็นยุทศาสตร์การพัฒนา  

  ๑. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
  ๒. เพ่ือเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือเครื่องใช้ให้

ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือเอ้ือต่อการบริการประชาชน 
  ๔. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสในการ

บริหารจัดการ 
  ๕. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร และการผลิตน้ าประปาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
  ๖. เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการจ าหน่ายสินค้า โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง แบบเศรษฐกิจพอเพียง

ตามนาวพระราชด าริ 
  ๗. เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรม 
  ๘. เพ่ือส่งเสริมการและจ าหน่ายสินค้า โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด าริ 
  ๙. เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรม 
 ๑๐. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชนห่างไกลยาเสพติด 
 

มติที่ประชุม  คงต าแหน่งเดิม  และเพ่ิมต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 2561 – 2563  ดังนี้ 

   ส านักปลัด  เพ่ิมต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา 
   กองสวัสดิการสังคม  เพ่ิมต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน  จ านวน  1  อัตรา 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดเสนอเรื่องอะไรบ้างคะถ้าไม่มดีิฉันขอปิดการประชุม 
เลิกประชุม เวลา  12.00 น. 
 
                                                                   

 (ลงชื่อ)   อัญชลี  มโนวรรณ    ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางอัญชลี  มโนวรรณ) 
          เลขานุการคณะท างาน 
 
 
 
 (ลงชื่อ)  ปรีดาวรรณ  เทียมกลิ่น  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางสาวปรีดาวรรณ  เทียมกลิ่น) 
           ประธานคณะท างาน 

 
 



 
 

ประชุมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ปี  2561 – 2563 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   

ล าดับ ต าแหน่ง รายละเอียดงาน มติที่ประชุม 
1 หัวหน้าส านักปลัด สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่ง

โดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  ติดต่อนัดหมาย  จัดงานรับรองต่าง ๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการ
ประชุม  ท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ  ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง  ๆ  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  หรือมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน  เช่น  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบุคคล  
งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งาน
รักษาความสงบเรียบร้อย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินการบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  
งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานสัญญา  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งงาน
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ 
 

คงต าแหน่งไว ้

2 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

ในสายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนท าหน้าที่ช่วยศึกษา  
วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  เพื่อเสนอ แนะเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนหรือ
โครงการ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและ
โครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย  
แผนงานอบต.  แผนอ าเภอ  แผนงานจังหวัด  และโครงการระดับชาติ   ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 

คงต าแหน่งไว ้

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ ต าแหน่ง รายละเอียดงาน มติที่ประชุม 
3 -นักทรัพยากรบุคคล 

-ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล  การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  การ
ด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ  จัดท า
ทะเบียนประวัติการรับราชการ  การด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
 

คงต าแหน่งไว ้

4 - ครูผู้ดูแลเด็ก 
- ครูผู้ดูแลเด็ก 
   (พนง.จ้าง) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็กเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยอนุบาลให้ได้รับการพัฒนา  ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กที่เหมาะสมตามวัย  จัดกิจกรรม
ประจ าวัน  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กส ารวจรายชื่อเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูประจ าวัน  
เยี่ยมเยียนผู้ปกครอง  และเด็กกรณีเด็กไม่มาเรียนเกินกว่า  3  วัน 
จัดเตรียมสถานที่เรียน  อุปกรณ์การเรียนการสอน  อาหารเสริม  น้ าดื่ม  น้ าใช้  จัดท าบันทึกการสอน  และบันทึก
ประจ าตัวเด็ก  ตลอดจนจัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอน  ผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  โดยเน้นวัสดุที่
มีอยู่แล้วในท้องถิ่น  จัดท าบัญชีรับ-จ่ายนมตามโครงการการจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

คงต าแหน่งไว ้

5 -จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  พิจารณาท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะกับ
ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ  และสาธารณ
ภัยอื่น ๆ  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  การป้องกันฝ่ายพลเรือน  และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
 

คงต าแหน่งไว ้

 



 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายละเอียดงาน มติที่ประชุม 
6 -พนักงานขับรถยนต์ ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้อง 

เล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอ่ืนนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

7 -นักการภารโรง เปิด – ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้ 
สูญหาย ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์การเรียน-การสอน อาคารส านักงาน วัสดุครุภัณฑ์ หรืองานอ่ืนใด 
ที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

8 -แม่บ้าน ลักษณะงาน เปด- ปดส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่และทรัพยสิน 
ของทางราชการ ดูแลรักษาความสะอาดในส านักงาน หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวของและปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ปี  2561 – 2563 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   

ล าดับ ต าแหน่ง รายละเอียดงาน มติที่ประชุม 
1 ผู้อ านวยการกองคลัง สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย  วางแผน  ควบคุม  มอบหมายงาน  ตรวจสอบ  ประเมินผลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการ
จดัเก็บรายได้งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ  งานธุรการ  งานการจัดการ  เงินกู้  งาน
จัดระดับงาน งานบริหารงานบุคคล  งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้
ค าปรึกษาแนะน าการท าความเห็นและสรุปรายงาน     ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าขององค์การบริหารส่วนต าบล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คงต าแหน่งไว้ 

2 -นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานระดับปริญญา  ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ  การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ  การวิเคราะห์งบประมาณ การ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี  ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชี
แยกประเภท  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คงต าแหน่งไว้ 

3 -นักวิชาการพัสดุ 
 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางพัสดุทั่วไปของส่วนราชการที่ค่อนข้างยาก  ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา  จัดซื้อ  การเบิกจ่าย การเก็บรักษา  การซ่อมแซม  และบ ารุงรักษา  การท าบัญชีทะเบียน
พัสดุ  การเก็บรักษาใบส าคัญ  หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด  การท าสัญญา  การ
ต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คงต าแหน่งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ปี  2561 – 2563 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   

ล าดับ ต าแหน่ง รายละเอียดงาน มติที่ประชุม 
4 -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนของ
อบต.  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการค าร้องหรือค าขอของผู้เสีย ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม  รับช าระเงิน  เขียนใบเสร็จรับเงิน  และลงบัญชี  จัดท าทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐาน
การเสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน ๆ  ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและประเมินภาษี   

คงต าแหน่งไว้ 

 



 
การประชุมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ปี  2561 – 2563 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายละเอียดงาน มติที่ประชุม 
1 นักบริหารงานช่าง สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่าง  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการางโครงการ  

การรวบรวมและส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในงานออกแบบ วางผังหลัก  ออกแบบสถาปัตยกรรม  ครุภัณฑ์  และ
ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรมต่าง ๆ การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม  บ ารุง รักษา  และติดตามผลวิจัยงานทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบ  รูปรายการก่อสร้าง  การประมาณราคาตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิก
จ่ายเงิน  ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และบริการงานทั่วไปของหน่วยงาน  ซึ่งต าแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความ
ช านาญในวิชาช่างโยธา  วชิาการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมงานช่างรังวัด  งานช่างส ารวจ  ออกแบบค านวณ
วิศวกรรมต่าง ๆ งานด้านสวนสาธารณะ  งานด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ  การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบที่
เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คงต าแหน่งไว้ 

2 -นายช่างโยธา  
 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และ
งานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การค านวณแบบด้านช่างโยธา 
การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้าง ในงานด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือ
ตรวจสอบที่เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

คงต าแหน่งไว้ 

 



 
 

การประชุมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ปี  2561 – 2563 
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์   

 
ล าดับ ต าแหน่ง รายละเอียดงาน มติที่ประชุม 

1 นัก
บริหารงาน
สวัสดิการ
สังคม 

ครอบคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ทีปฏิบัติงานทางด้านสวัสดิการสังคมในฐานะหัวหน้า  หน่วยงานระดับกอง ซึงมีลักษณะงานทีปฏิบัติเกยีวกับ
การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก  และเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การ
ส่งเสริมกีฬา การจัดให้มี  และสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถินและกิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด  และ
งานสวนสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกียวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที 
อืนทเีกยีวข้อง 

 
คงต าแหน่งไว้ 

 


