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    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) กําหนด
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ให
คํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจน
ท้ังภาระคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ., เทศบาล, อบต.) ท่ีจะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ., เทศบาล, อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใชใน
การกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) ท้ังนี้ ให
เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) กําหนด 
      ๑.2 คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) ไดมีมติ
เห็นชอบประกาศการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อบจ., เทศบาล, อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนกรอบในการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ., เทศบาล, 
อบต.) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อบจ., เทศบาล, อบต.) วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบ
อัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป 
    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ, เทศบาล, อบต.)   จึง
ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป สาํหรับปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 

 
     
 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564 - 2566) โดย
วัตถุประสงค ดังนี้ 
    2.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี
เหมาะสม ไมซํ้าซอน 
    ๒.๒ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง 
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละประเภท และตามพระราชบญัญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
    ๒.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 
  ๒.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรขององคการ 
บริหารสวนตําบลตาดกลอย 
  ๒.๕ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้ง 
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    ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง เพ่ือใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เกิดประโยชนตอประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปน
อยางดี 
    ๒.๖ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหาร         
งานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย โดยคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ซ่ึงประกอบดวย
นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยเปนประธาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย หัวหนาสวน
ราชการเปนกรรมการ  และมีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 1 คน เปนเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 
ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
    3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ผูบริหาร  และสภาพปญหาในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เพ่ือใหการดําเนินการขององคการ
บริหารสวนตําบลตาดกลอยบรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไวจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตางๆให
เหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา งานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวน
และตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร หากงานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผน
กรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว 
อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ เพ่ือเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่อง
กําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 

    3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดเพชรบูรณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน(Supply pressure)เปนการนําประเด็นคาใชจาย
บุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางประสิทธิภาพสูงสุด กําหนด
ตําแหนงในสายงานตางๆจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณ
งานและคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆโดยในสวนนี้จะคํานึงถึง 
    3.3.1 การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ในพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงานในแตละ
ประเภทเพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

         3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน (ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมี 

 
 

     /ผลกระทบตอประสิทธิภาพ...... 
 

3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3 ป 
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  ผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลัง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายตามมาตรา 
35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
    3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง(Work process) ในอดีต  เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริงโดยสมมุติฐานท่ีวา 
งานใดท่ีตองมีกระบวนการและเวลาท่ีใชมากหวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา อยางไรก็ดีในภาค
ราชการสวนทองถ่ินนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบายงานมาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบาง
ประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานไดดังนั้น การคํานวณเวลาท่ีใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นจึงทําได
เพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกวาจะเปนขอมูลท่ีใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอ
หนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคํานวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตอง
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจ
เปนไปไดสางานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอ่ืน ก็มีความจําเปนตอง
มาใชประกอบการพิจารณาดวย 
  3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธท่ีพึง
ประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีตองใชสําหรับการสราง
ผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมุติฐานท่ีวา หากผลงานท่ีผานมาเปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและ
ในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม 
เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 
    3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตางๆอยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 
ประเด็นดังนี้ 
  3.6.1 เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการแบงงาน
ในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางท่ีมากเกินไปจะทําให
เกิดตําแหนงงานข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารท่ัวไปในสวนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
  3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆสวนราชการในปจจุบันมีขาราชการสูงอายุ
จํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะรองรับการเกษียณอายุของ
ราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะ
เกษียณอายุไป เปนตน 
    3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ีภายในสวนราชการ
และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซ่ึงมุมมองตางๆอาจทําให
การกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับการกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนําเขาขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวน 

 
/กรอบอัตรากําลัง..... 
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  กรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาท่ีในเทศบาล ก. และงานการเจาหนาท่ีในเทศบาล ข.ซ่ึงมี
หนาท่ีรับผิดชอบคลายกัน โดย 
  สมมุติฐานท่ีวาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 
  3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินทุกคน 
โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจํานวนกรอบ
อัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังเปน
ระบบมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสม (Right Jobs) 
มากกวาการเพ่ิม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกําหนดกรอบตํา
แหยงในประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ท้ังๆ
ท่ีใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอ่ืนก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปน
ตําแหนงประเภทวิชาการ  ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้
เปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบ
แนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวน
ราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอกับการท่ีอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบ
อัตรากําลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะ
ใหสวนราชการสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอ่ืนๆ เชน 

-การใชขอมูลท่ีหลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมีการ
เกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 
  -การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานท่ีจะสามารถนําไปใชวัด
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตองรวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนําผลการจัด
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นําไปสูการใชอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บขอมูลผลงาน  จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซ่ึงจะเปนประโยชนใน
อนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพ่ือรองรับภารกิจท่ีจะเพ่ิม/ลดลง 
 

 
 

  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยประกอบดวย 9 หมูบาน มีประชากร (ณ ป 2563) 
6,740.-คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร  โดยมีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญไดแก ขาวโพด(เลี้ยงสัตว) 
ขาว  มะขามหวาน ใบยาสูบ มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน 40,000 บาท  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มี
รายรับจริง ในปงบประมาณ 2562  จํานวนท้ังสิ้น  38,599,391.19 บาท    
 

  จากการท่ีไดมีการจัดประชาคมหมูบานท้ัง 9 หมูบาน และประชาคมตําบลตาดกลอย  ไดสรุป
ปญหาความตองการและแนวทางในการแกไขปญหาลงในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2564)และ
แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ซ่ึงไดวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพ้ืนท่ีตําบลตาดกลอย 
ไดดังนี้ 

/4.1 ปญหาโครงสราง….. 

4. สภาพปญหาของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน 
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  4.1  ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน 
   4.1.1 การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก 
   4.1.2 ปญหาการไมโทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
   4.1.3  ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 
  4.2  ปญหาการผลิต  การตลาด  รายไดและการมีงานทํา 
   4.2.1  ราษฎรขาดความรูดานการเกษตรแผนใหม 
   4.2.2  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
   4.2.3  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
   4.2.4  ราคาปุยและยาฆาแมลงมีราคาแพง 

4.2.5  ถูกพอคาคนกลางเอารัดเอาเปรียบ 
   4.2.6  หลังฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรราษฎรไมมีรายไดเนื่องจากไมมีอาชีพ
เสริมการประกอบธุรกิจในหมูบานมีไมมาก  เกิดการอพยพแรงงาน 
  4.3  ปญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
   4.3.1  ราษฎรขาดความรูความเขาใจดานสาธารณะสุขและการอนามัยเบื้องตน 
   4.3.2  สถานพยาบาลไมเพียงพอและหางไกลชุมชน 
   4.3.3  การแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
   4.3.4  การแพรระบาดของยุงลายและโรคพิษสุนัขบา 
  4.4  ปญหาน้ําอุปโภค – บริโภค  น้ําเพ่ือการเกษตรกรรม 
   4.4.1  ภาชนะสําหรับกักเก็บน้ํามีไมเพียงพอ 
   4.4.2  น้ําดื่มไมสะอาด  เนื่องจากมีปูนหิน 
   4.4.3  แหลงกักเก็บน้ําไมเพียงพอสําหรับใชในการเกษตรในฤดูแลง 
   4.4.4  แหลงน้ําธรรมชาติตื้นเขิน  ทําใหเก็บน้ําไดปริมาณนอย 
   4.4.5  น้ําประปาไมสะอาด  และมีไมท่ัวถึงทุกหมู 
  4.5  ปญหาขาดความรูเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
   4.5.1  การขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐไมท่ัวถึง 
   4.5.2  เด็กนักเรียนเม่ือจบ  ป.6 จะไมเรียนตอมัธยมตน 
   4.5.3  ขาดแคลนแหลงขอมูล ขาวสาร ความรูแกราษฎรภายในหมูบาน 
   4.5.4 ราษฎรมีฐานะยากจนทําใหขาดโอกาสทางการศึกษา 
   4.5.5  การไมเขารวมกิจกรรมประเพณี  วัฒนธรรม  ทางศาสนาของประชาชน 
  4.6  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
   4.6.1  ปญหาการบุกรุกตัดไมทําลายปาในเขตปาสงวนแหงชาติ 
   4.6.2  ปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
   4.6.3  คลองและลําหวยมีสภาพตื้นเขิน 
   4.6.4 ราษฎรไมใหความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4.7  ปญหาการบริหาร  และการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
   4.7.1  สมาชิก อบต. ไมเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของตนเองดีพอ 
   4.7.2  งบประมาณมีนอยในขณะท่ีพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีมาก 
   4.7.3  พนักงานสวนตําบลขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 
   4.7.4  ขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

/ความตองการ…….. 
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ความตองการของประชาชน 
1.  ความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.1  สรางถนน  คสล., สรางสะพาน คสล. , ขุดลอกลําคลอง, วางทอระบายน้ํา,ปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง  หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
  1.2  ตองการบริการโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน 
  1.3  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
   

2.  ความตองการดานการผลิต การตลาด รายได และการมีงานทํา 
  2.1  จัดหาเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพดีและใหผลผลิตสูง 
  2.2  จัดตั้งศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร 
  2.3  ฝกอบรมความรู ดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
  2.4  สงเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือน 
  2.5  ใหความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพ่ิมพูนทักษะการประกอบอาชีพเสริมหลังฤดู
เก็บเก่ียวผลผลิตใหแกราษฎร 
 

3.  ความตองการดานสาธารณสุข  และอนามัย 
  3.1  เพ่ิมจํานวนสถานีอนามัยและเจาหนาท่ีมากข้ึน 
  3.2  ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการ  อนามัย  การวางแผนครอบครัว  และการสุขาภิบาล 
  3.3  จัดตั้งกองทุนเวชภัณฑประจําหมูบาน 
  3.4  มีแผนปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกกําจัดยุงลาย และฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
 

4.  ปญหาน้ําอุปโภค – บริโภค  น้ําเพ่ือการเกษตรกรรม 
  4.1  ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา  ลําหวยและกําจัดวัชพืช 

4.2  สรางภาชนะเก็บน้ําฝนใหเพียงพอ 
  4.3  พัฒนาคุณภาพน้ําประปาหมูบาน และขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบานใหท่ัวถึง 
  4.4  ใหมีการกอสรางฝายหรือเข่ือนขนาดเล็ก  และสระน้ํา 
 

5.  ความตองการดานความรู  เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  5.1  ขยายโอกาสทางการศึกษาแบบใหเปลา 
  5.2  ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ  มีศูนยขอมูล  หองสมุดชุมชน 
  5.3  ใหความรูดานการศึกษา  การศึกษานอกระบบ 
  5.4  ใหความรูเก่ียวกับการปองกัน  และแกไขปญหายาเสพติดตาง ๆ 
  5.5  ฟนฟูและสงเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

6.  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ 
  6.1  ฝกอบรมใหความรูการรักษาคุณภาพดิน  และปลูกพืชคุมดิน 
  6.2  ฝกอบรมใหความรูการทําปุยหมัก  เพ่ือใชแทนปุยวิทยาศาสตรเพ่ิมพูนคุณภาพดิน 
  6.3  รณรงคประชาสัมพันธใหราษฎรชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดลอม 
  6.4  จัดทําแนวเขตปาและท่ีสาธารณะใหชัดเจน 
  6.5  ขุดลอกคลองท่ีตื้นเขินและกําจัดวัชพืช 
 

/7. ความตองการ............. 

 



 

 

 

 
 

7 

 

7.  ความตองการดานการบริหาร  และจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
  7.1  ประชาสัมพันธลักษณะการทํางานและบทบาทของ อบต. 
  7.2  ฝกอบรมใหสมาชิก อบต. เขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
  7.3  จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุมสตรี  

        กลุมอาสา อ่ืน ๆ 
  7.5  การพัฒนาควรเล็งเห็นความเดือดรอนของราษฎรเปนหลัก 
 
 
 

 
 
 
 
 

    การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยนั้น  เดิมจะเปนการพัฒนาในดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  แตปจจุบันเปนการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน  โดย
เนนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชน  เพ่ือใหชุมชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได สนับสนุนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน เพราะการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
จะสมบูรณได  จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยยังไดเนนใหคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชาชน นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนให
การศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยืดกรอบแนวทางในการ
จัดระเบียบการศึกษา  สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงพาตนเองและยังสงเสริม
เศรษฐกิจแบบพอเพียงในชุมชน 
 

  การวิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  และรวบรวมกฎหมายอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบลตาด
กลอย ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะ
เขาไปดําเนินการแกไขปญหา ในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  ทัง
นี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาว
ถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และและตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 สามารถกําหนดแบง
ภารกิจไดเปน 7 ดาน ดังตอไปนี ้
  
 
 
 

/5.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน..........  
 
 
 

5. ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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5.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

จุดแข็ง (Strength:S) 
 

 

จุดออน (Weaknesses : W) 
 

1.ผูบริหารใหความสําคัญกับนโยบายการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
2.บุคลากรผูปฏิบัติ งานดานโครงสราง พ้ืนฐานมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

1.การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานและตําบลชํารุดไมสะดวกใน
การสัญจร 
2.ปริมาณน้ําประปาหมูบานท่ีผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการ
อุปโภค-บริโภค 
3.น้ําประปาหมูบานบางแหงไมมีคุณภาพ เปนตะกอน 
4.ระบบไฟฟายังไมท่ัวถึง โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีต้ังอยูหางไกล
หมูบาน 
5.การติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางตามแหลงชุมชนตางๆยังไมท่ัวถึง 

 

โอกาส ( Opportunities : O ) 
 

 

อุปสรรค (Threats : T) 

1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537   แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2542 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ อบต.  ในการ
จัดบริการสาธารณะและการถายโอนภารกิจให อปท. 

1.มีขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอความ
ตองการพัฒนา  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 9  หมูบาน 

  
 

         5.2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 

จุดแข็ง (Strength:S) 
 

 

จุดออน(Weaknesses : W) 

1.ผูบริหารใหความสําคัญกับนโยบายการพัฒนาดาน
การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.บุคลากรผูปฏิบัติงานดานดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3.มีแหลงปลูกพืชผักทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพดี 

1.การศึกษาในระดับกอนวัยเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณการเรียนท่ี
ทันสมัยและเหมาะสมกับพัฒนาการ 
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวังขอนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกลวยนวน อาคาร
สถานท่ียังไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร 
3.คนพิการ ยังขาดอุปกรณ  สิ่ ง อํานวยสะดวกในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 
4.ผูดอยโอกาส มีท่ีพักอาศัยท่ีมีสภาพไมม่ันคงถาวร 
5.ราษฎรไมมีท่ีดินทํากิน และไมมีเอกสารสิทธิในท่ีดิน 
6.เกษตรกรยังใชสารเคมีจํานวนมากในภาคการเกษตร และขาด
ความรูความระมัดระวังในการปองกัน 
7.ผูปวยโรคเบาหวาน ความดัน  ยังขาดความรูในการดูแลตัวเอง
อยางถูกวิธ ี

 
 

/โอกาส..... 
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โอกาส ( Opportunities : O ) 

 
อุปสรรค (Threats : T) 

 

1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537   แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2542 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ อบต.  ในการ
จัดบริการสาธารณะและการถายโอนภารกิจให อปท. 
2.มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อยู ในพ้ืนท่ี
จํานวน  2  แหง ทําใหสามารถบูรณการการทํางานใน
การดูแลดานสุขภาพใหกับประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 

1.มีขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอความ
ตองการพัฒนา  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 9  หมูบาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  5.3  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

 
จุดแข็ง (Strength:S) 

 

 
จุดออน(Weaknesses : W) 

 

1.ผูบริหารใหความสําคัญกับนโยบายการพัฒนาดาน
การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
2.บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3.มีสมาชิกอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(อปพร.) ท่ีพรอมจะปฏิบัติหนาท่ี 

 

1.วัสดุอุปกรณในการชวยเหลือ  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตางๆยังไมเพียงพอตอความตองการใชงาน เชน ถังดับเพลิง
ประจําหมูบานโดยเฉาพะหมูบานท่ีหางไกลควรมรถังดับเพลิง
จํานวนมาก 
2.ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองดานการใชสิทธิ
เลือกตั้ง 
3.เยาวชนบังขาดความยําเกรงไมเชื่อฟง และขาดความเคารพตอ
ผูนําหมูบาน 
 

 
โอกาส (Opportunities : O) 

 
อุปสรรค (Threats : T) 

 

1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537   แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2542 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ อบต.  ในการ
จัดบริการสาธารณะและการถายโอนภารกิจให อปท. 

1.มีขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอความ
ตองการพัฒนา เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี  9 หมูบาน 
2.ปญหาภัยธรรมชาติตางๆเชน ภัยแลง ภัยหนาว อุทกภัย เปน
ปญหาท่ีไมสามารถควบคุมได 
3.ปญหาความขัดแยงทางการเมือง ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาท่ีไม
ท่ัวถึง 
 

 
 

/5.4  ดานการวางแผนการ..... 
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      5.4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและทองเท่ียว 

 
จุดแข็ง (Strength:S) 

 

 
จุดออน(Weaknesses : W) 

 
1.ผูบริหารใหความสําคัญกับนโยบายการพัฒนาดานการ
วางแผน 
2.บุคลากรผูปฏิบัติงานดานดานการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 
1.ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองดานการ
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล 
2.ไมมีแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบล 
3.ขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอ
ความตองการพัฒนา 
 

 
โอกาส ( Opportunities : O ) 

 

 
อุปสรรค (Threats : T) 

 
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537   แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 ได กําหนดอํานาจหนาท่ีของ อบต.  ในการ
จัดบริการสาธารณะและการถายโอนภารกิจให อปท. 
 

 
1.โครงการประสานแผนไดรับการบรรจุลงในแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดแตไมไดดําเนินการตาม
แผน 

  
 
 

          5.5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 

จุดแข็ง (Strength:S) 
 

จุดออน(Weaknesses : W) 
 

 
1.ผูบริหารใหความสําคัญกับนโยบายดานการพัฒนาการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน   
2.บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาการศาสนา   
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3 . ป ร ะ ช า ช น ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีอาสาปองกันไฟปาระดับตําบล 
 
 

 
1.มีขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอ
ความตองการพัฒนา   
2.มีปญหาสังคมท่ีกระทบตอจารีตประเพณีเชน การพนัน  
ยาเสพติด   
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โอกาส ( Opportunities : O ) 
 

 

อุปสรรค (Threats : T) 

 

1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537   แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 ได กําหนดอํานาจหนาท่ีของ อบต.  ในการ
จัดบริการสาธารณะและการถายโอนภารกิจให อปท. 
2.รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษาเชน อาหาร
กลางวัน  อาหารเสริม (นม)เปนตน 

 

1.มีขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอ
ความตองการพัฒนาเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย   
2.แหลงทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายจากไฟปาในชวงฤดู
แลง 
 

 

        5.6  ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณ ี และภูมิปญญาทองถิ่น   
 

จุดแข็ง (Strength:S) 
 

จุดออน(Weaknesses : W) 
 

 

1.ผูบริหารใหความสําคัญกับนโยบายดานการพัฒนาการ
ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญา
ทองถ่ิน   
2.บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาการศาสนา   
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3 . ป ร ะ ช า ช น ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีอาสาปองกันไฟปาระดับตําบล 

 

1.มีขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอ
ความตองการพัฒนา   
2.มีปญหาสังคมท่ีกระทบตอจารีตประเพณีเชน การพนัน  
ยาเสพติด   

 
โอกาส ( Opportunities : O ) 

 
อุปสรรค (Threats : T) 

 
 

1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537   แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 ได กําหนดอํานาจหนาท่ีของ อบต.  ในการ
จัดบริการสาธารณะและการถายโอนภารกิจให อปท. 
2.ฃรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษา เชน 
อาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม)เปนตน 
 

 

1.มีขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอ
ความตองการพัฒนา  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย   
2.แหลงทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายจากไฟปาในชวงฤดู
แลง 
 

 
 

/5.7  ดานการบริหารจัดการ…… 
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         5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคการปกครอง
สวนทองถิ่น   

 
จุดแข็ง (Strength:S) 

 
จุดออน(Weaknesses : W) 

 

 
1.ผูบริหารใหความสําคัญกับนโยบายดานการบริหาร
จัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวน
ราชการและองคการปกครองสวนทองถ่ิน   
 

 
1.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ยังเขาใจบทบาท
และหนาท่ีของตนเองไมดีเทาท่ีควร 
2.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ยังขาดความรู
ความเขาใจในการสื่อสารผานเทคโนโลยี เชนไลน หรือผาน
มือถือ 
 

 
โอกาส ( Opportunities : O ) 

 
อุปสรรค (Threats : T) 

 

 
1.สวนราชการตางๆองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
หนวยงานในพ้ืนท่ี กํานัน ผูใหญบานและสมาชิกสภา 
อบต.ใหความรวมมือในการบูรณาการการทํางานรวมกัน 
2.ระบบการสื่อสารผานแอปพลิเคชั่นตางๆทําใหละ
ระยะเวลาและข้ันตอนในการประสานงานกับหนวยงาน
ตางๆ 
 

 
1.มีขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอ
ความตองการพัฒนา   
 

 

  ท้ังนี้ภารกิจท้ัง 7 ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะ
แกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ไดเปนอยางดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริการสวนตําบลจะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาตําบล  
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 

                 
 
 6.1  ภารกิจหลัก 
  1.  การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2.  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3.  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

4.  การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  5.  การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว 
  6.  การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

 
 

/6.2 ภารกิจรอง........ 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ 
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 6.2  ภารกิจรอง 
  1.  การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสรมิประเพณี 
  2.  การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  3.  การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  4.  การสนับสนุนและสงเสริมกิจการกองทุนหมูบาน 
 

 
  
 
 

  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย กําหนดโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
โดยการแบงสวนราชการออกเปน  4 สวน  ไดแก 
  -  สํานักงานปลัด  อบต. 
  -  กองคลัง 
  -  กองชาง 
  -  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย กําหนดใหมีกรอบอัตรากําลัง  จํานวนท้ังสิ้น 53  อัตรา  
กรอบอัตราวาง  2  อัตรา  มีจํานวนบุคลากรท้ังสิ้น  51 อัตรา  แตเนื่องจากท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอยมีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนจํานวนมาก ขณะท่ีจํานวนบุคลกรท่ีมีอยูมีจํานวนเทาเดิม  และ
ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนจากการไดรับการปรับอัตรา
เงินเดือน คาจางและคาตอบแทน ตามนโยบายภาครัฐจึงไมควรขอกําหนดตําแหนงข้ึนใหม  และควรยุบกรอบ
ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจท่ีวางอยูในตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน และตําแหนงผูชวยเจา
พนักงานธุรการ เพ่ือการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงตองมีความ
จําเปนท่ีจะตองมีการวางแผนอัตรากําลัง เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชนตอ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพมีความคุมคา  สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานมีการลดภารกิจและยุบเลิกตําแหนงท่ีไมจําเปนเพ่ือควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลให
เปนไปตามท่ีกฎหมาย 

 
 

 

    8.1  โครงสราง 
  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก. อบต.) ไดมีประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานท่ัวไป เก่ียวกับ
การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2558  และเรื่องมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2558 องคการบริหาร
สวนตําบลตาดกลอยจึงตองมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลังในรายการตางๆท่ีเก่ียวของ หลังจาก ปรับเขาสูระบบแทง
ซ่ึงมีผล วันท่ี  1  มกราคม  2559  ทําใหสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเดิม เปลี่ยนเปนกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมเปนตน  
 

/โครงสราง…… 
 
 
 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
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โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
 

 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

  
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

 

1.  สํานักงานปลัด  อบต. 
     1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
     1.2  งานนโยบายและแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
     1.3  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
     1.4  งานกฎหมายและคด ี
     1.5  งานสวสัดิการสังคม 
     1.6  งานกิจการสภา   
 

2.  กองคลัง 
     2.1  งานการเงินและบัญช ี
     2.2  งานทะเบยีนทรัพยสนิและพสัด ุ
     2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
   

3. กองชาง 
     3.1  งานกอสราง 
     3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคารและผัง
เมือง 
     3.3  งานสาธารณปูโภค 
 

4. กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
     4.1  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
     4.2  งานศาสนาและวฒันธรรม  
     4.3 งานสงเสริมการทองเทีย่ว กีฬาและ
นันทนาการ 

 

1.  สํานักงานปลัด  อบต. 
     1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
     1.2  งานนโยบายและแผน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
     1.3  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
     1.4  งานกฎหมายและคด ี
     1.5  งานสวสัดิการสังคม 
     1.6  งานกิจการสภา   
 

2.  กองคลัง 
     2.1  งานการเงินและบัญช ี
     2.2  งานทะเบยีนทรัพยสนิและพสัด ุ
     2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
   

3. กองชาง 
     3.1  งานกอสราง 
     3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคารและผังเมือง 
     3.3  งานสาธารณปูโภค 
 

4. กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
     4.1  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
     4.2  งานศาสนาและวฒันธรรม  
     4.3 งานสงเสริมการทองเทีย่ว กีฬาและ
นันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
 ตาม  ขอ 8.1  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ไดวิเคราะหกําหนดตําแหนงจากภารกิจ 
ท่ีจะดําเนินการในแตละสวนราชการในระยะเวลา 3  ปขางหนา  ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานใน 
แตละสวนราชการมีเทาใด  เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  จํานวนเทาใด  ในสวน
ราชการนั้น  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน  เพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการ 
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  และเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมาบันทึกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง  3  ป  ดังนี ้
 
 
 
 

/กรอบอัตรากําลัง  3  ป.....   
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 กรอบอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 – 2566)  

 
สวนราชการ 

 

แผน
อัตรา 
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตองใช
ในชวงระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม / ลด 

หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  

1. ปลดัองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ินระดับกลาง ) 

1 1 1 1 - - -  

สํานักงานปลัด  (01)         
2. หัวหนาสาํนักปลดั (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 1 1 1 1 - - -  
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

4. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
5. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
6. นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.)  1 1 1 1 - - -  

7. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปง./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

ลูกจางประจํา         
8. เจาพนักงานธุรการ 1 1 - - - -1 -1 เกษียน 
พนักงานจางตามภารกิจ         
 9. ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 1 1 1 1 - - -  
10. ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 1 1 1 - - -  

11. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

12 ผูชวยนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 1 1  -    

13. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

14. พนักงานขับรถยนตสวนกลาง (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - วางเดิม 
15. พนักงานขับรถยนตรถกูชีพ (ทักษะ)  1  1  1 1  -  - -  

พนักงานจางท่ัวไป          
16. คนงานท่ัวไป (นักการภารโรง) 1 1 1 1 - - -  
17. คนงานท่ัวไป (ขับรถนํ้า) 1 1 1 1 - - -  
18-19. คนงานท่ัวไป (ขับรถกูชีพ) 2    2 2 2 - - -  
20-21. คนงานท่ัวไป (ประจํารถกูชีพ) 2 2 2 2 - - -  
22-23 คนงานท่ัวไป 2 2 2 2 - - - วางเดิม 

1 

กองคลัง (04) 
24. ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน) 1 1 1 1 - - -  
25. เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
26. เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
27.เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - วางเดิม 

พนักงานจางตามภารกิจ 1 1 1 1 - - -  
28. ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  
29. ผช.นักวิชาการพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  
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กรอบอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 – 2566)  
 

 
สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

กําลังเดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตองใช
ในชวงระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

30. ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจางท่ัวไป         
31. คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
กองชาง (05) 
32. ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1 1 1 1 - - -  

33. นายชางโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจางตามภารกิจ 
34. ผช. เจาพนักงานธุรการชาง   1 1 1 1 - - -  
35. ผช. นายชางโยธา 1 1 1 1     
36. คนงานท่ัวไป (ขับรถเก็บขยะ) 1 1 1 1     
37-43. คนงานท่ัวไป 7 7 7 7 - - -  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (07)        
44.ผูอํานวยการกองฯ(นักบริหารงานฯ ระดับตน) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจางตามภารกิจ 
45. ผูชวยนักวิชาการศึกษา  1  1  1 1  -  -  วางเดิม 

พนักงานจางท่ัวไป 
46. คนงานท่ัวไป(ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยธุรการ) 1 1 1 1 - - -  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย 
47. ครูผูดูแลเด็ก (ครู คศ.1) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจางตามภารกิจ 
48. ผูชวยครผููดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  - -  

49. ผูชวยครผููดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  - - วางเดิม 

พนักงานจางท่ัวไป 
50. งผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 1 1 1 1 - - -  
51-52. คนงานท่ัวไป 2 2 2 2 - - -  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน         
53-54. ครูผูดูแลเด็ก (ครู คศ.1) 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจางตามภารกิจ         
55. ครูผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกลวยนวล         
56. ผูดูแลเด็ก (ครู คศ.1) 1 1 1 1     
57 .ผูชวยครผููดูแลเด็ก 1 1 1 1     

รวม 57 57 57 57 - - -  



 

 

 

 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน 



 

 

 

๑๐. แผนภูมโิครงสรางการแบงสวนราชการตามแผน 

          กรอบโครงสรางสวนราชการ อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) 

สํานักงานปลัด อบต. 

นักบริหารงานท่ัวไประดับตน 

(หัวหนาสํานักปลัด อบต). 

กองคลัง 

นักบริหารงานคลังระดับตน 

(ผูอํานวยการกองคลัง) 

กองชาง 

นักบริหารงานชางระดับตน 

(ผูอํานวยการกองชาง) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักบริหารการศึกษา ๖ 

(ผูอํานวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

๑.งานบริหารทั่วไป 

     -นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 

     -เจาพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 

     -เจาพนักงานธุรการ(ลูกจางประจํา) 

     -ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ(ภารกจิ) 

     -คนงานทั่วไป(นักการ) 

๒.งานนโยบายและแผน 

      -นักวิเคราะหนโยบายและแผน(ปก./ชก.) 

๓.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    -เจาพนักงานปองกันและบรรเทา(ปง./ชง.) 

    -คนงานทั่วไป (๖ อัตรา) 

๔.งานกฎหมายและคดี 

๕.งานสวัสดิการสังคม 

     -นักพัฒนาชุมชน(ปก./ชก.) 

๖.งานกิจการสภา 

       -ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ(ภารกิจ) 

 

๑.งานการเงินและบัญชี 

 -เจาพนักงานการเงนิและบัญชี(ปง./ชง.) 

  -ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี(ภารกิจ) 

๒.ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

   -เจาพนักงานพัสดุ(ปง./ชง.) 

   -ผูชวยนักวิชาการพัสดุ(ภารกิจ) 

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

   -ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได(ภารกิจ) 

   -คนงานท่ัวไป (๑ อัตรา) 

 

๑.งานกอสราง 

๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

  -นายชางโยธา(ปง./ชง.) 

  -ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการชาง(ภารกิจ) 

  -คนงานท่ัวไป 

๓.งานประสานสาธารณูปโภค 

  -คนงานท่ัวไป ( 9 อัตรา) 

๔.งานผังเมือง 

 

 

 

 

๑.งานบริหารการศึกษา 

    -คนงานท่ัวไป (๑ อัตรา) 

๒.งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    -ครู คศ.๑ (งบอุดหนุน ๔ อัตรา) 

    -ผูชวยครูผูดูแลเด็กฯ (ภารกิจ) (๒ อัตรา) 

    -คนงานท่ัวไป(ปฏิบัติงานผูชวยดูแลเด็ก ๒ อัตรา) 

    -คนงานท่ัวไป (นักการฯ ๑ อัตรา) 

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 



 

 

 

 

29 
12.แนวทางการพัฒนาขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  มีแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ให
พึงปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ดวยความซ่ือสัตย  โปรงใส สุจริตตรวจสอบได อยางเต็มกําลังความ 
สามารถ  ดวยความรอบคอบรวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร  โดยคํานึกถึงประโยชนชองราชการและใหบริการประชาชน
อยางเสมอภาคโดยกําหนดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6   
ในการเสริมสรางธรรมภิบาลกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ในการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 

๑. หลักการ  บมเพาะ ปลูกฝง และเสริมสรางใหขาราชการสวนทองถ่ินเปนมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และอุดมการณในการปฏิบัติราชการ เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืน  และ
เกิดประโยชนสุขตอประชาชนสูงสุด  

  

  ๒. วิสัยทัศน ขาราชการสวนทองถ่ินมีภูมิคุมกันตอปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล และเปน
ท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในพ้ืนท่ีภายในป พ.ศ. ๒๕๖6 
    

๓. พันธกิจ เสริมสรางพัฒนาผูนําและขาราชการสวนทองถ่ินทุกระดับ ไปพรอมกับการปรับกลไกการ
บริหารงาน ใหเกิด ประโยชนสูงสุดโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  

  

๔. เปาประสงค      
๔.๑ เกิดการปรับกลไก (กฎ ระเบียบ กระบวนการ ระบบฯลฯ) ในการบรหิารจัดการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยเฉพาะในสวนการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ เขามามี
สวนรวมมากข้ึน      

๔.๒ เกิดการเสริมสรางความเขมแข็งและจิตสํานึกในสิทธิหนาท่ีของขาราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถ 
ดูแลผลประโยชนของภาคสวนตางๆ ใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 

   

๕. ตัวช้ีวัด และขอเสนอระดับเปาหมาย *      
๕.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6   ในการเสริมสราง

ธรรมาภิบาล      
๕.๒ ระดับความโปรงใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือเปรยีบเทียบกับ 

นานาชาติดีข้ึน อยางนอยรอยละ ๒๐  ในป ๒๕66  เทียบกับป ๒๕63      
๕.๓ ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนตอการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสูงข้ึน มากกวารอยละ 

๘๕ หรือไมนอยกวาเปาหมายท่ีผานมา      
๕.๔ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการท่ีโปรงใสและเปนธรรมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ิมสูงข้ึน มากกวารอยละ ๘๕ หรือไมนอยกวาเปาหมายท่ีผานมา        
๕.๕ รอยละของขาราชการและเจาหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขาใจและประยุกตหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการมากกวารอยละ ๖๐  ของจํานวนประชากรท่ีสุม 
ทดสอบ      
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๕.๖ ระดับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอความเปนธรรมในการบริหารงานเพ่ิมสูงข้ึนมากกวารอยละ ๖๐ 
หรือไมนอยกวาเปาหมายท่ีผานมา 

   
          *หมายเหตุ :ระดับเปาหมายเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในตัวชี้วัดของสวนราชการ  

 
๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ในการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
  

    ยุทธศาสตรท่ี ๑ :การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสรางกลุมผูนําและองคการ สุจริตธรรมท่ีมี
ศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
            • กลยุทธท่ี ๑.๑ ยกยองขาราชการ / ผูนํารุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม  

  • กลยุทธท่ี ๑.๒ สรางองคการสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)  
  • กลยุทธท่ี ๑.๓ กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองทองถ่ิน 

 

    ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะ และพัฒนาขาราชการสวน  ทองถ่ินในรูปแบบตาง ๆ  
 • กลยุทธท่ี ๒.๑ ปลูกจิตสํานึกผานพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรและพระบรม ราโชวาท 
 • กลยุทธท่ี ๒.๒ กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแกขาราชการทุกระดับ  
• กลยุทธท่ี ๒.๓ สรางศูนยกลางในการวิจัย สํารวจ ใหคําปรึกษาแนะนําและขอมูลขาวสารดานธรรมาภิบาล   
• กลยุทธท่ี ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศขาราชการอยางเขมขน    
• กลยุทธท่ี ๒.๕ กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน และสู 
มาตรฐานสากล 

   ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
• กลยุทธท่ี ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย โดยยึด หลักธรร
มาภิบาล  
• กลยุทธท่ี ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณขาราชการไปสูการปฏิบัติ  
• กลยุทธท่ี ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลแกขาราชการสวนทองถ่ิน 

  ยุทธศาสตรท่ี ๔:การสรางการมีสวนรวมในระบบสนับสนุนและโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล  

         • กลยุทธท่ี ๔.๑ เปดโอกาสใหขาราชการเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดโยบายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  
    • กลยุทธท่ี ๔.๒ เปดใหประชาชน และหนวยงานอ่ืนเขามามีสวนรวมและการติดตามสถานการณการทํางาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสรางกลุมผูนําและองคการสุจริตธรรมท่ีมี
ศักดิ์ศรี  

 
* หมายเหตุ : องคการสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี หมายถึง สถานท่ีท่ีมีบุคคลมาอยูรวมกันมีปฏิสัมพันธตอกันดวย ความ
เอ้ืออาทร มีความเคารพในความเปนปจเจกชนของสมาชิกทุกคนเอาใจใส ดูแลซ่ึงกันและกันใชความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดวยความภาคภูมิใจ รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของ ตนเอง รวมท้ังใหความสําคัญ 
ตอสิ่งท่ีประชาชนใหความสนใจ ตองการ และคาดหวังจากองคการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน 
 

 
 

แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 

๑.๑ ยกยอง
ขาราชการ / ผูนาํรุน
ใหมในการ ขับเคลื่อน
คุณธรรม 

๑. กําหนดเกณฑและประกาศเกียรติคุณแก 
ขาราชการที่ทาํงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และสรางเปนผูนํารุนใหมในการขับเคลื่อน 
คุณธรรม  
 

• ระดับความสําเร็จของกิจกรรม สรางผูนํารุน
ใหม  
• จํานวนคร้ังของการฝกอบรม ผูนํารุนใหม 

๒. จัดการความรูและกรณีศึกษา 
(Knowledge Management)จากผูนาํ
เหลานี้ ทั้งงาน  ที่ผานมาและโครงการที่
กําลังดําเนินการ เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหแก
ขาราชการอ่ืนๆ 

• จํานวนองคความรูที่ไดจากผูนาํ และมีการ
เผยแพรตอสาธารณะ 
 • รอยละของขาราชการและ เจาหนาที่ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่เขาใจหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ผานการ
ตอบแบบสาํรวจ 
 

๑.๒ สรางองคการ 
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี
(Organizational 
Integrity) 

๑. กําหนดมาตรการและมาตรฐานองคการ 
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเปนเกณฑในการ 
ประเมินผลการปฏิบัตงิานประจาํป 

• รอยละความสาํเร็จของการจัดทํา มาตรฐาน
องคการสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี  
• จํานวนองคกรที่ผานเกณฑ มาตรฐานในแตละ
ป 
 

๒. คนหาตัวอยางโครงการนวัตกรรมทางดาน 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จาก 
สวนราชการตางๆ เพื่อประมวลเปนตัวอยาง 
และเผยแพรใหสวนราชการอ่ืน ๆ นําไป 
ศึกษาและประยุกตใชตอไป   
 

• ระดับความสําเร็จของการคนหา      ตัวอยาง
โครงการนวัตกรรม  
• จํานวนองคกรที่นําตัวอยางไปใช ศึกษาและ
ประยุกตตอใหเกิด ประโยชนตอเนื่อง 

๑.๓ กําหนดมาตรฐาน 
คุณธรรม จริยธรรม 
ของนักการเมือง 
ทองถ่ิน 

๑. กําหนดมาตรฐานและแนวทางการทํางาน 
ของนักการเมืองทองถ่ิน (เชน อะไรควรทํา 
อะไรไมควรทําฯลฯ) แลวเผยแพรให 
ประชาชนรับทราบ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํามาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมและขอบังคับจรรยาแก
นักการเมือง ทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน สรางทักษะ และพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ  
   

กลยุทธ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวชี้วัด 

๒.๑ ปลูกจิตสํานึก
ผานพระราช
กรณียกิจพระ
ราชจริยวัตรและ
พระบรมราโชวาท 

ผานพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร  และพระ
บรมราโชวาท  
๑. การพัฒนาขาราชการใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดย
การเรียนรูจากพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตร และ
พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานใหแกขาราชการ 
รวมถึงการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต 
ความเขาใจดังกลาว 
 

• จํานวนขาราชการที่ไดรับการพัฒนา 
 • ระดับความสําเร็จของกิจกรรมหลัง การเรียนรู 
เชน โครงการทาํความดี ถวายพอ  กิจกรรมนอม
เกลาฯ  ถวายในหลวง รวมกับมลูนิธิ  ประเทศ
ไทยใสสะอาด ฯลฯ 

๒. การพัฒนาหลักสูตรเรียนรูตามรอย              พระ
ยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปน
หลักสูตรสําหรับการอบรมขาราชการ สวนทองถ่ินทุก
ระดับ 
 

• จํานวนขาราชการที่ไดรับ การฝกอบรมใน
หลักสูตร 
 • จํานวนโครงการหรือเครือขายที่เกิดข้ึนจากผล
ของการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 

๒.๒ กําหนด
หลักสูตร ฝกอบรม
และโครงการ 
พัฒนาภาคบงัคับ 
แกขาราชการทุก
ระดับ 

๑. กําหนดยุทธศาสตรการพฒันาขาราชการสวน 
ทองถ่ินในทุกระดับ (Training Roadmap) เพื่อให
ทํางานไดตามหนาที่รับผิดชอบและ มีประสิทธิ  ภาพ
สูงสุด โดยไมเนนการพัฒนา รูปแบบการฝกอบรม
อยางเดียว แตเนนการ ทาํระบบการมอบหมายงาน 
การสอนงาน (Coaching) ฯลฯ 
 

• รอยละความสาํเร็จของการจัดทํา ยุทธศาสตร
การพัฒนาขาราชการ สวนทองถ่ิน • รอยละ
ความสําเร็จของการจัดทํา แผนพัฒนารายบุคคล
ที่สอดรับกับ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

๒. สงเสริมการฝกอบรมดานจริยธรรมอยาง เขมขน
เปนการพัฒนาภาคบังคับ              โดยเฉพาะเร่ือง 
 • กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของกับงาน 
 • ความรู ความเขาใจในเร่ืองพฤติกรรม ที่แสดงใหเห็น
ถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถตัดสินใจกระทาํ 
หรือไมกระทํา บางสิ่งบางอยาง ไดอยางเหมาะสม  
 • การบริหารความขัดแยงและยึดมั่น ในอุดมการณ 
 • การสรางความพงึพอใจใหประชาชน 
 

• จํานวนขาราชการที่ไดรับการพัฒนา 
 • รอยละของขาราชการและเจาหนาที่ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่เขาใจและประยุกต หลัก
คุณธรรมจริยธรรม                ธรรมาภิบาล 
และจรรยาบรรณในการปฏิบัตริาชการ 

 ๓. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเขาสูระบบ      ใน
ตําแหนงผูบริหาร ทั้งนี้ การพัฒนาขาราชการ รุนใหม
ดังกลาวมุงสรางคนเกง พัฒนาคนดีที่มี คุณธรรม และ
จริยธรรมปอนสูระบบราชการ       ยุคใหม   
 

• จํานวนคร้ัง / ชองทางของการสื่อสาร
ประชาสัมพนัธ  
• รอยละความครอบคลมุและการรับรูของ
กลุมเปาหมาย (ทัง้ประชาชน ขาราชการ
การเมือง และขาราชการสวนทองถ่ิน 
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กลยุทธ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 

๒.๓ สรางศูนยกลาง ใน
การวิจัย สํารวจ ใหคํา    
ปรึกษา แนะนํา และ
ขอมูลขาวสาร 
 ดานธรรมาภิบาล 

๑. พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา แนะนําดาน 
คุณธรรม จริยธรรม แกขาราชการสวนทองถ่ิน 
ท้ังระบบ ตั้งแตการพัฒนา แนะนําดาน 
จริยธรรม (Ethics Counselor) รวมท้ังเปด 
ใหบริการสายดวนจริยธรรม (Ethics Hotline) 
เพ่ือใหคําปรึกษา ระดับความคิดเห็น และตอบ
ปญหาท่ีเก่ียวของกับจริยธรรม         การจัดซ้ือ
จัดจาง และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
 

•ระดับความสําเร็จของการเปด ใหบริการ
สายดวนจริยธรรมไดอยางเหมาะสมและ
สอดรับกับความตองการ 

๒. สงเสริมใหมีการจัดการความรู และวิธีการ 
ปฏิบัติอันเปนเลิศ (Best Practices) ในดาน 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซ่ึงจะทําใหเกิด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ึนในองคกรปกครอง สวน
ทองถ่ิน 

• จํานวนความรู หรือ Best Pratice  ท่ี
เก่ียวของ • จํานวนเอกสารเผยแพร และ
ความ ครอบคลุมของเอกสารดังกลาวกับ 
กลุมเปาหมาย 

 ๓. ศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมาย เชน 
กฎหมายคุมครองผูใหขอมูลท่ีเปนจริง และมี 
ประโยชนตอทางราชการ (Whistleblower) ให
ปลอด / ปราศจากการขมขู หรือกลั่นแกลง ของ
ผูมีอํานาจหรือผูมีอิทธิพลหรือกฎระเบียบ ท่ี
ปองกันมิใหขาราชการในหนวยงานใช อํานาจ
ของรัฐเอ้ือประโยชนแกสวนตนและ พวกพอง 
หรือการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ ระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) หรือการปรบัปรุง โครงสราง
กลุมงานสงเสริมจริยธรรม หรือเรื่อง ความ
รับผิดชอบตอสังคมและชุมชน (Corporate 
Social Responsibility : CSR) เปนตน  

• จํานวนผลการวิจัยท่ีมีขอเสนอแนะ ใน
การพัฒนากฎหมาย 
 • จํานวนขอเสนอเชิงนโยบายท่ีเกิด จาก
ผลการวิจัย 

๔. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการ 
ประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนและวิทยุ ภายใต
โครงการ “คุณธรรม จริยธรรม  นําทองถ่ิน” 
พรอมจัดกิจกรรมรณรงค  เพ่ือกระตุนให
ขาราชการทางการเมืองและ สวนทองถ่ิน
ตระหนักและรับรูการ ปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือ
นําไปสูการเปน ผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 

• จํานวนครั้ง / ชองทางของ การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ  
• รอยละความครอบคลุมและ การรับรู
ของกลุมเปาหมาย(ท้ังประชาชน 
ขาราชการการเมือง และขาราชการสวน
ทองถ่ิน) 
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กลยุทธ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 

๒.๔ พัฒนาและ 
ปฐมนเิทศขาราชการ 
อยางเขมขน 

๑. พัฒนาและปฐมนิเทศขาราชการ โดยเฉพาะ 
เรื่อง • ปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการ   สวน
ทองถ่ินทีดี่  
• ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐ  แนวใหม  
 • ความรูพ้ืนฐานในการปฎิบัติราชการ 
 • เสริมสรางสมรรถนะหลักและทักษะ ท่ีจําเปน 

• ระดับความสําเร็จของการจัดทําและ 
พัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการ สวน
ทองถ่ิน 
• จํานวนขาราชการท่ีไดรับการพัฒนาและ
ปฐมนิเทศ จํานวนขาราชการท่ีไดรับ                
การพัฒนาและปฐมนิเทศ 
 

๒. พัฒนาหลักสูตรเรียนรูทางไกล                   
ผาน e-learning หรือหนังสอืท่ีเก่ียวของ 

• ระดับความสําเร็จของการจัดทําและ
พัฒนาหลกัสูตรเรียนรูทางไกล 
 • จํานวนขาราชการท่ีไดรับการพัฒนาจาก
หลักสูตรเรียนรู 
 

๒.๕ กําหนดหลักสูตร 
ฝกอบรมและ
โครงการพัฒนาเพ่ือ
รองรับประชาคม
อาเซียนและสู
มาตรฐานสากล 

๑. กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ สวน
ทองถ่ินเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน และสู
มาตรฐานสากล 

• ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ สวน
ทองถ่ินเพ่ือรองรับประชาคม อาเซียน และ
สูมาตรฐานสากล 
 

๒. สงเสริมการพัฒนาและดูงานอยางเขมขนเพ่ือ 
รองรับประชาคมอาเซียน และสูมาตรฐาน สากล  
 

• จํานวนขาราชการท่ีไดรับการพัฒนาและดู
งานในตางประเทศ 

 

ยุทธศาสตรท่ี  3 : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 

๓.๑ ปรับปรุงแนวทาง 
และกฎระเบียบ          

๑. การนําเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม   มากําหนด
ไวในกระบวนการของการแตงตัง้ หรือเลื่อนเขาสู

• ระดับความสําเร็จของการจัดทําและ 
พัฒนาเครื่องมือประเมินเรื่องคุณธรรม 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสรางการมีสวนรวมในระบบสนับสนุนและโครงสรางพ้ืนฐานทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล 

ในการสรรหา บรรจุ 
แตงตั้ง โอน ยาย โดย 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตําแหนงผูบริหารในทุกระดับ ของหนวยงานโดยให
เปนองคประกอบ  ที่สาํคัญ และมีเคร่ืองมือที่วัดผล
ไดเปน รูปธรรม  

จริยธรรมประกอบการแตงต้ัง  
• ระดับความสําเร็จของการกําหนด หลักเกณฑ
และแนวทางในการแตงตั้งและบรรจุตามผลการ
ประเมิน 
 

๒. ปรับแนวทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในสวนของการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย 

• ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง กฎหมาย 
ระเบียบ และแนวทาง       ในการสรรหา 
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย 
   

กลยุทธ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 

๓.๒ ขับเคลื่อน 
จรรยาบรรณ 
ขาราชการไปสู            
การปฏิบัติ  

๑. จัดทําและผลักดันใหมีการปฏิบัติตาม 
ประมวลจรรยาบรรณของแตละองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

• รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการ
ผลักดัน จรรยาบรรณ  
• ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานการใชหลัก
จรรยาบรรณในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

๓.๓ ขับเคลื่อน
ระบบ สวัสดิการ
และ ผลประโยชน
เก้ือกูลแก 
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

๒. กําหนดใหมีการบังคับใชและบทลงโทษ 
ผูฝาฝนขอบังคับจรรยาและวินัยขาราชการ 
อยางชัดเจน   
 

• รอยละท่ีลดลงของผูฝาฝน  
• รอยละขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินท่ีมีการ
กําหนดแนวทาง ปฏิบัติและบทลงโทษ 

๑. จัดทําและผลักดันใหมีการเอ้ือประโยชน 
ใหแกบุตร / ครอบครัวขาราชการสวน
ทองถ่ิน     ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหนาที ่

• ระดบัความสําเร็จของการปรับปรุง ระบบ
สวัสดิการและผลประโยชน ของขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

กลยุทธ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 



 

 

 

 
 

 
 

๔.๑ เปดโอกาส           
ใหขาราชการ เขา
ไปมี สวนรวมใน
การกําหนด 
นโยบาย และกฎ 
ระเบียบที่
เก่ียวของ 

๑. กําหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถ         
เปดโอกาสใหขาราชการเขาไปมสีวนรวม        ใน
การกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ          ที่
เก่ียวของ เชน การประเมินผลแบบ ๓๖๐ องศา 
หรือ การเลือกคณะทํางานเพื่อกําหนด นโยบาย 
ฯลฯ 

• ระดับความสําเร็จของการ 
แนวทางเพ่ือเปดโอกาส ใหขาราชการมีสวนรวม
ในการบริหาร 

๒. ปรับปรุงระบบวนิัย อุทธรณ รองทุกข           
ของขาราชการ รวมถึงระบบการรับฟง          ขอ
รองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของหนวยงาน 
(Whistleblower)   

• ระดบัความสําเร็จของการปรับปรุง ระบบ • 
ระดบัการทุจริตของหนวยงาน / องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินลดลง จากปท่ีผานมา 

๓. ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ 
(Audit) ใหขาราชการ ทั้งในองคกรปกครอง    
สวนทองถ่ิน และในสวนภูมิภาค                 เขา
มามีสวนรวมในการทํางานขององคกร ปกครอง
สวนทองถ่ิน 

• ระดบัความสําเร็จของการปรับปรุง ระบบและ
แนวทางในการเขาไปมี สวนรวมในการตรวจสอบ
ของ ขาราชการ ท้ังในสวนทองถ่ิน           และ
ในสวนภูมิภาค 

กลยุทธ แนวทางปฏิบัติ / มาตรการ ตัวช้ีวัด 

๔.๒ เปดใหประชาชน 
และหนวยงานอ่ืน        
เขามามีสวนรวมและ 
การติดตามสถานการณ 
การทํางานขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑. สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชน
และ หนวยงานอ่ืน เพื่อสรางเครือขายการ
ทํางาน รวมกันที่เขมแข็ง ทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ รวมถึงการสรางพลงัมวลชนในพื้นที่
ที่เขมแข็ง 
 

•จํานวนเครือขายภาคประชาชนและ หนวยงาน
อ่ืน ที่เพิ่มข้ึนในแตละป • ระดับความสําเร็จของ
การสราง พลงั มวลชนทีส่ังเกตและเฝาระวงัการ
ทํางานของเจาหนาที่ภาครัฐ 

๒. สงเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม 
กลุมตาง ๆ และหนวยงานอ่ืน เขารวมเปน 
กรรมการ อนุกรรมการในชุมชนทองถ่ิน         
เพื่อเขารวมในการกําหนดนโยบายการ 
วางแผนจดัทาํแผนยทุธศาสตรการพัฒนา 
ชุมชนและตรวจสอบการถวงดุลการบริหาร 
จัดการภาครัฐ 

• ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมจาก
หลากหลายกลุมภาคี 



 

 

 

 
   

   องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  มีแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
ใหพึงปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ดวยความซ่ือสัตย  โปรงใส  สุจริตตรวจสอบได  อยางเต็มกําลังความ 
สามารถ  ดวยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหม่ันเพียร  โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและใหบริการ
ประชาชนอยางเสมอภาค  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  พ.ศ. 
2561-2563  ท่ีไดกําหนดไว 
  นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ไดจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสวนตําบล  และ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  
อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลตาดกลอยท้ังหมดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหพนักงาน
ทุกคน  ทุกตําแหนง  ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลา  ตามแผนอัตรากําลัง  3 ป  ท้ังนี้ดวย
วิธีการพัฒนาโดยการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการเปนตน             
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13.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
  ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือ

รักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมมภิบาล โดย
จะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1.การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2.การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
3.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
4.การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
5.การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6.การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 

๓. การใหผูนําศาสนาหรือศาสนสถาน เชน 
วัด โบสถ มสัยิด เขามามสีวนรวมในการ
สงเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพื้นที ่

• จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ ที่ผูนาํศาสนา
หรือศาสนสถาน เขามามีสวนรวมในการดําเนิน 
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม             จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

    ๓6 



 

 

 

7.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
8.การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9.การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

           คําอธิบาย  : ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจาง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะทัศนคติ ท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให
การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจางเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
กําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางทุกคน ทุกตําแหนง ไดมีโอกาสไดรับการ
พัฒนา โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจาง ไวในแผน
อัตรากําลัง 3 ป เปนรอบระยะเวลา3 ป เชนเดียวกับการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป ท้ังนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช
วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เปนตน  

 
 

 

 
      คําอธิบาย: ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ., เทศบาล, อบต.) ประกาศคุณธรรมจริยธรรม
ของขาราชการหรือ พนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินยึดถือเปนแนวปฏิบัติ 
ยกตัวอยางเชน 
      ๑. ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง  ตองปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ มุงม่ัน มีความซ่ือสัตย สุจริต 
โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

2. …………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………… 

 

 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

12. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
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