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ค าน า 
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2537 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้ เหมาะสมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวาง
แผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายให้เหมาะสมอีกด้วย 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เ พ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างดี 
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๑. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางการ
แบงสวนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติของพนักงานสวนตําบล และกิจการอนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลใน
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม2563 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดกอง สํานัก หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 ไดมีแนวทางปฏิบัติใหองคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญ กําหนด
สวนราชการหลัก ประกอบดวย สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล    สํานัก/กองคลัง สํานัก/กองชาง และหนวย
ตรวจสอบภายใน เปนสวนราชการท่ีมีความจําเปนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลลําดับแรก 
เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางการแบงสวนราชการท่ีเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะการบริหาร 
อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
อัตราตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล วาจะมีตําแหนงใด
ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ 
ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจายใน
ดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพ่ือใชในการ
กําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหมท้ังนี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 
  ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนด
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผน
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกายแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลวิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบ
อัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง              
3 ป 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564  ข้ึน 
 
 
 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  
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๒. วัตถุประสงคและประโยชนที่จะไดรับ 

๒.๑ วัตถุประสงคจากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

2.1.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี

เหมาะสม ไมซํ้าซอน 

  ๒.1.๒ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย มีการกําหนดประเภทตําแหนง สายงาน            

การจัดอัตรากําลัง โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

  ๒.1.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม สามารถตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย วาถูกตองเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาท่ี 

ความรับผิดชอบของสวนราชการนั้นหรือไม 

  ๒.1.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

  ๒.1.๕ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุและ

แตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชนตอประชาชนเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจหรือหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถใหบริการ

สาธารณะ แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

  ๒.1.๖ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ

บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๒.๒ ประโยชนจากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

2.2.๑ ผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสวนเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กําลังคน ตําแหนง และหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ 

2.2.2 องคการบริหารสวนตําบล มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารงาน 
สรางขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน 

2.2.๓ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหสามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได 

2.2.๔ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐาน ดานจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ 

2.2.๕ การจัดทําแผนอัตรากําลัง เปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได 
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3. กรอบแนวคิดขอบเขต ความสําคัญ และกระบวนการ ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 
 1) กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ
องคกร ซ่ึงนักวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี้ 

• สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสาร เรื่อง การวางแผน
กําลังคนเชิงกลยุทธในสวนราชการ วาหมายถึง “การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณ
เก่ียวกับอุปสงค และอุปทานดานกําลังคน เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลวิธีท่ีจะใหไดกําลังคนในจํานวนและสมรรถนะท่ี
เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือธํารงรักษากําลังคนท่ีเหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง” 

• กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคูมือการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป วา การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย
เปนกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไวลวงหนาเพ่ือเปนแนวทาง
สําหรับดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหเก่ียวกับ
อุปสงค และอุปทานกําลังงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดวิธีการท่ีจะทําใหไดกําลังคนท่ีมีความรู ความสามารถอยาง
เพียงพอ หรือกลาวโดยท่ัวไป คือ การมีจํานวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ  เปนกระบวนการท่ี
เก่ียวของกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีตองการเขามา
ทํางานในองคกรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร หรืออีกนัยหนึ่ง การ
วางแผนกําลังคนคือ วิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหลานั้นใหอยูกับองคกร
ตอไป 

จากคําจํากัดความขางตน จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้น เปนการระบุวาองคกร
ตองการจํานวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดท้ังในปจจุบัน และอนาคตเพ่ือใหองคกร
สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจ และเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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2) กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  

  (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
การวางกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยาง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย ดังนี้ 

• พนักงานสวนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเนนการใช
ความรูความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานท่ีมีความตอเนื่องในการทํางานมีอํานาจหนาท่ีในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตําบลไว  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานทองถ่ิน  ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
- สายงานอํานวยการทองถ่ิน  ไดแก หัวหนาสํานักปลัด  ผูอํานวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานท่ัวไปไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 

• พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑการกําหนด
พนักงานจางจะมี 3 ประเภท แตองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เปนองคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญ 
(ขนาดกลาง) ดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง  เพียง ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจางท่ัวไป 
- พนักงานจางตามภารกิจ 
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  (2) แนวคิดเรื่องการกําหนดสายงานและตําแหนงงาน ในสวนราชการ 
 การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการ
กําหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล มากยิ่งข้ึน 
โดยจุดเนนคือ กําหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พรอมท้ังเอ้ือตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันไดแก การโอน การยาย การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ท้ังนี้องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเปนอยางไรเพ่ือใหสามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยใหพิจารณาความเหมาะสม
ในเชิงคุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก  ดังนี้ 
  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงาน
ราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล งานเลขานุการของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล งาน
บริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส งานกิจการขนสง งานสงเสริมการทองเท่ียว งานสงเสริม
การเกษตร งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอย งาน
ประชาสัมพันธ งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุมครองดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดลอม และงานราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง สํานัก หรือสวนราชการใด
ในองคการบริหารสวนตําบลเปนการเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล งาน
บริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
คุณสมบัติท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งใหเปนพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง จะเปนคุณวุฒิทางดานสังคมศาสตร 
หรือวุฒิอ่ืนท่ี ก.ท. , ก.จ.และ ก.อบต. รับรอง 

  กองคลัง  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการจายเงิน การรับเ งิน               
การจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม                 
งานนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทํา
บัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืน 
ๆ งานจัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง              
งานการจัดสรรเงินตาง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทํางบ
ทดลองประจําเดือนและประจําป งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหนายพัสดุ 
ครุภัณฑ และทรัพยสินตาง ๆ งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
คําแนะนําทางวิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน รวมถึงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ี
ไดรับมอบหมาย  คุณสมบัติท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งใหเปนพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง จะเปนคุณวุฒิ
ทางดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ หรือวุฒิอ่ืนท่ี ก.ท. ก.จ.และ ก.อบต. รับรอง 
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 กองชาง  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสํารวจ งานออกแบบและเขียน
แบบงานประมาณราคา งานจัดทําราคากลาง งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานติดตั้งซอมบํารุง
ระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอม
บํารุงประจําป งานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานเก่ียวกับการประปา งานบริการขอมูล สถิติชวยเหลือให
คําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรมตาง ๆ  รวมถึงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติท่ีใชใน
การบรรจุแตงตั้งใหเปนพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง จะเปนคุณวุฒิทางดานสายงานชางโยธา สํารวจ ไฟฟา 
การกอสราง สถาปตยกรรมหรือวุฒิอ่ืนท่ี ก.ท. , ก.จ.และ ก.อบต. รับรอง 

  หนวยตรวจสอบภายใน  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการ
รับ การจายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนว
ทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ
มอบหมาย คุณสมบัติท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งใหเปนพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง จะเปนคุณวุฒิทางดาน
สาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยศาสตร การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาอ่ืนท่ี ก.จ. , 
ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง 
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3) แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกําลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงานจําเปนตองสรางกระบวนการ

รวบรวมขอมูลท่ีสะทอนภาระงานจริงของหนวยงาน แบบ 360 องศา โดยแบงออกเปน 3 มิติเชิงเวลา คือ มิติ
ขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคตดังตาราง (ตารางการวิเคราะหนํามาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยาย เรื่อง การบริหารกําลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบตําแหนงและ
คาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน ระยะท่ี 2 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ก.ถ.) 

 
History ForecastToday

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะขอ้มูลในอดตี (Can't measure workload by just looking at history)

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะภาระงานผ่านภาพในอนาคต (Can't measure workload by just looking at forecast)

พิจารณาขอ้มูลการปฏิบัติงานจริง

ของพนกังานในหน่วยงาน

พิจารณาภารกิจ/บทบาท/วิสัยทัศนที์�องคก์ร

มุ่งหวงัและส่งผลถึงต่อภาระงานของ

หน่วยงาน

พิจารณา

อตัรากาํลงั

ปัจจุบัน

• เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดง

ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะแลว้

นาํขอ้มูลเหล่านี� มาประกอบการ

วิเคราะห์

• เก็บประเด็น (Issues)ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัอตัรากาํลงัจากผูป้ฏิบัติงาน 

และผูเ้กี�ยวขอ้ง (360 องศา)

• รบัขอ้มูลการดาํเนินงานจริง

ของหน่วยงานในอดีต

• แนวทางการปฏิบัติงานที�ไดร้บั

การพิสูจนแ์ลว้

• ขอ้มูลเชิงปริมาณที�วดั

อตัรากาํลงัที�ตอ้งการ (FTE)

• เปิดรบัประเด็นที�เกี�ยวกบั

วิสัยทัศน ์ภารกิจเร่งด่วน 

ภารกิจหลกัซึ�งส่งผลต่อความ

ตอ้งการอตัรากําลงั

• วิเคราะห์แนวโนม้ของภาระ

งานจากผลผลิตที�ตอ้งการจาก

หน่วยงาน (Drivers)

 
 

จากไดอะแกรมท่ีแสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ไมอาจข้ึนอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวได ตองอาศัยการ

ผสมผสานและความสอดคลองสมํ่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติท่ียืนยันตรงกัน เชนเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ท่ีไดใหความเห็นวา “การจัดสรรอัตรากําลังนั้นควรคํานึงถึงปจจัย
และกระบวนการตางๆ มากกวาหนึ่งตัวในการพิจารณา” 
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จากมิติการพิจารณาอัตรากําลังดานบนนั้นสามารถนํามาสราง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห
อัตรากําลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ไดดังนี้ 

 

FTE DRIVER

ISSUE

องคป์ระกอบที�นาํมาใช้

Supply Pressure

Strategic objective

การพิจารณาอตัรากาํลงัดว้ยการใชเ้พยีงวิธีการเดียว อาจเกิดความคลาดเคลื�อนขึ� นได ้

จึงควรพจิารณาผ่านวิธีการที�หลากหลายและยึดโยงกันเพื�อใหผ้ลลัพธมี์ความน่าเชื�อถือยิ�งขึ� น

Effective Manpower Planning Framework

มุมมองไปสู่อนาคต มุมมองปัจจุบัน มุมมองอดีต 

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science 

 

  เ ม่ือนํ ากรอบแนวความคิดการวิ เคราะห อัตรา กําลั ง  (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ดาน สะทอนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากําลัง ในองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  ท่ีมีอยูดังนี้ 

กระจกดานท่ี 1 Strategic objective: เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย บรรลุผลตามพันธกิจท่ีต้ังไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดย
จะเปนการพิจารณาวางานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร หากงานท่ีทํา
อยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 

การวางแผนอัตรากําลังคนในดานนี้ องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ ในการบรรจุบุคลากรเปนสําคัญ เพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีได
อยางท่ัวถึง เปนตน 

กระจกดานท่ี 2 Supply pressure: เปนการนําประเด็นคาใชจายของเจาหนาท่ีเขามารวมใน
การพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในสวนนี้จะคํานึงถึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะงานผิด จะมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  ดังนั้นในการกําหนด
อัตรากําลังจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การกําหนดตําแหนง เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้ องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ไดกําหนดอัตรากําลังในแต
ละสวนราชการประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการ 1 อัตรา  ตําแหนง ระดับผูอํานวยการกอง มีหนาท่ีบังคับบัญชา
บุคลากรในสวนราชการนั้น ๆ ทุกตําแหนง ตําแหนงรองลงมา จะเปน ตําแหนงแตละงาน ซ่ึงกําหนดเปนสายงาน
วิชาการ ผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตําแหนงสายงานท่ัวไป ผูมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี พนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางท่ัวไป ตามลําดับ การกําหนดในลําดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผูรับผิดชอบสายงาน
นั้น ๆ เปนผูมีความรูประสบการณ ท่ีแตละตําแหนงควรมีเปนสําคัญ  

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย นําผลการวิเคราะหการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังและภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ไมใหเกินรอยละ 40 

กระจกดานท่ี 3 Full Time Equivalent (FTE): เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็ดีกอนจะคํานวณ 
FTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงาน  ดังตอไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในสายงานวา 
 สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม 
 มีภาระงานท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม 
 การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบคุคลหรือไม 
 

o พิจารณาปรับเปล่ียนสายงานเม่ือพบวา 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตําบล 
 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาว/หรือทดแทนดวยสายงาน

อ่ืนท่ีเหมาะสมกวาได 
 การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 
 การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะหการกําหนดอัตรา และคํานวน
ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยองคการบริหารสวนตําบล ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

จํานวนวันปฏิบัติราชการ  1  ป   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนคา           230 x  6  =  1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จํานวนวนั ใน  1  ป  ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  6  ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จํานวนวัน คูณดวย จํานวนชั่วโมง /1 ป ทํางาน  1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที 
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 กระจกดานท่ี 4 Driver: เปนการนําผลลัพธท่ีพึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย (ท่ี
ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบล) มายึดโยงกับจํานวนกรอบกําลังคนท่ีตองใช 
สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนท่ีการปฏิบัติงานการบริหารราชการ สอดคลอง
และตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย (การตรวจประเมิน LPA)  
 

กระจกดานท่ี 5  360° และ Issues: นําประเด็นการบริหารคน/องคกรมาพิจารณาอยางนอยใน 
3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกร  เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและการ
แบงงานในแตละสวนราชการนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หากกําหนดโครงสราง
สวนราชการ หรือ กําหนดฝายมากจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนอีกตามมา ไมวาจะเปนระดับหัวหนาสวนราชการ 
งานในสวนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย พิจารณาทบทวน
วาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดยปจจุบัน มี 3 สวนราชการ 
ไดแก สํานักปลัด  กองคลัง และกองชาง 

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายเปน
องคกรท่ีมีขาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะ
รองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงอัตรากําลังท่ี
เหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพ่ือใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง และสามารถ
คาดการณ วางแผนกําหนดตําแหนง เพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกําลังคนได 

 
แผนภูมิแสดงประเภทของบุคลากร 

ท่ีเกษียณอายุราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
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แผนภูมิแสดงประเภทตําแหนง 

ของบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
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 มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปนขอมูลท่ีไดมาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการซ่ึงประกอบดวย นายกองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย และหัวหนา
สวนราชการ ท้ัง 4 สวนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย เปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง
และกําหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
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กระจกดานท่ี 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดเดียวกัน  พ้ืนท่ีใกลเคียงกัน  ซ่ึงไดแก องคการบริหารสวนตําบลสันปายาง และองคการบริหารสวนตําบลบาน
ชาง ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลท้ังสองแหง เปนหนวยงานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน จํานวนหมูบาน ประชาชน 
ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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อัตรากําลังกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียง

 
   
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย องคการบริหาร
สวนตําบลบานชาง และ องคการบริหารสวนตําบลสันปายาง ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี ประชากร ขนาด
ใกลเคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน จะพบวา การกําหนดอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล
ท้ังสองแหง มีอัตรากําลังไมแตกตางกันเทาไรนัก ดังนั้น ในเรื่องของการกําหนดตําแหนงเม่ือเปรียบเทียบกับท้ังสอง
หนวยงานแลว การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย จึงยังไมมีความจําเปนตองปรับเกลี่ยตําแหนง ลดตําแหนง หรือกําหนดเพ่ิมตําแหนงแตอยางใด สวน
ตําแหนงท่ียังวางไมมีคนครอง องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ไดขอใชบัญชีจากการสอบของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน และคาดการณวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป จะไดพนักงาน
สวนตําบลจากการสอบ และทําใหพนักงานสวนตําบลเพ่ิมข้ึนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
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3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทําแผนอัตรากํา ลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.              
2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 

  องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 ซ่ึงประกอบดวยนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เปนประธานกรรมการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ เปนกรรมการ มี
หัวหนาสํานักปลัด เปนกรรมการและเลขานุการ และนักทรัพยากรบุคคล เปนผูชวยเลขานุการ ในการจัดทําแผน
อัตรากําลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี ้
  3.2.1 วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล

ในชวงระยะเวลา 3 ป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผูบริหารและสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย มี

รายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2560-2564) 
 

วิสัยทัศนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
 

“เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถ่ิน บนพ้ืนฐานของความเขาใจในปญหาและศักยภาพของทองถ่ิน  
โดยการมีสวนรวมของชุมชน” 

 
พันธกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 

1. เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ 
3. สงเสริมบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
4. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. ยุทธศาสตรการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 
7. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
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วิสัยทัศนของตําบลเมืองกาย 
 

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรูทันสมัย ส่ิงแวดลอมไมเปนมลพิษ” 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

 

ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา 

1. การดําเนินการเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง รวมถึงการจัดการจราจรใน
พ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาและบํารุงรักษาแหลงน้ํา การประปาใหเพียงพอแกการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

3. การวางและปรับปรุงผังเมือง 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม แกปญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

1. ใหความรูทักษะมุงเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินและพัฒนาผลผลิตใหมี คุณภาพ
เพ่ิมมูลคาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอาชีพท่ียั่งยืน 

2. พัฒนาระบบสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการและคนดอยโอกาส 

3. สงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบ พรอมท้ังเสริมสรางสภาพแวดลอม 
แหลงแลกเปลี่ยนการเรียนรู ท่ีเหมาะสม และเพียงพอสําหรับประชาชนทุกระดับ เพ่ือกาวไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

4. สงเสริมการสาธารณสุข และการจัดกิจกรรม ท่ีสรางความเขมแข็งท้ังทางรางกายและจิตใจ
ของคนในชุมชน 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาดานการเสริมสรางความสงบสุขปลอดภัย การเพ่ิมศักยภาพและความเขมแข็ง
ของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาเครือขายชุมชน อาสาสมัคร และบุคลากรขององคกรในการเฝาระวัง ประชาสัมพันธ 
และรณรงคสรางความตระหนักรูถึงแนวทางในการปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย 

2. การจัดการชองทางในการสื่อสารอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยแกชุมชน 
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ยุทธศาสตรท่ี  4 การอนุรักษฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1. ศึกษาระบบบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรการแกไขปญหา สิ่งแวดลอม น้ําเสีย ขยะมูลฝอย 
โดยใหชุมชนดําเนินการดวยตนเองมากข้ึน 

2. สงเสริมสนับสนุนและฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสริมสรางความรูและความ
เขาใจ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5 การพัฒนาดานการอนุรักษ ถายทอดศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี สงเสริมวิถีชีวิต         
ภูมิปญญาทองถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมอนุรักษถายทอด ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. สงเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี  6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
1. บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

2. สรางจิตสํานึกและพัฒนาบุคลากร ใหมีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
3. สงเสริมการบริหารสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. สรางความตระหนักในการมีสวนรวม และการสรางความคิดเห็น ความรับผิดชอบตอสวนรวม 
และขับเคลื่อนการมีสวนรวมอยางเปนระบบและสรางสรรค 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล อันเปน
ทรัพยากรท่ีมีคายิ่งในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย จึงไดกําหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 

1. นโยบายดานโครงสรางการบริหาร 
สงเสริมให มีการพัฒนาอยางเปนระบบ ท่ัวถึง และตอเนื่อง โดยการเพ่ิมพูนความรู 

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะในการทํางานท่ีเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตําบล  รวมท้ังการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากร 

(1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจขององคการบริหารสวนตําบล
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน 

(2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหนงงาน 
(3) สงเสริมใหบุคลากรในองคกรยึดม่ันคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 
(4) พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุก

ระดับตําแหนงอยางตอเนื่อง 
2. นโยบายดานประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 

ใชระบบความรูความสามารถ เปนเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในเรื่อง  การ
สรรหา การพัฒนาบุคลากร โดยยึดระบบคุณธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบได รวมท้ังสรางความม่ันคง ขวัญ
กําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเกงไวกับองคการ
บริหารสวนตําบล โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูท่ีมีผลงานในทุกโอกาส ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทน
พิเศษ จัดสวัสดิการ และสรางสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน 

(1) นําหลักความรู ความสามารถ มาเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังดานการ
สรรหาและการพัฒนาบุคคล 

(2) ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานและบรรยากาศท่ีสนับสนุนใหบุคลากรมีความสุข มี
ความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

(3) ยกยองคนดี คนเกง และทําประโยชนใหกับองคการบริหารสวนตําบล 
(4) พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3. นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง 
วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสรางอัตรากําลังท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอกับภารกิจ

ขององคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังมีความคลองตัวในการบริหารงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร และแผนอัตรากําลัง ใหมีความเหมาะสม 

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจขององคการบริหารสวนตําบล 
(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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4. นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู หรือองคกรแหงการ
เรียนรู (Leaning Organization) 

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหมีขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน สามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็ว เปนปจจุบัน ชวยลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณเอกสาร และการบริหารงานดานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรไดมีการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร ใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

(1) พัฒนางานดานการจัดการองคความรู  เพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การถายทอดความรู 
การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการในการทํางานอยางตอเนื่อง 

(2) ปรบัปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรโดยใชเทศโนโลยีสารสนเทศ 
(3) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3.2.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน  โดยองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เปนองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดกลาง มีโครงสรางสวนราชการ 4 สวน  ดังนี้ 
 1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ
งานราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล งานเลขานุการของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห 
งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส งานกิจการขนสง งานสงเสริมการทองเท่ียว งาน
สงเสริมการเกษตร งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอย 
งานประชาสัมพันธ งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุมครองดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดลอม และงานราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง สํานัก หรือสวนราชการใด
ในองคการบริหารสวนตําบลเปนการเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล งาน
บริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย โดยแบง
สวนราชการออกเปน 8 งาน  ดังนี้ 

(๑) งานบริหารท่ัวไป  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานกิจการสภาขององคการ
บริหารสวนตําบล งานการเลอืกต้ัง งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรและงานอินเตอรเน็ตตําบล งานการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ งานศูนยรวมขอมูลขาวสาร งานอาคารสถานท่ี งานสนับสนุนและบริการ
ประชาชน งานรัฐพิธีงานประสานโครงการฝกอบรม งานการประชุมกลุมพลังมวลชนอ่ืน ๆ งานอํานวยการและประสาน
ราชการ งานรักษาความสะอาดสํานักงาน งานรองเรียนและรองทุกข งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย และงาน
อ่ืนๆ ท่ีมิไดกําหนดวาเปนภารกิจหรือความรับผิดชอบของสวนราชการใด 
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(2) งานการเจาหนาท่ี  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง งานบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และเลื่อนระดับ งานขอพระราชทานเครื่องราช
อิสรยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง งานพัฒนาบุคลากร การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การ
ลาศึกษาตอ การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง การให
บําเหน็จความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง งานการลาพักผอน
ประจําปและการลาอ่ืน ๆ งานกฎหมายและนิติกรรม งานดําเนินการทางคดีขององคการบริหารสวนตําบล และงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) งานนโยบายและแผน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานนโยบายและ
แผนพัฒนา งานวิชาการ  งานงบประมาณ งานรวบรวมสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภทและรวบรวมขอมูล
และสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และ
แผนปฏิบัติการ งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป รวมถึงงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

(4) งานสวัสดิการสังคม  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานงานสงเคราะห
ประชาชน ผูทุกขยาก ขาดแคลน ไรท่ีพ่ึง งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ งานสงเคราะหคนชรา คนพิการ
และทุพพลภาพ  งานสงเคราะหครอบครัวและเผยแพรความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว งานประสาน
และรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการสังคมสงเคราะห  งานใหคําปรึกษา แนะนําในดานสังคมสงเคราะหแกผู
มาขอรับ  งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนท่ีครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอนตางๆ  งานสงเสริมสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน  งานสํารวจและจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง  งาน
ฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม  งาน
สงเสริมอาชีพและรายไดใหแกประชาชน  งานเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาสตรี และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

(5) งานสงเสริมการทองเท่ียว  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานมวลชนสัมพันธ 
งานขอมูลและประชาสัมพันธ งานสงเสริมการทองเท่ียว และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

(6) งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
งานเก่ียวกับงานจัดการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงานของทองถ่ิน งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานสงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนรู
ชุมชน งานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานหองสมุดและเครือขายทางการศึกษา             
งานกิจการโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

(7) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหนา ท่ีและความรับผิดชอบ            
งานรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ งานปองกันและระงับอัคคีภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม
และอํานวยความสะดวกในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทา         
สาธารณภัย งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร งานวิเคราะหทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการดาน
กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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(8) งานธุรการ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานสารบรรณขององคการบริหาร
สวนตําบล งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานจัดทําประกาศและคําสั่งของ
องคการบริหารสวนตําบลและงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 2) กองคลัง  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการจายเงิน การรับเงิน การ
จัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน การ
เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบ
บัญชีทุกประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทําหรือ
ชวยจัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตาง ๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือนและประจําป 
งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตาง ๆ งาน
เก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานการเงิน การ
คลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน รวมถึงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  โดยแบงสวนราชการ
ออกเปน 3 งาน  ดังนี้ 

(1) งานการเงินและบัญชี  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานตรวจสอบการเบิก
จายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการ
จายเงิน งานการจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป
และรายงานอ่ืน ๆ งานจัดทําบันทึกบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร งานจัดทําสถิติการรับและ
จายเงินนอกงบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุน และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

(2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานจัดเก็บและ
รับชําระภาษี งานเก็บรักษาและการนําสงเงินประจําวัน งานเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพตาง ๆ งานจัดทํา
ประกาศเก่ียวกับภาษี งานแจงผลการประเมินคาภาษีแกผูเสียภาษี งานดําเนินงานเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณ
ภาษี งานคัดลอกขอมูลท่ีดิน งานแผนท่ีภาษี และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานจัดซ้ือจัด
จาง งานซอมและบํารุงรักษา งานจัดทําทะเบียนพัสดุ งานการตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งาน
การจําหนายพัสดุ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 3) กองชาง  มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสํารวจ งานออกแบบและเขียน
แบบงานประมาณราคา งานจัดทําราคากลาง งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานติดตั้งซอมบํารุง
ระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอม
บํารุงประจําป งานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานเก่ียวกับการประปา งานบริการขอมูล สถิติชวยเหลือให
คําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรมตาง ๆ  รวมถึงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย โดยแบงสวน
ราชการภายในออกเปน 4 งาน  ดังนี้ 
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(1) งานกอสราง  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ งานกอสรางและบูรณะถนน งาน
กอสราง สรางสะพาน เข่ือนทดน้ํา งานขอมูลกอสราง งานวางแผนโครงการและกอสรางดานวิศวกรรม  งานถนน 
งานอาคาร สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ และงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

(2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ งาน
ออกแบบ คํานวณดานวิศวกรรม ถนน อาคาร และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ งานบริการแบบแปลนกอสรางอาคารใหแก
ประชาชน งานสํารวจขอมูลรายละเอียดเพ่ือคํานวณออกแบบ กําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม  งานประเมิน
ราคากอสราง งานสถาปตยกรรมและงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) งานประสานสาธารณูปโภค  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ งานซอมบํารุงไฟฟา
สาธารณะและอาคารสถานท่ี งานระบายน้ํา งานวางแผนการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและไฟฟาแรงต่ํา งานติดต้ัง 
ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ซอมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชเก่ียวกับไฟฟา งานเบิกจาย จัดเก็บเครื่องมือ
เครื่องใชและอุปกรณท่ีใชในการปฏิบิตงาน และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

(4) งานผังเมือง  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ งานผังเมืองพัฒนาเมือง งานควบคุม
ทางผังเมือง งานสํารวจและแผนท่ี และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
  4) หนวยตรวจสอบภายใน มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการ
รับ การจายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด              งานวิเคราะหและ
ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ งานประเมินการควบคุม
ภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนว
ทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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 3.2.3 การกําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง               
ใหเหมาะสม กับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
ของกลุมงานตาง ๆ รวมท้ังสิ้น  จํานวน  31  อัตรา  ประกอบดวย 

 

(1) ปลัด/รองปลัด 
1.1 พนักงานสวนตําบล  1 อัตรา 

(2) สํานักปลัด 
2.1 พนักงานสวนตําบล  8 อัตรา 
2.2 พนักงานจางตามภารกิจ  4 อัตรา 
2.3 พนักงานจางท่ัวไป  7 อัตรา 

(3) กองคลัง  
3.1 พนักงานสวนตําบล  4 อัตรา 
3.2 พนักงานจางตามภารกิจ  1 อัตรา 
3.3 พนักงานจางท่ัวไป  1 อัตรา 

(4) กองชาง 
4.1 พนักงานสวนตําบล  3 อัตรา 
4.2 พนักงานจางท่ัวไป  1 อัตรา 

 (5) หนวยตรวจสอบภายใน 
      5.1 พนักงานสวนตําบล  1 อัตรา 
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3.3 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 
ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 

   3.3.๑ บันทึกขออนุมัติจัดทําประกาศโครงสรางสวนราชการและอํานาจหนาท่ีของสวน
ราชการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

   3.3.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
   3.3.3 จัดทํารางประกาศโครงสรางสวนราชการและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนด 
   3.3.4 จัดทํารางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย และสง

คณะกรรมการเพ่ือปรับแตงรางแผนอัตรากําลัง 3 ป  
   3.3.5 องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เสนอขอความเห็นชอบรางประกาศโครงสราง

สวนราชการและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และรางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564  ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงใหม  

   3.3.6 องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564  และประกาศโครงสรางสวนราชการและ
อํานาจหนาท่ีของสวนราชการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

   3.3.7 องคการบริหารสวนตําบลเมืองกายจัดสงแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใชแลว           
ใหอําเภอ และจังหวัด และสวนราชการในสังกัด 

 
ตารางกระบวนการ ข้ันตอนการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

วัน เดือน ป รายการท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

ม.ค. 64 ขออนุมัติจัดทําประกาศโครงสรางสวน

ราชการและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

 

 

ม.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
๓ ป 
 

พิจารณารางแผนอัตรากําลัง 3 ป ของ

องคการบริหารสวนตําบลตามโครงสราง

ใหม 

 

ม.ค. 64 จัดทํารางประกาศโครงสรางสวนราชการและ
อํานาจหนาท่ีของสวนราชการตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนด และจัดทํารางแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
 

สงคณะกรรมการเพ่ือปรับแตงรางแผน

อัตรากําลัง 3 ป 
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ม.ค. 64 เสนอขอความเห็นชอบรางประกาศโครงสราง

สวนราชการและอํานาจหนาท่ีของสวน

ราชการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และราง

แผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรงุ ครั้งท่ี 1 

พ.ศ.2564  ตอคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบลจังหวัดเชียงใหม 

 

เสนอ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม 

ก.พ. 64 ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม ประชุมพิจารณาให

ความเห็นชอบ 

 

 

ก.พ. 64 จังหวัดจัดสงมติ ก.อบต. ให อบต.เมืองกาย 

 

 

มี.ค. 64 ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับ

ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564  และประกาศ

โครงสรางสวนราชการและอํานาจหนาท่ีของ

สวนราชการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

 

มีผลตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 

มี.ค. 64 รายงานและจัดสงแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 

 

จังหวัดเชียงใหม , อําเภอแมแตง 
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4. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 
จากการ สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย พบ

ปญหาและความต องการของประชาชนตามแผนพัฒนาทอง ถ่ิน  5 ป  ประจํ าป  2561 - 2565                     
แบงออกเปนดานตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เชน 

4.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
-  การกอสรางและปรบัปรุงถนนยังไมท่ัวถึง  
-  การขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค - บริโภค  
-  การขยายเขตและการติดตั้งระบบไฟฟายังไมท่ัวถึง 

4.2  ดานเศรษฐกิจ  
-  ประชาชนวางงาน  และมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย 
-  การขาดเงินทุน และอุปกรณในการประกอบอาชีพ  
-  ประชาชนขาดความรูเพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ิมเติม 

4.3  ดานสังคม 
-  การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
-  การสงเสริมใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
-  การจัดหาสถานท่ี  รวมถึงวัสดุอุปกรณในการออกกําลังกายในชุมชนมีไมเพียงพอ  
-  การดูแล และการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนชรา ผูพิการ ผูปวยเอดส 
-  การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน  และสงเสริมการมีสวนรวมใน

การพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน  
-  ปญหายาเสพติด  
-  การติดตั้งปายบอกทาง  ปายชื่อชุมชน  ปายชื่อซอย 

4.4  ดานการเมือง การบริหาร  
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  
-  การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ  
-  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  ตองปรับปรุงกระบวนการทํางาน ใหตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
-  การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
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4.5  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

-  การปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
-  การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย  
-  การตรวจวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม  
-  การสรางจิตสํานึก ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.6 ดานการสาธารณสุข 
-  ดานสุขภาพอนามัย ใสใจสุขภาพ 
-  การแพรระบาดของโรคติดตอ 

4.7 ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  การสงเสริมดานการศึกษา  
-  การจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชน  
-  การใหความชวยเหลือเด็กท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา  
-  การสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน 
-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาชาวบาน 
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5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
การจัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกายนั้น              

ไดพิจารณาสรุปรูปแบบและกําหนดแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลังตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2565 ซ่ึงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศนของตําบลเมืองกาย คือ “การ
คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรูทันสมัย ส่ิงแวดลอมไมเปนมลพิษ” ประกอบนโยบายการพัฒนาของ
ผูบริหาร มุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการขยาย                     
การยกระดับคุณภาพของการบริหารข้ันพ้ืนฐาน ท้ังระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษา สาธารณสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยเนนหนักการแกไขปญหาโรคตางๆ ปญหาผูดอยโอกาส ปญหายาเสพติด และ
การมีสวนรวมของสังคม มีการเสริมสรางความรู สงเสริมการฟนฟู และการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สงเสริมการดานคนควาวิจัย และการพัฒนาทางดานบุคลากร รองรับ
การพัฒนาในสวนภูมิภาค และพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมในสังคม นอกจากนี้แลว ยังมีการพัฒนาระบบการ
เกษตรกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม พัฒนาการบริหารงานของสถาบันการเกษตร 
พัฒนาคุณภาพของสินคาทางการเกษตรไปสูตลาดผูบริโภคสงเสริมระบบรับชวงการผลิตสินคา หัตกรรมและ
อุตสาหกรรม ตลอดจนสงเสริมการเนนศูนยกลาง การผลิตสินคาประเภทศิลปะหัตกรรมของท่ีระลึก อัญมณี และ
เครื่องประดับในระดับอนุภูมิภาค 

พัฒนาระบบการคมนาคม การขนสงและการสื่อสาร ใหมีมาตรฐานและเชื่อมโยงท้ังจังหวัดและอนุ
ภูมิภาค และมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียว การอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุ และขนบธรรมเนียมประเพณี   มี
การปรับปรุงแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบการใหการบริการทองเท่ียว ใหควบคุมและ
ไดมาตรฐาน  เพ่ือใหตําบลเมืองกายเปนเมืองท่ีนาอยู ตลอดไป  สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบลเมืองกาย  
ไดกําหนดไว  6  ยุทธศาสตร 

การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร 
โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน  7  ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542   ดังนี้ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
1.1 จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
1.3 ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
1.4 ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
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2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
2.1 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67 (6)) 
2.2 ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67 (3)) 
2.3 ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 

68 (4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

(มาตรา 16 (10)) 
2.5 การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย (มาตรา 16(2)) 
2.6 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16 (5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

 

3. ดานการจัดระเบยีบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ภารกิจที่เกี่ยวของ ดงันี ้
3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
3.2 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 

68 (8)) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
3.4 จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 

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

 

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 

4.1 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
4.2 ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ (มาตรา 68 (5)) 
4.3 บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
4.4 ใหมีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
4.5 การทองเท่ียว (มาตรา 68 (12)) 
4.6 กิจการเก่ียวกับการพาณิชย (มาตรา 68 (11)) 
4.7 การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
4.8 การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

 

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 

5.1 คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67 (7)) 
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
5.3 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12)) 
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6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจ 
ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

6.1 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(มาตรา 67 (8)) 

6.2 สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
6.4 การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  

(มาตรา 17 (18)) 
7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของสวนราชการและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
7.1 สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 

(มาตรา 45 (3)) 
7.2 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให

ตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67 (9)) 
7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 16 (16)) 
7.4 การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(มาตรา 17 (3)) 
7.5 การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน (มาตรา 17 (16)) 
ภารกิจท้ัง  7  ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถจะ

แกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกายไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย จะดําเนินการ มีดังนี ้
 

6.1 ภารกิจหลัก 
6.1.1 ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
6.1.2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
6.1.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
6.1.4 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.1.5 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.1.6 ดานการสงเสริมการศึกษา 
6.1.7 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

6.2 ภารกิจรอง 
6.2.1 การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
6.2.2 การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
6.2.3 การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
6.2.4 ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  
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7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
 7.1 โครงสรางสวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  กําหนดสวนราชการแบง
ออกเปน 4 สวนราชการ  ไดแก 
 1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารท่ัวไป งานธุรการ การ
การเจาหนาท่ี งานสวัสดิการ งานเก่ียวกับการตรวจขอบัญญัติ งานนิติการ งานการพาณิชย งานรัฐพิธี งาน
ประชาสัมพันธ งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห การพัฒนาชุมชน งานการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม งานอํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ และงานท่ีมิไดกําหนดใหเปน
หนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ 
 2) กองคลัง  มีหนาท่ีเก่ียวกับการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การตรวจเงิน การหักภาษีเงินไดและการนําสงเงิน งานเก่ียวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายการเงินคงเหลือ
ประจําวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปและขอขยายเวลาการเบิกจาย งานการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน               
งบทรัพยสิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม การจัดทําบัญชีทุกประเภท และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 3) กองชาง  มีหนาท่ีเก่ียวกับงานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบตาง ๆ งานประมาณการ
คาใชจายตามโครงการกอสราง งานควบคุมอาคาร งานกอสราง งานซอมบํารุงรักษาอาคาร สะพาน แหลงน้ํา  และ
งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 4) หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจายเงิน
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การ
เก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล งาน
ตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค 
และเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้  ไดกําหนดกรอบอัตรากําลัง  ท้ังหมด  31  อัตรา  โดยแบงเปน พนักงานสวนตําบล  
17 อัตรา และพนักงานจาง 14  อัตรา เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองความตองการของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี 

 

7.2 การวิเคราะหศักยภาพองคกรเพ่ือการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ 
สําหรับองคกร  ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนด จุดแข็งและ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร การ
วิเคราะห SWOT Analysis  เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ เพ่ือให ผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกไดวา
องคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกรยังมีประสิทธิภาพ
อยู มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซ่ึงการวิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามา
พิจารณา  2  สวน  ดังนี้    
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1) ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
  S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน 

เปนขอดีท่ี เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต 
จุดแข็ง ดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ 

  W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัย
ภายใน เปน ปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซ่ึงองคกรจะตองหาวิธีในการ
แกปญหานั้น 

 
2) ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 
  O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสเปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม 

ภายนอกขององคกรเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาส
นั้น เปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตอง
เสาะ แสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม 
ภายนอก ซ่ึงการบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง 

 
ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  ไดใชการวิเคราะห 

SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
๑) จุดแข็ง (S : Strength) 

  ผูบริหารทองถ่ิน ผูนําชุมชน และประชาชนในทองถ่ิน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือ
กับทางราชการในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
  มีความสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  การเมืองการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย มีเอกภาพ ไมมีปญหา
ความขัดแยง ทําใหการบริหารงานเปนไปอยางราบรื่น ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 
  มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 
  มีสถาบันการเงิน กองทุนหมูบาน มีกลุมอาชีพตางๆ 
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๒) จุดออน (W : Weakness) 
  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม
อาชีพอยางเขมแข็ง  
  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรมีไมเพียงพอ ขาดแหลงเก็บกักน้ํา  
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย มีจํานวนบุคลากรยังไมครบตามตําแหนง ประกอบ
กับเครื่องมือไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจํากัด 
  ปญหาหนี้สินของเกษตรกร 
  ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาลเก็บ
เก่ียว 
  โครงสรางพ้ืนฐานยังครอบคลุมไมท่ัวถึง งบประมาณในการพัฒนามีอยางจํากัด 
 

๓) โอกาส (O : Opportunity) 
  มีเสนทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจและ
การทองเท่ียวเชื่อมตอกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
  รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
   องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังคง
ความเปนธรรมชาติสูง ทรัพยากรปาไมยังคงความอุดมสมบูรณ 
  มีโอกาสพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร (ชมชิมผลไมในสวน) 
 

๔) อุปสรรค (T : Threat) 
 ปญหาดานภัยแลง วาตภัย และอุทกภัย มีความรุนแรงข้ึนทุกป 
 ปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรข้ึนอยูกับกลไกดานการตลาด 
 ประชาชนสวนนอยยังขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
 ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหการชวยเหลือผูประสบภัยบุคลากรไมเพียงพอ 
 เด็ก สตรี คนชรา ผูยากไรและผูดอยโอกาส ไมมีผูดูแล 
 กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 
 องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  มี

งบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดให ตามภารกิจถายโอนฯ นโยบาย
ทองถ่ิน นโยบายจังหวัด และนโยบายรฐับาล 
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7.3 การวิเคราะหศักยภาพบุคลากรเพ่ือการจัดทําแผนอัตรากําลัง (ระดับบุคลากร) 

จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีการทํางานเปนทีม และสามัคคีกัน 
2. บุคลากรมีจิตบริการ 
3. บุคลากรมีความสมานฉันทภายในองคกร 
4. ผูบริการปกครองแบบครอบครัว 
5. สภาพแวดลอมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
6. รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
7. บุคลากรรุนใหมยอมรับการเปลีย่นแปลง 
8. มีวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี เครื่องอํานวย

ความสะดวกท่ัวถึง 
9. ขอบเขตการทํางานมีความชัดเจน 

 

จุดออน   W 

1. ขาดฐานขอมูลท่ียอมรับนานับถือ 
2. ทํางานแทนกันไมได 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรขาดทักษะในการทํางาน 
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองคกร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ในองคกร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการเรียนรู

และพัฒนางาน 

โอกาส   O 

1. อบต.เมืองกาย ใหโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ดานการปฏิบัติงาน 

2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปด

โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 
4. อบต. เ มืองก าย ใหความสํ า คัญตองาน

บริหารงานบุคคล  
5. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานนอกอยางดี 

 

ขอจํากัด  T 

1. บุคลากรภายนอกงานบริหารงานบุคคลไม
เข า ใจ ข้ันตอนการปฏิบั ติ ง านของงาน
บริหารงานบุคคล 

2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง 
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซอม 

ไม มีความชัด เจน ขาดแนวทางในการ
ดําเนินการท่ีถูกตอง 
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

 8.1 การกําหนดโครงสรางสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เปนองคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญ ไดกําหนด

ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการ ภายใตอํานาจหนาท่ี โดยกําหนดโครงสรางไว  ดังนี้ 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล/รองปลัด 

     1.1  งานบริหารงาน อปท. 

2.  สํานักปลัด อบต. 

2.1  งานบริหารท่ัวไป 
-   งานบริหารงานท่ัวไป 

-   งานตรวจสอบภายใน 

-   งานกิจการสภา 

-   งานรองเรียนรองทุกขและรองเรียน 

-   งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมลู 

2.2  งานบริหารงานบุคคล 
-   งานบริหารงานบุคคล 

-   งานกฎหมายและคด ี

2.3  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

-   งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

-   งานวิชาการ 

-   งานงบประมาณ 

-   งานขอบัญญัติและระเบียบ 

2.4  งานสวัสดิการสังคม 

-   งานสังคมสงเคราะห 
-   งานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
-   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-   งานสงเสริมอาชีพและขอมลูอาชีพ 

2.5  งานสงเสริมการทองเท่ียว 

-   งานมวลชนสัมพันธ 

-   งานขอมูลและประชาสัมพันธ 

-   งานสงเสริมการทองเท่ียว 

 
 

1.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล/รองปลัด 

     1.1  งานบริหารงาน อปท. 

2.  สํานักปลัด อบต. 

2.1  งานบริหารท่ัวไป 
-   งานบริหารงานท่ัวไป 

-   งานกิจการสภา 

-   งานประสานการจดังานพิธีการ 

-   งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมลู 

-   งานปองกันการทุจริต 

2.2  งานการเจาหนาท่ี 
-   งานการเจาหนาท่ี 

-   งานสวัสดิการพนักงานสวนตาํบล  

    และพนักงานจาง 

-   งานทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล 

    และพนักงานจาง 

-   งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

2.3  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

-   งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

-   งานวิชาการ 

-   งานงบประมาณ 

-   งานขอบัญญัติและระเบียบ 

-   งานกฎหมายและคด ี

2.4  งานสวัสดิการสังคม 

-   งานสังคมสงเคราะห 
-   งานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
-   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-   งานสงเสริมอาชีพและขอมลูอาชีพ 
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โครงสรางตามแผนอัตราปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

2.6  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

-   งานบริหารการศึกษา 

-   งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

-   งานกิจการโรงเรียน 

2.7  งานปองกันและบรรเทาสารธารณภัย 
-   งานปองกันและบรรเทาสารธารณภยั 

2.8  งานธุรการ 
            -   งานธุรการ 

2.5  งานสงเสริมการทองเท่ียว 

-   งานมวลชนสัมพันธ 

-   งานขอมูลและประชาสัมพันธ 

-   งานสงเสริมการทองเท่ียว 

2.6  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

-   งานบริหารการศึกษา 

-   งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

-   งานสงเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนยเด็กเล็ก 

2.7  งานปองกันและบรรเทาสารธารณภัย 
-   งานปองกันและบรรเทาสารธารณภยั 

-   งานรักษาความสงบเรียบรอย 

-   งานชวยเหลือฟนฟูความเดือดรอนของ                                 

ผูประสบภยั 

-   งานกูภัยตาง ๆ 

2.8  งานธุรการ 
            -   งานธุรการ 

            -   งานสารบรรณ 

            -   งานรองเรียนรองทุกข 

            -   งานบริการศูนยขอมลูขาวสาร 

 

 

3.  กองคลัง 
3.1  งานการเงินและบัญชี 

-   งานการเงิน 
-   งานรับเงิน-เบิกจายเงิน 
-   งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
-   งานเก็บรักษาเงิน 
-   งานการบัญชี 
-   งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
-   งานงบการเงินและงบทดลอง 
-   งานแสดงฐานะทางการเงิน 

3.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
-   งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
-   งานพัฒนารายได 
-   งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
-   งานทะเบียนควบคุมและเรงรดัรายได 
 
 
 

3.  กองคลัง 
3.1  งานการเงินและบัญชี 

-   งานการเงิน งานการบัญชี 
-   งานรับเงิน เบิกจายเงิน เก็บรักษาเงิน 
-   งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
-   งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
-   งานงบการเงินและงบทดลอง 
-   งานแสดงฐานะทางการเงิน 

3.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
-   งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
-   งานพัฒนารายได 
-   งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
-   งานทะเบียนควบคุมและเรงรดัรายได 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

3.3  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
-   งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
-   งานพัสด ุ
-   งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครภุณัฑ 

 
3.3  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

-   งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
-   งานพัสดุ 
-   งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครภุณัฑ 
 

 

4.  กองชาง 
4.1  งานกอสราง 

-   งานกอสรางและบูรณะถนน 
-   งานกอสราง สรางสะพาน เข่ือน ทดนํ้า 

       -   งานขอมูลกอสราง 
4.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-   งานประเมินราคา 
-   งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
-   งานออกแบบและบริการขอมูล 

4.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
-   งานประสานกิจการประปา 
-   งานไฟฟาสาธารณะ 
-   งานระบายนํ้า 

4.4  งานผังเมือง 
-   งานวางผังพัฒนาเมือง 
-   งานควบคุมทางผังเมือง 
-   งานสํารวจและแผนท่ี 

 
4.  กองชาง 

4.1  งานกอสราง 
-   งานกอสรางและบูรณะถนน 
-   งานกอสราง สรางสะพาน เข่ือน ทดนํ้า 

       -   งานขอมูลกอสราง 
4.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-   งานประเมินราคา 
-   งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
-   งานออกแบบและบริการขอมูล 

4.3  งานสาธารณูปโภค 
-   งานประสานกิจการประปา 
-   งานไฟฟาสาธารณะ 
-   งานระบายนํ้า 

4.4  งานผังเมือง 
-   งานวางผังพัฒนาเมือง 
-   งานควบคุมทางผังเมือง 
-   งานสํารวจและแผนท่ี 
 

 

 
 

5.  หนวยตรวจสอบภายใน 

     - งานตรวจสอบภายใน 
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

 จากขอ  8.1  โครงสราง  องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจาก

ภารกิจท่ีจะดําเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต 3 ป ซ่ึงเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวน

ราชการมีเทาใด เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา 

จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวน

ตําบล และเพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอก

ขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป  โดยองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  เปนองคการบริหารสวนตําบลประเภท

สามัญ  ปจจุบันมี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) เปนผูบังคับบัญชา ฝาย

ขาราชการประจํา โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 3 สวนราชการ มีบุคลากรในแตละสวน

ราชการประกอบดวย  

(1) ปลัด/รองปลัด 
1.1 พนักงานสวนตําบล  1 อัตรา 

(2) สํานักปลัด 
2.1 พนักงานสวนตําบล  8 อัตรา 
2.2 พนักงานจางตามภารกิจ  4 อัตรา 
2.3 พนักงานจางท่ัวไป  7 อัตรา 

(3) กองคลัง  
3.1 พนักงานสวนตําบล  4 อัตรา 
3.2 พนักงานจางตามภารกิจ  1 อัตรา 
3.3 พนักงานจางท่ัวไป  1 อัตรา 

(4) กองชาง 
4.1 พนักงานสวนตําบล  3 อัตรา 
4.2 พนักงานจางท่ัวไป  1 อัตรา 

 (5) หนวยตรวจสอบภายใน 
      5.1 พนักงานสวนตําบล  1 อัตรา 

    รวมจํานวนท้ังส้ิน       31       อัตรา 
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องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  ไดนําเอาจํานวนพนักงานแตละสายงานท่ีมีในกรอบอัตรากําลัง              

มากําหนดตําแหนงตามทักษะ ความรูความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการ

บริหารสวนตําบลเมืองกาย  ใน  6  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงค 
ตําแหนงพนักงาน 

ท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

1. การดําเนินการเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานดาน
เสนทางการคมนาคม รวมถึงการจัดการ จราจรในพ้ืนท่ีใหมี
ประสิทธิภาพ โดยการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน 
และจัดระบบการคมนาคมใหเปนระเบียบปลอดภัย เชน 
ปายบอกเสนทาง 

2. พัฒนาและบํารุงรักษาแหลงน้ํา และการประปา ให
เพียงพอแกการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

3. การวางและปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีราชการ 
สถานท่ีทองเท่ียว  

 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานักปลัด 

- ผอ.กองชาง  

- นักวิเคราะหฯ 

- นายชางโยธา 

- นักจัดการงานท่ัวไป 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

- คนงานท่ัวไป 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ สังคม 

แกปญหาความยากจน 

และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน 

1. ใหความรูทักษะมุงเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ินและพัฒนาผลผลิตให มี คุณภาพ เพ่ิมมูลคา 
สงเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอาชีพท่ี
ยั่งยืน 

2. พัฒนาระบบสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี แกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ  คนพิการ และคน
ดอยโอกาส 

3. สงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และนอก
ระบบ พรอมท้ังเสริมสรางสภาพแวดลอม แหลงแลกเปลี่ยน
การเรียนรู ท่ีเหมาะสม และเพียงพอสําหรับประชาชนทุก
ระดับ เพ่ือกาวไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

4. สงเสริมการสาธารณสุข ดูแลควบคุม ปองกัน
โรคติดตอ และการจัดกิจกรรม ท่ีสรางความเขมแข็งท้ังทาง
รางกายและจิตใจของคนในชุมชน 

 
 
 
 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานักปลัด 

- นักวิชาการศึกษา 

- นักพัฒนาชุมชน 

- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

- ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 

- ผูดูแลเด็ก 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 

การพัฒนาดานการ

เสริมสรางความสงบ

สุขปลอดภัย การเพ่ิม

ศักยภาพและความ

เขมแข็งของชุมชน 

1. พัฒนาเครือขายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากร
ขององคกรในการเฝาระวัง ประชาสัมพันธ และรณรงคสราง
ความตระหนักรูถึงแนวทางในการปองกันและการบรรเทา
สาธารณภัย 

2. การจัดการชองทางในการสื่อสารอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยแกชุมชน การจัดใหมีความม่ันคงปลอดภัยจากยา
เสพติด ท้ังในชุมชน และโรงเรียน 

 

- ปลัด อบต. 

- หน.สํานักปลัด 

- นักพัฒนาชุมชน 

- เจ าพนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

- คนงานท่ัวไป 

- พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

การอนุรักษฟนฟู และ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน 

1. ศึกษาระบบบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรการแกไข
ปญหา สิ่ งแวดลอม น้ําเสีย ขยะมูลฝอย โดยใหชุมชน
ดําเนินการดวยตนเองมากข้ึน 

2. สงเสริมสนับสนุนและฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เสริมสรางความรูและความเขาใจ สราง
จิตสํานึกและความตระหนักในคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานักปลัด 

- นักพัฒนาชุมชน 

- นักวิเคราะหนโยบายฯ 

- เจ าพนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

- คนงานท่ัวไป 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

การพัฒนาดานการ

อนุรักษถายทอด

ศาสนา วัฒนธรรม

จารีตประเพณี 

สงเสริมวิถีชีวิต ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และ

การพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของ

ประชาชน 

1. สงเสริมการอนุรักษถายทอด ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. สงเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
ประชาชน ในการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม กอใหเกิดความสุขความเจริญในชีวิตของตัวเอง
รวมท้ังสงผลดีตอสังคมสวนรวม  

 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานักปลัด 

- นักพรัพยากรบุคคล 

- นักวิเคราะหนโยบายฯ 

- นักพัฒนาชุมชน 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

- นักจัดการงานท่ัวไป 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 6  

การพัฒนาดานการ

บริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี และเปด

โอกาสใหชุมชนมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน 

1. บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
2. สรางจิตสํานึกและพัฒนาบุคลากร ใหมีศักยภาพใน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
3. สงเสริมการบริหารสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. สรางความตระหนัก การมีสวนรวม และการสราง

ความคิดเห็น ความรับผิดชอบตอสวนรวม ความตองการ
แกปญหา ประเมินผล ตรวจสอบได และขับเคลื่อนการมี
สวนรวมอยางเปนระบบและสรางสรรค 

5.  รณรงค ให เยาวชน และประชาชนต่ืนตัว ถึง
ความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานักปลัด 

- ผอ.กองคลัง 

- นักพรัพยากรบุคคล 

- นักวิชาการเงินฯ 

- นักวิชาการพัสดุ 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

- จพง.จัดเก็บรายได 

- ผช.จพง.การเงินฯ 

- คนงานท่ัวไป 
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“อยูระหวางการดําเนินการสรรหาของ ก.อบต.” 

 

 จากตารางขางตน จะเห็นวา ตําแหนงท่ีใชในการกําหนดและจัดทําแผนอัตรากําลัง ขององคการ

บริหารสวนตําบลเมืองกาย ท่ีมีในปจจุบัน ใชภารกิจงานท่ีมีเปนตัวกําหนดเกณฑ ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ป ตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย จึงกําหนดกรอบอัตรากําลัง เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงาน ในภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสําฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีวางไว  ดังนี้ 

 

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
 

สวนราชการ 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

กรอบ
อัตรากําลัง

เดิม 

กรอบอัตราตําแหนงท่ีคาด 
วาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 1 1 1 1  -   -   -    
สํานักปลัด (01) 

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน  (หัวหนาสํานักปลดั) 1 1 1 1  -   -   -  ขอ กสถ. 

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 1 1 1  -   -   -    

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 1 1 1  -   -   -  
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 1 1 1  -   -   -  
 นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ/ชํานาญการ 1 1 1 1  -   -   -  
 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 1 1 1  -  -  - 
 ครูผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ขอ กสถ. 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน 1 1 1 1 - - - วางเดิม 

พนักงานจาง                 

ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1  -   -   -  
 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1  -   -   -  
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - - 
 ผูดูแลเด็ก (มีทักษะ) 1 1 1 1  -   -   -  
 คนงานท่ัวไป 4 4 4 4  -  -   -  
 ผูดูแลเด็ก 3 3 3 3  -   -   -  
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“อยูระหวางการดําเนินการสรรหาของ ก.อบต.” 

สวนราชการ 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

กรอบ
อัตรากําลัง

เดิม 

กรอบอัตราตําแหนงท่ีคาด
วาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา 3 ปขางหนา 
อัตรากําลังคนเพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองคลัง (04) 

นักบริหารงานการคลัง ระดับตน  (ผูอํานวยการกองคลัง) 1 1 1 1  -   -   -  
 นักวิชาการพัสดุปฏบัิติการ/ชํานาญการ 1 1 1 1  -   -   -  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ 1 1 1 1 - - - วางเดิม 

เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 1 1 1 1  -   -   -  
 พนักงานจาง                 

ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1  -   -   -  
 คนงานท่ัวไป 1 1 1 1  -   -   -  
 กองชาง (05) 

นักบริหารงานชาง ระดบัตน  (ผูอํานวยการกองชาง) 1 1 1 1  -   -   -  ขอ กสถ. 

นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 2 2 2 2 - - - 
วาง 1 อัตรา 
(ขอ กสถ.) 

พนักงานจาง                 

คนงานท่ัวไป 1 1 1 1  -   -   -  วางเดิม 

หนวยตรวจสอบภายใน (12) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชํานาญการ - 1 1 1 +1 
  

กําหนดเพ่ิม 

รวม 30 31 31 31  +1 - - - 
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9.  ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน 
 
การวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลัง  มาคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม    

เพ่ือควบคุมการใชจายดานการบริหารงานบุคคล ไมใหเกินกวารอยละ  40  ของงบประมาณรายจายประจําป  ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือสายงาน 
ระดับ

ตําแหนง 
จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนท่ีมีอยูปจจุบัน 
อัตราตําแหนงท่ีคาดวา 

จะตองใชในชวง 
ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน  
เพิ่ม/ลด 

ภาระคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน  คาใชจายรวม  
หมายเหตุ 

จํานวน
(คน) 

เงินเดือน 
เงินประจํา
ตําแหนง 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 
นักบริหารงานทองถ่ิน
(ปลัด อบต.) 

กลาง 1 1 511,440 168,000 1 1 1 - - - 18,120 19,440 19,560 697,560 698,880 699,000 (42,620) 

สํานักปลัด อบต. (01) 

2 
นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหนาสํานักปลัด) 

ตน 1 - 393,600 42,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 (ขอ กสถ.) 

3 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 1 1 233,760 - 1 1 1 - - - 7,680 7,800 8,760 241,440 241,560 242,520 (19,480)/ปก. 

4 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 1 207,480 - 1 1 1 - - - 7,080 7,680 7,680 214,560 215,160 215,160 (17,290)/ปก. 

5 
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

ปก./ชก. 1 1 203,280 - 1 1 1 - - - 7,560 7,560 7,680 210,840 210,840 210,960 (16,940)/ปก. 

6 นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. 1 1 199,200 - 1 1 1 - - - 8,280 7,080 7,680 207,480 206,280 206,880 (16,600)/ปก. 

7 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 185,040 - 1 1 1 - - - 9,600 8,640 7,560 194,640 193,680 192,600 (15,420)/ปก. 

8 ครูผูดูแลเด็ก  1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - 
ขอ กสถ./ 
เงินอุดหนุน 

9 
เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ปง./ชง. 1 - 297,900 - 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 (วางเดิม) 

 พนักงานจางตามภารกิจ 

10 ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  1 1 218,160 - 1 1 1 - - - 8,760 9,120 9,480 226,920 236,040 245,520 (18,180) 

11 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1 1 185,640 - 1 1 1 - - - 7,440 7,800 8,040 193,080 200,880 208,920 (15,470) 

12 ผูดูแลเด็ก (มีทักษะ)  1 1 146,040 - 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 151,920 158,040 164,400 เงินอุดหนุน 
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ท่ี ช่ือสายงาน 
ระดับ

ตําแหนง 
จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนท่ีมีอยูปจจุบัน 
อัตราตําแหนงท่ีคาดวา 

จะตองใชในชวง 
ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน เพิ่ม/ลด คาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน คาใชจายรวม 
หมายเหตุ 

จํานวน
(คน) 

เงินเดือน
(1) 

เงินประจํา
ตําแหนง

(2) 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

13 
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

 1 - - - 1 1 1 - - - 112,800 4,560 4,800 112,800 117,360 112,160 (วางเดิม) 

 พนักงานจางท่ัวไป 

14 คนงานทั่วไป 
(พนักงานขับรถยนต) 

 1 1 108,000 - 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

15 คนงานทั่วไป 
(พนักงานขับรถยนต) 

 1 1 108,000 - 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

16 คนงานทั่วไป 
(พนักงานขับรถยนต) 

 1 1 108,000 - 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

17 คนงานทั่วไป  1 1 108,000 - 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

18 ผูดูแลเด็ก  1 1 108,000 - 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 
(9,000) 
งบ อบต. 

19 ผูดูแลเด็ก  1 1 108,000 - 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 เงินอุดหนุน 

20 ผูดูแลเด็ก  1 1 108,000 - 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 เงินอุดหนุน 

กองคลัง (04) 

21 
นักบริหารงานการคลัง
(ผูอํานวยการกองคลัง) 

ตน 1 1 422,640 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,200 13,320 477,720 490,920 504,240 (35,220) 

22 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 1 1 199,200 - 1 1 1 - - - 8,280 7,080 7,680 207,480 206,280 206,880 (16,600)/ปก. 

23 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 1 - 355,320 - 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 (วางเดิม) 

24 
เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได 

ปง./ชง 1 1 138,120 - 1 1 1 - - - 5,400 6,120 6,000 143,520 144,240 144,120 (11,510)/ปง. 

 พนักงานจางตามภารกิจ 

25 
ผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบัญช ี

 1 1 133,440 - 1 1 1 - - - 5,400 5,640 5,880 138,840 144,480 150,360 (11,120) 

 พนักงานจางท่ัวไป 

26 คนงานทั่วไป 
(พนักงานขับรถยนต) 

 1 1 108,000 - 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
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ท่ี ช่ือสายงาน 
ระดับ

ตําแหนง 
จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนท่ีมีอยูปจจุบัน 
อัตราตําแหนงท่ีคาดวา 

จะตองใชในชวง 
ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน เพิ่ม/ลด คาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน คาใชจายรวม 
หมายเหตุ 

จํานวน
(คน) 

เงินเดือน 
เงินประจํา
ตําแหนง 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองชาง (05) 

27 
นักบรหิารงานชาง 
(ผูอํานวยการกองชาง) 

ตน 1 - 435,600 42,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 ขอ กสถ. 

28 นายชางโยธา ปง./ชง. 1 1 269,880 - 1 1 1 - - - 10,560 10,800 11,040 280,440 280,680 280,920 (22,490)/ชง. 

29 นายชางโยธา ปง./ชง. 1 - 297,900 - 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ขอ กสถ. 

 พนักงานจางท่ัวไป 

30 คนงานทั่วไป  1 - 108,000 - 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 (วางเดิม) 

หนวยตรวจสอบภายใน (12) 

31 
นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

ปก./ชก. 1 - - - 1 1 1 +1 - - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 (กําหนดใหม) 

 รวม 31 22 5,963,640 294,000 31 31 31 +1 - - 294,600 187,320 190,200 6,907,560 7,024,320 7,134,320  

 หักยอดประมาณเงินอุดหนุน (เชน เงินเดือนครู/ผดด./ขรก.ถายโอน ซึ่งเบิกจากงบท่ีกรมจัดสรร) 367,920 374,040 380,400  

(10) ยอดรวมคงเหลือ (คาใชจายสุทธิท่ี อปท.ตองเบิกจายจากงบประมาณของ อทป.) 6,539,640 6,650,280 6,753,920  

(11) ประมาณการประโยชนตอบแทนอื่นไมเกิน 15% 980,946 997,542 1,013,088  

(12) รวมเปนคาใชจายบุคคลท้ังส้ิน 7,520,586 7,647,822 7,767,008  

 คิดเปนรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป 35.08 33.97 32.86  

 
หมายเหตุ    

1. งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 =            21,230,000  บาท 
  2. งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 =            21,440,000  บาท (ประมาณการเพ่ิมข้ึน  5%) 

3. งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 =            22,512,000  บาท (ประมาณการเพ่ิมข้ึน  5%) 

4. งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 =            23,637,600  บาท (ประมาณการเพ่ิมข้ึน  5%) 
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10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปขององคการบริหารสวนตาํบลเมืองกาย 
 

โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประเภท บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจาง

ประจํา 

พนักงานจาง 

รวม 
ระดับ สูง กลาง ตน สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ตามภารกจิ ท่ัวไป 

จํานวน - 1 - - - 1/วาง 2 - - - 6/ วาง 3 - 1 1/วาง 2 - 4/วาง 1 8/วาง 1 31 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง) (1) 

สํานักปลัด อบต. 
หัวหนาสํานักปลัด อบต. (1) 

(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน) 

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง (1) 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง (1) 

(นักบริหารงานชาง  ระดับตน) 

1. งานบริหารท่ัวไป (2) 
2. งานการเจาหนาท่ี (1) 
3. งานวิเคราะหนโยบายและแผน (1) 
4. งานสวัสดิการสังคม (2) 
5. งานสงเสริมการทองเท่ียว 
6. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) 
7. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) 
8. งานธุรการ (1) 
 

1. งานการเงินและบัญชี (2) 
2. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได (1) 
3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ (2) 

1. งานกอสราง (1) 
2. งานออกแบบและควบคมุอาคาร (1) 
3. งานประสานสาธารณูปโภค (1) 
4. งานผังเมือง 

หนวยตรวจสอบภายใน (1) 
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โครงสรางสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารทองถ่ิน อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

รวม 
ระดับ สูง กลาง ตน สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ตามภารกิจ ทั่วไป 

จํานวน - - - - - - - - - 5 - - - - 4 7 16 

หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน) (1) (วาง) 

 
 

 
งานบริหารท่ัวไป 

 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. นักจัดการงานท่ัวไป ปก. (1) 
2. คนงานทั่วไป (1) (พนกังานจางทั่วไป) 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก. (1) 

 
งานสวัสดิการสังคม 

 

1. นักพัฒนาชุมชน ปก. (1) 
2. ผูชวยนกัพัฒนาชุมชน (1) (พนกังานจางตาม
ภารกิจ) 

 

1. นักวิชาการศึกษา ปก. (1) 
2. ครูผูดูแลเด็ก อันดับครูผูชวย (1) (วาง) 
3. ผูดูแลเด็ก มีทักษะ (1) (พนักงานจาง
ตามภารกจิ) 
4. ผูดูแลเด็ก (3) (พนกังานจางทั่วไป) 

 

 
งานสงเสริมการทองเท่ียว 

 
งานธุรการ 

 

 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) (พนักงานจาง

ตามภารกิจ) 

 
งานการเจาหนาท่ี 

นักทรัพยากรบุคคล ปก. (1) 

 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปง./ชง. (1) (วาง) 
2. คนงานทั่วไป (3) (พนักงานจางทั่วไป) 
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา 
(พนักงานจางตามภารกิจ) (วาง) 
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โครงสรางกองคลัง 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 
ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

รวม 
ระดับ สูง กลาง ตน สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ตามภารกจิ ท่ัวไป 

จํานวน - - - - - 1 - - - 1 - - 1 - 1 1 5 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) (1) 

 

 
งานการเงินและบัญช ี

 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

 

 
1. นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (1) (วาง) 
2. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญช ี(1) (พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

 
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 

1. นักวิชาการพัสดุ ปก. (1) 
2. คนงานท่ัวไป (1) (พนักงานจางทัว่ไป) 
 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง. (1) 



แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  

 หนา  49 
 

โครงสรางกองชาง 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 
ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

รวม 
ระดับ สูง กลาง ตน สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ตามภารกจิ ท่ัวไป 

จํานวน - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง  ระดับตน) (1) 

(วาง) 
 

 
งานกอสราง 

 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 

 
งานผังเมือง 

 

 

นายชางโยธา  ชง. (1) นายชางโยธา ปง./ชง. (1) (วาง) 
 

 
งานประสานสาธารณูปโภค 

 

คนงานทั่วไป (1) (พนกังานจางทั่วไป) 
(วาง) 
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โครงสรางหนวยตรวจสอบภายใน 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ประเภท บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 
ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

รวม 
ระดับ สูง กลาง ตน สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ตามภารกจิ ท่ัวไป 

จํานวน - - - - - - - - - - - - - - - - - 

หนวยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) (1) 

(กําหนดเพิ่ม) 

 
- งานตรวจสอบภายใน 
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11. บัญชีจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 
เงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง 

หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ 

เงินประจํา
ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/ 
เงินเพิ่มอื่น ๆ 

1 นายวัฒนา   มโนวงค ปริญญาโท (รป.ม.) 13-3-00-1101-001 
ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถ่ิน) 

กลาง 13-3-00-1101-001 
ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถ่ิน) 

กลาง 
 511,440  

(42,620 x12) 
 84,000  

(7,000 x12) 
 84,000  

(7,000x12) 
679,400 

สํานกัปลดั อบต. (01) 

2 - - 13-3-01-2101-001 
หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ) 

ตน 13-3-01-2101-001 
หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ) 

ตน 
  393,600 

(คากลางเงินเดือน) 
 42,000  

(3,500 x12) 
 -    

435,600 
(ขอ กสถ.) 

3 นายอนิรุทธิ์  พงษแกว 
ปริญญาตรี  

(วิทยาศาตรบัณฑิต) 
13-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 13-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 

 233,760 
(19,480 x12)  

 -     -    233,760 

4 นายปยภูมิ  คุณาธรรม 
ปริญญาตรี 

(ครุศาสตรบัณฑิต) 
13-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา   ปก. 13-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา   ปก. 

207,480 
(17,290 x12)  

 -     -    207,480 

5 นายคฤหาสน  อายนอย 
 ปริญญาตรี 

(รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต) 

13-3-01-3103-001 
นักวิเคราะหนโยบาย 
และแผน 

ปก. 13-3-01-3103-001 
นักวิเคราะหนโยบาย 
และแผน    

ปก. 
 203,280 

(16,940 x12)  
 -     -    203,280 

6 นางสาวนิภาพร  วรรณศรี 
ปริญญาตรี 

(วิทยาศาสตรบัณฑิต) 
13-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปก. 13-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป    ปก. 

 199,200 
(16,600 x12)  

 -     -    199,200 

7 นางสาวณิพัชทรา  รับรู 
ปริญญาตรี 

(รัฐศาสตรบัณฑิต) 
13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล  ปก. 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล  ปก. 

185,040 
(15,420 x12) 

 -  - 185,040 

8 - - 13-3-01-2227-965 ครูผูดูแลเด็ก ครูผูชวย 13-3-01-2227-965 ครูผูดูแลเด็ก ครูผูชวย - - - 
(ขอ กสถ./ 

งบเงิน
อุดหนุน) 

9 - - 13-3-01-4805-001 
เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ปง./ชง. 13-3-01-4805-001 
เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ปง./ชง. 
297,900 

(คากลางเงินเดือน) 
- - (วางเดิม) 

  พนักงานจางตามภารกิจ 

10 นายอุดม   แซยะ 
ปริญญาตรี 

(รัฐศาสตรบัณฑิต) 
 - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  -  - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  - 

 218,160 
(18,180 x12)  

-   -  218,160  

11 นายชัยพิพัฒน  ใสยะตระกูล 
ปริญญาตรี 

(รัฐศาสตรบัณฑิต) 
 - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  -  - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  - 

 185,640 
(15,470 x12)  

 -  - 185,640  

12 นางสาวศิรินภา   ทันใด ม.6  - ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)  -  - ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)  - 
146,040 

(12,170 x12)  
-  

13,380 
(1,115x12) 

(งบเงิน
อุดหนุน) 
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ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินประจําตําแหนง 

หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจํา
ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่น ๆ 

13 - - - 
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (ผูมีทักษะ) 

- - 
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (ผูมีทักษะ) 

- 
112,800 

(9,400 x12) 
- 

24,000 
(2,000x12) 

(วางเดิม) 

 
พนักงานจางทั่วไป 

14 นางสาวปรินทรทิพย  ผลสามารถ ม.6  - ผูดูแลเด็ก  -  - ผูดูแลเด็ก  - 
 108,000 

(9,000 x12)  
 - 

12,000 
(1,000x12) 

งบเงิน
อุดหนุน 

15 นางสาววาสนา   ใจสูง ม.6 - ผูดูแลเด็ก  -  - ผูดูแลเด็ก  - 
 108,000  

(9,000 x12) 
 - 

12,000 
(1,000x12) 

งบเงิน
อุดหนุน 

16 นางสาวพรรณี  วิวัฒนรัตนกุล ม.6 - ผูดูแลเด็ก  -  - ผูดูแลเด็ก  - 
 108,000  

(9,000 x12) 
 - 

12,000 
(1,000x12) 

งบทองถ่ิน
จาย 

17 นายชาติ   ขันดวง ม.3 - คนงานทั่วไป  -  - คนงานทั่วไป  - 
 108,000  

(9,000 x12) 
 - 

12,000 
(1,000x12) 

 120,000 

18 นายชัยยา   วรรณดี ม.6 - คนงานทั่วไป  -  - คนงานทั่วไป  - 
 108,000 

(9,000 x12)   
 - 

12,000 
(1,000x12) 

 120,000 

19 นายประสงค   ทุมมา ม.6 - คนงานทั่วไป  -  - คนงานทั่วไป  - 
 108,000 

(9,000 x12)   
 - 

12,000 
(1,000x12) 

120,000  

20 นางสาววันเพ็ญ  แซเฒา 
ปริญญาตรี 

(บริหารธุรกิจบัณฑิต) 
- คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป  - 

 108,000 
(9,000 x12)   

 - 
12,000 

(1,000x12) 
120,000  

กองคลัง (04) 

21 นางสาวนันทนา  อนุเขตร ปริญญาโท (รป.ม) 13-3-04-2102-001 
ผูอํานวยการกองคลัง 
(นกับริหารงานการคลัง ) 

ตน 13-3-04-2102-001 
ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ) 

ตน 
 422,640 

(35,220 x12) 
 42,000  

(3,500 x12) 
 - 

464,640 
 

22 นางสาวปรียาดา  แกวปอ 
ปริญญาตรี 

(บริหารธุรกิจบัณฑิต) 
13-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก. 13-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ  ปก. 

 199,200 
(16,600 x12)  

- - 199,200 

23 - - 13-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 13-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 
355,320 

(คากลางเงินเดือน) 
- - (วางเดิม) 

24 นางสาววาสนา  สมจันทร 
ปวส. 

(บริหารธุรกิจ) 
13-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได   ปง. 13-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได   ปง. 

138,120 
(11,510 x12)  

 - 
21,300 

(1,775x12) 
159,420 

 
พนักงานจางตามภารกิจ 

25 นางสาวสุดารัตน   อุนเรือน 
ปวส.  

(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 - 

ผูชวยเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี 

 -  - 
ผูชวยเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี 

 - 
 133,440 

(11,120 x12)  
-  

 24,000 
(2,000x12) 

 157,440  
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ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจํา
ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่น ๆ 

 
พนักงานจางทั่วไป 

26 นายบรรเจิด   ทันใด ม.6 - คนงานทั่วไป  -  - คนงานทั่วไป  - 
 108,000  

(9,000 x12)   
-  

12,000 
(1,000x12) 

 120,000  

กองชาง (05) 

27  -  - 13-3-05-2103-001 
ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 

ตน 13-3-05-2103-001 
ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 

ตน 
393,600 

 (คากลางเงินเดือน) 
 42,000  

(3,500*12) 
-  

435,600 
(ขอ กสถ.) 

28 นายสมเพ็ชร   ทิศเมือง 
ปริญญาตรี 

(บริหารธุรกิจบัณฑิต) 
13-3-05-4701-001 นายชางโยธา ชง. 13-3-05-4701-001 นายชางโยธา ชง. 

269,880 
(22,490 x12) 

 - - 269,880 

29  -  - 13-3-05-4701-002 นายชางโยธา ปง./ชง. 13-3-05-4701-002 นายชางโยธา ปง./ชง. 
297,900 

(คากลางเงินเดือน)  
 - - 

297,900 
(ขอ กสถ.) 

 
พนักงานจางทั่วไป 

30 - - - คนงานทั่วไป  -  - คนงานทั่วไป  - 
 108,000 

(9,000 x12)    
-  

12,000 
(1,000x12)  

 (วางเดิม)  

หนวยตรวจสอบภายใน (12)  

31 - - 13-3-12-3205-001 
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

ปก./ชก. 13-3-12-3205-001 
นักวิชาการตรวจสอบ 
ภายใน 

ปก./ชก. 
355,320 

(คากลางเงินเดือน) 
- - (กําหนดเพิ่ม) 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย กําหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานสวนตําบลในสังกัด
ทุกระดับข้ัน  โดยมุงเนนไปท่ีพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนา
นอกจากการพัฒนาความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  
ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนแลว องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  ตระหนักเปนอยางยิ่ง 
โดยมุงเนนท่ีจะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแหงรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 4.0  
เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนหลัก  กลาวคือ 

1. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย 
โปรงใส  ในการทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ หนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซ่ึง
กันและกัน ระหวางหนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานระหวาง
กันและเปดกวางในการมีสวนรวม การสรางเครือขาย เชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐใหมีความสอดรับ
ประสานกัน 

2. องคการบริหารสวนตําบลยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานท่ีตองเขาใจประชาชน
เปนหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข  ปญหา
ความตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกสวน
ราชการ เพ่ือเปดโอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน  องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย มุงเนนใหประชาชน
ใชระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ  โดยเปด
ใหประชาชนใชบริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีหนวยงาน  ใหขอมูล
ผานไลน  เว็บไซด  ของหนวยงานดวย 

3. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ใหพนังานสวนตําบลตอง
ทํางานอยางเตรียมการณไวลวงหนามีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต
องคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพ่ือสราง
คุณคามีความยืดหยุน และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปน
องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม  ใหบุคลากรมีความผูกพันตอ
การปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย                        

จะยึดถือปฏิบัติการดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal Government 

Skill Self-Assessment) โดยไดรวบรวมเปนนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรในการ

พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด และเพ่ือใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในบริบทของการ

ปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลและสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได 
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ท้ังนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  ตามแนวทางขางตนนั้น 

กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซ่ึงวิธีการ
พัฒนา อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษาหรือ ดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
ของพนักงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน  

• การบริหารโครงการ  

• การใหบริการ 

• การวิจัย 

• ทักษะการติดตอสื่อสาร 

• การเขียนหนังสือราชการ 

• การใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน 
 

 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เล็งเห็นวา มี

ความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง ในสังกัดนั้น มีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกันตาง

สถานท่ี ตางภาค ตางภาษาถ่ิน ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและจําเปน

อยางยิ่ง ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนท่ีพึงมี เปน

การหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการบริหาร

สวนตําบลเมืองกาย ประกอบดวย 

• การมุงผลสัมฤทธิ์ 

• การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

• การเขาใจในองคกรและระบบงาน 

• การบริการเปนเลิศ 

• การทํางานเปนทีม 
 

 
 
 
 
 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  

 หนา  56 
 

 
วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

 1. การปฐมนิเทศ การใหขอมูลเพ่ือชวยใหพนักงานสวนทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองในระยะเริ่มแรกท่ีเขามาทํางาน การบอกกลาวเก่ียวกับงานท่ีจะตองทํา เพ่ือท่ีจะใหเปนผลสําเร็จตอ
องคการ ตลอดจนจะตองเขาใจถึงเรื่องตาง ๆ รวมถึงระเบียบท่ีเก่ียวของ  
 2. การเขารับการฝกอบรม ชวยใหผู เขารับการอบรมเกิดการเรียนรู เ พ่ิมเติม มี
ประสบการณ ปรับปรุงพัฒนาตนเองใหมีสมรรถภาพการทํางานสูงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตาง ๆ ซ่ึง
เปนสวนสําคัญของการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 3. การศึกษาดูงาน จากประสบการณของผูอ่ืนโดยเขาไปดูสถานท่ีจริง การปฏิบัติจริง ๆ 
ของเขา ท่ีจะชวยเพ่ิมพูนความรูทักษะประสบการณ ใหกับตัวบุคลากร และองคกร อีกท้ังเปดมุมมองท่ีจะรับกับ
การเรียนรูในสิ่งใหมๆ สรางความพรอมใหแกท้ังตัวบุคลากรเอง และสรางผลสัมฤทธิ์ใหแกหนวยงาน ในการ
แลกเปลีย่นเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การรับฟงการบรรยาย หรือ ศึกษาคนควา ทําความเขาใจ 
และฝกปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเฉพาะ ตามหัวขอของการประชุมปฏิบัติการในครั้งนั้น 
ๆ มีการเรียนรู การฝกปฏิบัติ แลวนําไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานจริง 
 5. การสอนงานโดยระบบพ่ีเลี้ยง ใหผูบังคับบัญชาไดสอนหรือแนะนําใหผูใตบังคับบัญชา 
ไดเรียนรูงานท่ีไดรับมอบหมาย มีวัตถุประสงคและขอปฏิบัติอยางไร จึงจะบรรลุวัตถุประสงคอยาง มี
ประสิทธิภาพ และประหยัด เพ่ือจะนําไปสูความสําเร็จของงาน และหนวยงาน อีกท้ังยังชวยใหเกิดความสัมพันธ
อันดีในการทํางานรวมกัน 
 6. การพัฒนาตนเอง การเปลี่ยนแปลงตัวเองใหเหมาะสมเพ่ือเปาหมายของตนเอง หรือ
เพ่ือใหสอดคลองกับสิ่งท่ีหนวยงานคาดหวัง พัฒนาศักยภาพของตนเองใหดีข้ึน ท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม เพ่ือใหเปนพนักงานสวนทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอผูอ่ืน ตลอดจนเพ่ือการดํารงชีวิตอยาง
สันติสุขของตน 
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ไดประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 

เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม และไมหวังประโยชนสวนตน อํานวยความสะดวกใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม ตามหลัก

ธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามคานิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริตและรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน 
4. ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
5. ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดีและไมเลือกปฏิบัติ 
6. ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปรงใสและตรวจสอบได 
8. ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 
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