แผนอัตรากําลัง 3 ป

องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

(ปงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560)
คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (2558 2560) ซึ่ ง มี โ ครงสร า งการแบ ง งานและระบบงาน มี ก ารกํ า หนดตํ า แหน ง การจั ด อั ต รากํ า ลั ง
และการกําหนดโครงสรางใหมีความเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของอบต. โดยมีการดํ าเนิน งานให
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ป จ จุ บั น และพระราชบั ญ ญั ติกํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํานาจใหอ งคกรปกครองสว น
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และเพื่อใหคณะกรรมการสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จ.) สามารถตรวจสอบการ
กํา หนดตํา แหน ง และการใช ตําแหนงของพนักงานเทศบาลไดอยางเหมาะสม คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดสุพรรณบุรี (ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนง
พนักงานสวนตําบลใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล และลูกจางไดอยางเหมาะสมทางองคการบริหารสวน
ตําบลทัพหลวง จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (2558 - 2560) ขึ้น
แผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป (2558 - 2560) นี้ สามารถใช เ ป น แนวทางในการ
ดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
อี ก ทั้ ง ยั ง ใช ป ระกอบการจั ด สรรงบประมาณและบรรจุ แ ต ง ตั้ ง พนั ก งานส ว นตํ า บล เพื่ อ ให ก าร
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจ ของอํ านาจหน าที่อยา งมี ประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้น ตอนการปฏิ บัติ งาน
ลดภารกิจนําไปสูการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง จึงขอเสนอแผนอัตรากําลัง 3 ป(2558 - 2560)
ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560)
องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
*********************

สารบัญ
เรื่อง
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค
3. ขอบเขตและแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
(พ.ศ.2558 – 2560)
4. สภาพปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวงตองดําเนินการ
7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
8.1 โครงสรางของสวนราชการในสงกัดของอบต.
8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
- กรอบอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2558 – 2560)
9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
11.บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ
12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบล

หนา
1
2
2
3
13
21
21
22
23
25
28
33
36
38

ทัพหลวง
ภาคผนวก
- ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2558 – 2560)
- สําเนาคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ที่ 104 /2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ.2558 – 2560 ลงวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ.2558 – 2560
- ขอพิจารณาการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ปงบประมาณ พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560
****************

1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วกั บ อั ต ราตํ า แหน ง และมาตรฐานของตํ า แหน ง ลงวั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2544 ข อ 5
กําหนดให คณะกรรมการพนักงานสว นตําบล (ก.อบต.จั งหวัด) กํ าหนดตําแหนง วามีตําแหนงใด
ระดับใด จํานวนใด ใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงาน ปริ มาณ ตลอดทั้งภาระคาใชจ ายขององคการบริห ารส วนตํ าบลที่จ ะจายในดาน
บุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําอัตรากําลังของ พนักงานเพื่อใชในการกําหนดตําแหนง
โดยความเห็นชอบของ คระกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด
1.2 คระกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนด
การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศ วันที่
21 สิงหาคม 2545 กําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงาน
สวนตําบลเพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลโดยใหเสนอ ก.
อบต.จั ง หวั ด พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบโดยได กํ า หนดให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
วิเคราะหความตองการ กําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และ
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลแผนอัตรากําลังที่จัดทําขึ้น
1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธี

ปฏิ บั ติที่ได กํา หนดไว ตามมาตรฐานทั่ว ไป ตามขอ 1.1 และตามประกาศกําหนดตามขอ 1.2 ซึ่ ง
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)ไดใหความเห็นชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการ
ก.อบต. ครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี ไดลงนามเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม
2545
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ขึน้
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน
ที่เหมาะสมไมซ้ําซอน
2. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง มีการกําหนดตําแหนง การจัด
อัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริ หารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (และแกไขเพิ่มเติ มจนถึงปจจุบั น) และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3. เพื่ อ ให ค ณะกรรมการพนั กงานส ว นตําบล (ก.อบต.) ตรวจสอบการกํา หนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม
4. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวงใหเหมาะสม
5. เพื่ อ ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลมี ก ารวางแผนอั ต รากํ า ลั ง การจั ด สรร
งบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบลเพื่อใหการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลให
เกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจและยุบหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี

3. ขอบเขตและแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 2558 – 2560

คณะกรรมการจัด ทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสว นตําบลทัพหลวง ซึ่ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง เปนประธานเห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยให
มีขอบเขตเนื้อหาคลอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลทัพ
หลวง ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (และแกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 (และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง ป จ จุ บั น ) ตลอดจนกฎหมายอื่ น ให ส อดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ แผนพั ฒนาจังหวั ด แผนพั ฒนาอําเภอ แผนพั ฒนาตําบล
นโยบายของรัฐ และสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
2. กํา หนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดวางระบบงานเพื่อ
รองรับภารกิจตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวน3
ตําบลทัพหลวง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. กํ า หนดตํ า แหน ง ในสายงานต า ง ๆ จํ า นวนตํ า แหน ง และระดั บ ตํ า แหน ง ให
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานรวมทั้งสรางความกาวหนาใน
สายอาชีพของกลุมตาง ๆ
4. จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน
รอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป
5. ใหพนักงานสวนตําบลทุกคน ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง

4. สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ทัพหลวง
องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวงยกฐานะมาจากสภาตําบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2539 โดยองคการบริหารสวนตําบล บริหารงานตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น
จึงเปนนิมิตใหม ที่รัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางใหกับ
ทองถิ่นอยางแทจริง เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบและมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่น
ตนเอง เพื่อใหสนองตอบตอความตองการและสามารถแกไขปญหาของประชาชนอยางแทจริง และยัง
เปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ตลอดจนกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง เลขที่ 55 หมูที่ 2
ตําบลทัพหลวง
อําเภอหนองหญาไซ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอหนองหญาไซและอยูหางจากที่วาการอําเภอ
หนองหญ าไซ ประมาณ 13 กิโ ลเมตร สามารถเดิ น ทางติ ด ต อได โ ดยถนนสายหนองหญ าไซ
ถึงบานหนองอีพัง และถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 333 ผานเขามาในพื้นที่ตําบลทัพหลวง
โดยตําบลทัพหลวง มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ คือ
ทิศเหนือ
จรด กับ ต.หนองขามและ ต.แจงงาม อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต
จรดกับ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก จรดกับ ต.หนองหญาไซ อ.หนองหญาไซและ ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดียจ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก จรดตําบลหนองขาม อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 66.06 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 41,288 ไร
ลักษณะภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง สวนใหญมีสภาพเปน
พื้นที่ราบบางสวนเปนพื้นที่ดอน เหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว
4
จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเต็มทั้งหมูบาน 12 หมูบาน
ไดแก
หมูที่ 1 บานทุงสับฟาก
หมูที่ 2 บานหวยหลง
หมูที่ 3 บานหนองกระถิน
หมูที่ 4 บานทัพตาแทน
หมูที่ 5 บานทับยายดาบ
หมูที่ 6 บานหนองกระอิฐ
ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 9,950 คน
หมู
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อหมูบาน
บานทุงสับฟาก
บานหวยหลง
บานหนองกระถิน
บานทัพตาแทน
บานทับยายดาบ
บานหนองกระอิฐ

แยกจํานวนประชากร
ชาย
หญิง
325
334
290
295
621
648
581
555
308
343
460
487

หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

7
บานสระกลอย
8
บานทุงหนองแกว
9
บานโคงบอแร
10 บานหนองบัวหิ่ง
11 บานหนองผึ้ง
12 บานหนองอีพัง

จํานวน 3,032 ครัวเรือน
(คน)
รวม
669
585
1,269
1,136
651
947

ครัวเรือน

ชื่อผูใหญบาน

204
184
410
315
163
282

นายวิโรจน สดคมขํา
นายสุรพล พึ่งชะอุม
นายณรงค ทองโสภา
นายจําปา ทองดอนนอย
นายกิตติทัพพ อรามรัศมี
นายประสูติ พานิช

หมายเหตุ

กํานันตําบลทัพหลวง

7
8
9
10
11
12

บานสระกลอย
291
288
579
187
บานทุงหนองแกว
568
571
1,139
341
บานโคงบอแร
393
392
785
258
บานหนองบัวหิ่ง
334
315
649
196
บานหนองผึ้ง
394
408
802
248
บานหนองอีพัง
373
366
739
244
รวม
4,938 5,012 9,950
3,032
ที่มา : สํานักงานทะเบียนราษฎร อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายสัญญา จันทรแจง
นางอุษา คงกระเรียน
น.ส.วันเพ็ญ ขําสุวรรณ
นายชะเอม เมธสาร
นางบุญทิ้ง พลเสน
นายเฉลิม น้ําแกว
: ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557

อาชีพราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวงประกอบอาชีพ ดังนี้
- ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานาขาว การทําไรออย และ
พืชสวนครัว คิดเปนรอยละ 78
- การเลี้ยงสัตว ไดแก เลี้ยงไก เลี้ยงโค คิดเปนรอยละ 4
- อาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 3
- อาชีพรับจาง ไดแก รับจางทํางานเกษตรกรรม และรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 15
ธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล
- ปมน้ํามัน
1
แหง
- ฟารม
4
แหง
- โรงสีขาว
1
แหง
- รานขายวัสดุกอสราง 3
แหง
- รานอาหาร
1
แหง
5
- รานตัดผมชาย
5
แหง
- รานเสริมสวย
4
แหง
- อูซอมรถจักรยานยนต 7
แหง
- รานรับซื้อของเกา
1
แหง
- ตลาดนัด
3
แหง
การศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จํานวน 4 แหง
ลําดับที่ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จํานวนครู จํานวนนักเรียน
1
โรงเรียนบานทัพหลวง
16
241
2
โรงเรียนบานหนองกระถิน
16
278
3
โรงเรียนบานทัพตาแทน
10
162
4
โรงเรียนบานทุงหนองแกว
8
81
รวม

หมายเหตุ

- ที่อานหนังสือประจําหมูบาน

2
1
4

แหง (หมู 3 และ หมู 4)
- ศูนยขอมูลประจําตําบล
แหง (หมู 3 )
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แหง
ลําดับที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขาราชการ/ภารกิจ/ทั่วไป จํานวนนักเรียน หมายเหตุ
1
บานทัพหลวง
1/1/0
25
2
บานหนองกระถิน
1/0/1
47
3
บานทัพตาแทน
0/1/1
26
4
บานทุงหนองแกว
0/0/2
22
รวม
2/2/4
120
- วัดจํานวน 7 แหง คือ
- วัดทัพหลวง
- วัดหนองกระถิน
- วัดทัพตาแทน
- วัดหนองกระอิฐ
- วัดโคงบอแร
- วัดกองเงินเชตวัน
- วัดทุงหนองแกว
- มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 2 แหง คือ
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทัพหลวง
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคงบอแร
- รานขายยาแผนปจจุบัน จํานวน 2 แหง
- ปจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขในตําบล จํานวน 280 คน
6

วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision)
1. วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
วิสัยทัศนในการพัฒนาเปนผลลัพธสูงสุดในการพัฒนาขององคกร เพื่อการพัฒนาขององคกร
ปกครอง ส วนทองถิ่น จะตองมุงไปในทิศทางที่จ ะทําใหบรรลุผ ลลั พธอันสูงสุ ดที่ตั้งไว การกําหนด
วิสัยทัศนจึงเปนหลักชัยในการพัฒนาที่จะนําไปสูการพัฒนาที่รุงเรืองและยั่งยืนตอไปในอนาคต

“ตําบลนาอยู มุงสูเกษตรกรรมกาวหนา การศึกษาและกีฬาเดน เปนตําบลคนสุขภาพดีมี
รายไดเพิ่ม สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน”
2. วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
“สุพรรณบุรีเปนจังหวัดชั้นนําในดานแหลงผลิตอาหารและผลิตภัณฑคุณภาพมาตรฐานสู
สากล เปนศูนยกลางการศึกษา การกีฬาและการทองเที่ยว โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน ชุมชนเขมแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดการมีสวนรวม”
พันธกิจ (Mission)พันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
1. จัดบริการขึ้นพื้นฐานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยางเพียงพอและทั่วถึงโดย
ควบคุมใหสอดคลองกับระบบผังเมืองรวมและมีความพรอมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวงใหเปนตําบลนาอยู มีสภาพภูมิทัศน
สวยงาม
มีความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย ปราศจากมลภาวะ
3. องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง มีระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ โปรงใส มี
ขีด ความสามารถในการแก ไขป ญ หาความเดือดรอนไดตรงกับ ความตองการของประชาชน โดย
เสริมสรางเครือขายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหลงรายไดใหม เพื่อนํามา
พัฒนาทองถิ่นสงเสริมดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4. ประชาชนไดรับการพัฒนาดานการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน เปนสังคม
แหงภูมิปญญาทองถิ่นและการเรียนรู คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถปรับตัวตอสภาพการที่
เปลี่ยนแปลงไปและดํารงตนในสังคมไดอยางมีคุณคา
5. ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได มีความมั่น คงทางสังคม มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ11
และยาเสพติด ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสไดรับการดูและเอาใจใสอยางทั่วถึง
6. พั ฒ นาชุ ม ชนภายในองคก ารบริห ารสว นตํา บลทัพ หลวงใหเ ปน ชุม ชนที่ เข มแข็ ง
มีจิตสํานึกมีศักยภาพในการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ สามารถแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน
ของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
7. ประชาชน เจ า หนาที่ของรัฐ นักการเมือง ผูนําทองถิ่น ตระหนักถึงภาระหนา ที่
ความรับผิ ดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีคุณภาพ คุณธรรม โปรงใส และยุติธรรม
7
ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการเลือกตั้งทุกระดับ
8. สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางพระราชดําริ และการเกษตรแบบยั่งยืน
9. บริ ห ารจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมภายใน อบต.ทั พหลวง โดย
สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสํานึกในการปองกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให
สวยงามยั่งยืน

พันธกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี (Mission)
1. การพัฒนาผลผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การแปรรูปผลผลิต เพื่อการบริโภคและการสงออก
2. การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยว การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
3. การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. การขยายฐานโอกาส และคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ใหตรงกับความตองการของ
ประชาชน
5. การสงเสริมกีฬาใหอยูในหัวใจของชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถดานกีฬา
สูความเปนเลิศในระดับชาติ
6. การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
เพื่อใหการดําเนินการบรรลุตามจุดมุงหมายหรือวิสัยทัศนการพัฒนา องคการบริหารสวน
ตําบลทัพหลวง จึงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหมีความครอบคลุม สอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการ ศักยภาพและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและการสงออก
ประกอบดวยแนวทาง
1.1 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร
1.2 แนวทางการดูแลใหมีการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสม
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การเสริ ม สร า งและพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วโดยการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล
ประกอบดวยแนวทาง
2.1 แนวทางการสงเสริม ดานศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2.2 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ประกอบดวยแนวทาง
3.1 แนวทางการแกไขปญหาความยากจนและการสงเสริมอาชีพ
3.2 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน ลดอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
และการแกไขปญหายาเสพติด
3.3 แนวทางการเสริมสรางคุณภาพที่ดีและการมีสวนรวมดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความ
ตองการและสงเสริมการกีฬาใหแกเยาวชน ประชาชนทั่วไป
ประกอบดวยแนวทาง
4.1 แนวทางการสงเสริมการศึกษากอนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ
4.2 แนวทางดานการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของ
ประชาชน
ประกอบดวยแนวทาง
5.1 แนวทางการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
5.2 แนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร การใหความรูแกประชาชน
5.3 แนวทางการเสริมสรางความรูและสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมของประชาชน และชุมชน
ในตําบล
5.4 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและระบบการบริหารจัดการ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 6 การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภคให อ ยู ใ นสภาพที่ ดี ไ ด
มาตรฐานสากล
ประกอบดวยแนวทาง
6.1 การกอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
6.2 การกอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา ถนนและทอระบายน้ํา
6.3.การกอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาระบบไฟฟา ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ระบบโทรศัพท
สาธารณะ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาผลผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การแปรรูปผลผลิต เพื่อการบริโภคและการสงออก

2. การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยว การอนุรักษฟนฟู
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ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3. การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. การขยายฐานโอกาส และคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ใหตรงกับความตองการ
ของประชาชน
5. การสงเสริมกีฬาใหอยูในหัวใจของชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถดานกีฬา
สูความเปนเลิศในระดับชาติ
6. การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
เปาประสงค (Goals)
1. เพิ่มมูลคาผลิตคาผลิตภัณฑ สินคาเกษตร อุตสากรรม และเกษตรอุตสาหกรรม
เพื่อการบริโภคและการสงออก
2. เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว และการจําหนายผลิตภัณฑสินคาทองถิ่น
3. อนุรักษ ฟนฟู และบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเอื้ออํานวย
ประโยชนอยางยั่งยืน
4. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี และแกปญหาความยากจน
5. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
การศึกษา
กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและการตลาดใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อการแขงขันทางการคาและการสงออก
2. พัฒนาการแปรรูป และมูลคาสินคาการเกษตร และผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน
3. สนับสนุนและพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร
4. สนับสนุนฟนฟูพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากรและเทคโนโลยีการเกษตร
5. พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงาน ดูแลสวัสดิการ สุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยในการทํางาน
6. สงเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวและการตลาด
7. สรางและพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวของจังหวัด
8. ฟนฟูคุณภาพน้ําและคลองสาขาใหอยูในเกณฑมาตราฐาน
9. สงเสริมสินคาทองถิ่น (OTOP)
10. บริหารและจัดการทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวม

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

สงเสริมกิจกรรมดานสาธารณสุข
สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสิน
เสริมสรางหมูบาน ชุมชนปราศจากยาเสพติด
พัฒนาคนเปนพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม (คนดีศรีสุพรรณ)
สงเสริมระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
เสริมสรางหมูบานและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยกระดับคุณภาพการศึกษาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
พัฒนาผูสอนและสงเสริมผูเรียนดานวิชาการและคุณธรรม สูความเปนเลิศ
พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬาเพื่อมวลชน
พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
บริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส
สงเสริมการทํางานรวมกันระหวางภาคราชการและเอกชน

เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
มีความเหมาะสมกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง โดยสามารถดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ ความจําเปนพื้นฐาน
และความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ดังนี้
สภาพ
ปญหาและอุปสรรคของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยแบงออกเปนดังนี้
ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสาธารณูปโภค และดานแหลงน้ํา
สภาพปญหา
- ปญหาการคมนาคม เนื่องจากตําบลทัพหลวงมีพื้นที่มากถึง 66.06 ตร.กม. ทําใหมีปญหาดาน
งบประมาณที่จะใชในการกอสรางถนน เชน ถนน คสล. ถนนลาดยาง ที่ตองใชงบประมาณใน
การกอสรางสูง อบต.ทัพหลวง จึงตองแกปญหาโดยลงลูกรัง/หินคลุก เปนสวนใหญ และขอ
งบประมาณจากหนวยเหนือเพิ่มเติม เพื่อกอสรางถนน คสล.หรือถนนลาดยางภายในหมูบาน
- ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ เพื่อใชในการสองสวางการคมนาคมในเวลากลางคืน และ
ปญหาไฟฟาตก เนื่องจากมีประชากรจํานวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นและมีการใชกระแสไฟฟา
มากขึ้น
- ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร การเลี้ยงสัตว
ความตองการ
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- ตองการใหดําเนินการกอสรางและซอมแซมถนนใหไดมาตรฐาน
- ตองการใหติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามซอยตางๆ ใหครอบคลุมทุกซอย
- ตองการใหจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค เพื่อการเกษตร การเลี้ยงสัตว
ปญหาดานเศรษฐกิจ
สภาพปญหา
- ปญหาขาดแคลนโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไมเหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพอื่น และขาดแคลนเงินทุน
- ปญหาวางงาน “ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา” เนื่องจากแรงงานที่ประกอบอาชีพรับจางทํางานใน
ภาคการเกษตรกรรม รับจางทั่วไป เมื่อผูประกอบการประสบปญหาขาดทุน จึงไมมีการจาง 11
แรงงานปญหา ที่ตามมาก็คือการวางงาน
- ป ญ หารายได น อ ยของประชาชน เนื่ อ งจากประชาชนส ว นใหญ มี อ าชี พ ทางด า นการ
เกษตรกรรม ต องซื้ อปุย ในราคาแพง ทําใหตองกูยืมเงินจากนายทุน นอกระบบกอใหเกิด
ปญหาหนี้สิน และความยากจน
- ปญหารายไดนอยไมเพียงพอจากการประกอบอาชีพ เนื่องจากประกอบอาชีพรับจางและมี
การจางบางหยุดบางตามฤดูกาล
- ปญหาการขาดเงินทุนและแหลงเงินทุนที่มีจํานวนจํากัดไมเพียงพอกับความตองการของกลุม
- ปญหากลุมอาชีพไมเขมแข็ง เนื่องจากไมเห็นประโยชนในการรวมกลุมอาชีพเพื่อสรางรายได
อยางยั่งยืน
ความตองการ
-

ตองการใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพเกษตรกร
ตองการใหมีการจัดอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรระยะสั้นใหกับผูวางงาน

ปญหาดานสาธารณสุข
สภาพปญหา
- ปญหาดานสุขภาพอนามัย ประชาชนยังไดรับบริการดานอนามัยและสาธารณสุขไมทั่วถึง
เนื่องจากเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยยังไมเพียงพอหรือไมทันสมัย และเวชภัณฑไดรับ
การสนับสนุน จากรัฐบาลไมเพียงพอกับการรับบริการของประชาชน ปญหาสุขาภิบาลที่
พักอาศัยและสุขวิทยา สวนบุคคลยังอยูในเกณฑพอใช
- ปญหาโรคติดตอเนื่องจากพาหะนําโรค เชน ยุงและแมลงวัน กอใหเกิดการแพรระบาดของ
โรคติดตอแตไมรุนแรงมากนัก, ปญหาโรคไมติดตอ ไดแก โรคเรื้อรังตางๆ นอกจากนี้ยังมี
ปญหาจากอุบัติเหตุทางถนนบริเวณจุดเสี่ยง ปญหายาเสพติด,ปญหาการตั้งครรภไมพรอม
- ประชาชนใหความสําคัญเรื่องสุขภาพนอยกวาการประกอบอาชีพ

ความตองการ
- ตองการใหมีเผยแพรความรูดานสาธารณสุข อนามัยและการสรางเสริมสุขลักษณะที่ดีตางๆ
- ตองการใหมีการสกัดกั้น ปองกัน ไมไดเกิดโรคติดตอ
ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สภาพปญหา
- ป ญ หาด า นการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษา เป น เรื่ อ งความเหลื่ อ มล้ํ า ด า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เนื่องจากพื้นที่ตําบลทัพหลวงไมไดอยูในเขตเมืองหรือศูนยกลางของอําเภอ ที่มีโรงเรียนที่
ไดรับงบประมาณในการพัฒนามาก ทําใหโรงเรียนในเขตเมืองหรือตัวอําเภอ มีคุณภาพที่
ดีกวาโรงเรียนในเขตพื้นที่ ทําใหสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาของประชาชนในพื้นที่
ดอยกวาประชาชนในเขตเมือง ประกอบกับงบประมาณของอบต. ที่จะสามารถสนับสนุน
งบประมาณให โ รงเรี ย นก็ มีจํากัดไมเพีย งพอ รวมทั้ง มีขอจํากัดดานระเบีย บกฎหมายที่
เกี่ยวของ
- ปญหาขาดการมีสวนรวมและความเขาใจในการบํารุง รักษา สืบสานประเพณีทางศาสนาและ 12
วัฒนธรรมอยางแทจริง
ความตองการ
-

ตองการ ใหมีแหลงศึกษาหาความรูเพิ่มเติมใหกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตองการไดรบั การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยราชการ
ตองการใหจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมประเพณีทองถิ่น

ปญหาดานสังคม
สภาพปญหา
- ปญหายาเสพติดใหโทษที่แพรระบาดในกลุมวัยรุนและกลุมผูใชแรงงาน เกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ เชน ความอยากลอง ความแตกราวในครอบครัว ความเขาใจที่ไมถูกตอง เพื่อ
ตองการที่จะเพิ่มกําลัง ในการทํางานใหไดปริมาณมากๆ เปนตน
- ปญหาอุบัติเหตุทางการจราจรเกิดจากการขับขี่ยวดยานพาหนะดวยความประมาทไมปฏิบัติ
ตามเครื่องหมายและกฎจราจร อีกทั้งไมมีปายจราจรและสัญญาณเตือนที่ชัดเจนบริเวณที่
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
- ปญหาเปนผูดอยโอกาสทางสังคม เชน คนพิการ เด็กถูกทอดทิ้ง สตรีหมาย ครอบครัวผูมี
รายไดนอย ผูเจ็บปวยเรื้อรัง ฯลฯ

- ปญหาความเขมแข็งของชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนยังมีนอย ดูไดจากการจัดเวที
ประชาคม การจัดประชุม สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องตาง ๆ
- ปญหาดานสาธารณภัย ที่สําคัญจะเปนภัยแลงที่สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ สวนภัย
อื่นๆ มีบาง
ความตองการ
- ตองการใหมีการฟนฟูบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติด และปราบปรามอยางจริงจัง
- ตองการใหมีกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมประชาคมใหเขมแข็ง
- ตองการใหมีกิจกรรมสงเสริมผูมีรายไดนอย
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สภาพปญหา
- ป ญ หาด า นขาดการสร า งจิ ต สํ า นึ ก ตระหนั ก เฝ า ระวั ง ป อ งกั น และบํ า บั ด ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมปญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ เนื่องมาจาก
มลพิษทางสิ่งแวดลอมประเภท ตางๆ อันเกิดจากมือของมนุษยเปนสําคัญ
- ปญหาการบุกรุก และถือครองที่ดินสาธารณะของประชาชน
- ปญหาขาดการมีสวนรวม รักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
ความตองการ
- ตองการใหมีกิจกรรมอนุรักษทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง นั้น เปนการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ในการรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทํา สงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนในเขตพื้นที่ ขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุก
ดาน การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง จะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือ
ของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหา และมีความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากัน
อยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุก
กลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัย
เรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัด
ระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใน
ทองถิ่น
และเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม

การวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นของ อบต.
ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ที่จะเขา
ไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุด
แข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคามในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องคการบริหารสวน
ตําบลทัพหลวง กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น โดยสามารถกําหนดภารกิจไดเปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาว ถูก
กํ า หนดอยู ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ. 2537 และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 ดังนี้
1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
(3) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
(4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68(3))
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา 16(4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(มาตรา 67(6))
(2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3))
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(3) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส (มาตรา 16(10))
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(มาตรา 16(2))
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (มาตรา 16 (5))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(มาตรา 16(19))
3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
(2)
การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน (มาตรา 68(8))
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))
(4) จัดใหมีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
(5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(มาตรา 16(17))
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68(5))
(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
(4) ใหมตี ลาด (มาตรา 68(10))
(5) การทองเที่ยว (มาตรา 68(12))
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))
(7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
ภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1)
คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(มาตรา 67(7))
(2)
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ
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รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
(3) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12))
6.
ด า นการศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ ญาทองถิ่ น
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้

(1)
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถิ่น (มาตรา 67(8))
(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(4)
การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น (มาตรา 17(18))
7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนา
ทองถิ่น (มาตรา 45(3))
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67(9))
3. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา
16(16))
4. การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 17(3))
5. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))
ภารกิจทั้ง 7 ดานตามที่กฎหมายกําหนด ใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล
สามารถจะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการของ
องคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ
หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2543
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
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การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
เปนรายดานแยกตามยุทธศาสตร พบวา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและการสงออก
จุดแข็ง (Streng=s)
1. องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุมอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่อง
2.มีคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลทําหนาที่ประสานงานระดับหมูบาน
ตําบลและอําเภอ ในดานการสงเสริมการเกษตรและการสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ
3. องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทั พ หลวง สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ในการประกอบอาชี พ ของกลุ ม
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
จุดออน (Weakness=W)
1. ขาดบุคลากรดานการบริหารจัดการกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
2. การรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตําบลอยูในเกณฑต่ํา
3.การพัฒนาผลผลิตของสินคาเกษตรใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้นและลดตนทุนในการผลิตยังไมมีการ
ดําเนินการที่เปนรูปธรรม
โอกาส (Opportunity=O)
1. มีหนวยงานภายนอกเขามาดูแลดานการฝกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝมือแรงงานดานตาง
ๆ
2. หนวยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุมเกษตรกรที่มีผลการดําเนินการของ
กลุมตอเนื่องและเปนรูปธรรม
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1. การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจาก
หลายๆสวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชา
ในการทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย

3.การจัดกิจกรรมใหความรูในการพัฒนากลุมอาชีพ ตองใชเวลาและมีการติดตามประเมินผล
ทําใหเป นอุป สรรคในการเข ารว มกิจ กรรมของสมาชิ กกลุ ม เนื่องจากตองประกอบอาชีพหลักของ
ครอบครัว
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ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล
จุดแข็ง (Streng=s)
1.ด า นการบริ ห ารจั ด การและความต อ งการ ประชาชนมี ค วามต อ งการ ผู นํ า ผู บ ริ ห าร
สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยาง
ตอเนื่อง
2. ผูบริหารทองถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่น
3. มี ที่ส าธารณะที่ ส ามารถใช เปน แหลงเรีย นรูเรื่อ งการอนุรักษท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
จุดออน (Weakness=W)
1. ผู นํ า ชุ ม ชนตระหนั ก และเห็ น ความสํ า คั ญ ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมนอย
2. การจัดตั้งเครือขายในระดับหมูบานทําไดไมทั่วถึง
โอกาส (Opportunity=O)
1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่จังหวัด ใหความสําคัญ
และไดกําหนดไวเปนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
2. กระแสสังคม ใหความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอม
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1. การใหความรูแกประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขาดความ
ตอเนื่องทั้งจากภาครัฐบาลและหนวยงานอื่น ๆ ที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

จุดแข็ง (Streng=s)
1.ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน
ดานสังคมและสาธารณสุขอยางตอเนื่อง
2.บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ
อยูในระดับที่พรอมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3.องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง จัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของ 18
ประชาชนอยางตอเนื่อง
4.องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง สนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน
หมูบานและตําบลอยางตอเนื่อง พรอมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อใหประชาชนใชออกกําลังกายในหมูบาน
5.องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่นอยาง
ตอเนื่อง เชน รดน้ําผูสูงอายุ แหเทียนเขาพรรษา ฯลฯ
จุดออน (Weakness=W)
1. ระบบฐานขอมูลดานสังคมและสาธารณสุขไมถูกตอง ไมชัดเจน ประชาชนใหขอมูลที่
คลาดเคลื่อน
2. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดใหความชวยเหลือ
3. ผูนําระดับหมูบานยังไมเห็นความสําคัญเรื่องการสงเสริมการออกกําลังกายอยางจริงจัง
โอกาส (Opportunity=O)
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลสงเสริม
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสที่จะ
ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก
3. องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง มีอํานาจหนาที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแล
ผูดอยโอกาสในตําบลไดโดยใชกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมูบานและตําบล
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1. การแกไขปญ หาด านสั งคมและการสาธารณสุข เปน งานที่ตองอาศัย ความรวมมือจาก
หลายๆสวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชา
ในการทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย
3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เขาแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของทองถิ่นและวิถีชีวิต
ของประชาชน ทําใหสถาบันครอบครัวออนแอ ผูดอยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว

4. การปองกันโรคติดตอบางชนิดไมสามารถทําไดครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบลได เชน โรคเอดส
โรคไขเลือดออก
4. ไดรับความรวมมือในดานการดูแลสุขภาพอนามัยจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดี เชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลทัพหลวง
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ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับ ใหตรงกับความตองการ
และสงเสริมการกีฬาใหแกเยาวชน ประชาชนทั่วไป
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและ
คุณวุฒิ อยูในระดับที่พรอมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3.งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสูง
4.เทคนิคการทํางาน สวนมาก เปนงานที่ไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง
จุดออน (Weakness=W)
1.ระบบฐานขอมูลดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไมถูกตอง ไมชัดเจน
ประชาชนใหขอมูลที่คลาดเคลื่อน
2.ยังไมมีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานมารับผิดชอบงานดานการกีฬา
โอกาส (Opportunity=O)
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม
2.ยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาวัฒ นธรรมประเพณี ท องถิ่น เป น ยุ ท ธศาสตร ที่จั ง หวั ดบุ รีรั มย ใ ห
ความสําคัญ
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1.การแกไขปญหาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เปนงานที่ตองอาศัยความ
รวมมือจากหลายๆสวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตรที่ 5

การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน

จุดแข็ง (Streng=s)
1. องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง มีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ
2. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทั พ หลวง พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและจั ด หาอุ ป กรณ
เทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
3. องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
จุดออน (Weakness=W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไมเพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทัพหลวง ในเกณฑต่ํา
โอกาส (Oportunity=O)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารราชการที่ดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี มีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก
3. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเทคโนโลยีใน
การทํางาน เชน อินเตอรเน็ต ระบบฐานขอมูล
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดอบรมการใชคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในสายงานที่เกี่ยวของครอบคลุมทุกตําแหนง
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนที่
ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานที่ตองอาศัยจิตสํานึก เกี่ยวกับการใชดุลพินิจ
สวนบุคคล จึงเปนงานที่คอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก
3. ระเบียบตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ในหลายงาน เชน การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดซื้อจัด
จาง ฯลฯ
ยุทธศาสตรที่ 6
มาตรฐานสากล

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพที่ดีได
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จุดแข็ง (Strength=s)
1. มีแหลงน้ําที่สรางขึ้นไวใชในการเกษตร
2. มีบอน้ําตื้น บอบาดาล ไวใชเพื่อการอุปโภค บริโภค
3. มีไฟฟา โทรศัพท ในการอํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิต พอสมควร
จุดออน (Weakness=W)
โครงสรางพื้นฐานในหมูบาน ยังไมที่ดีพอ ถนนเปนถนนดิน หินคลุก มีสภาพเปนหลุมเปนบอ
การคมนาคมไมสะดวกเทาที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน
โอกาส (Opportunity=O)
1. หน ว ยงานอื่ น ๆ เชน องคการบริห ารสว นจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให การ
สนับสนุนงบประมาณในเสนทาง สายหลักที่ตองใชงบประมาณจํานวน มากอยางตอเนื่อง
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่
หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก อบต.
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อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เปนไปไดชากวาการขยายตัวของชุมชน

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ
ภารกิจหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ดานการสงเสริมการศึกษา
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง
1. การฟนฟูวัฒนธรรม และสงเสริมประเพณี
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ
3. การสงเสริมการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ไดจัดสวนราชการออกเปน ออกเปน 5 สวนราชการ
ไดแก
1.สํานักงานปลัด อบต.
2.สวนการคลัง
3.สวนโยธา
4.สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5. สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ตามการกําหนดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวงดังกลาว ได
กํา หนดโครงสรา งไว ให ส อดคล องกับภารกิจและอํานาจหนาที่ เพื่อที่จ ะสามารถแกไขปญ หาของ
องคการบริหารสวนตําบลไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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8.โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
8.1 โครงสรางสวนราชการ
จากการที่องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง
ที่จะดําเนินการ โดยองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง กําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลให
ตรงกับภารกิจ ดังกลาวและในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการ
ตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในงาน หรือกําหนดเปนฝายและในระยะตอไป เมื่อมีการ
ดําเนินการตามภารกิจ นั้น และองค การบริห ารส วนตําบลทัพหลวง พิ จารณาเห็นวา ภารกิจนั้น มี
ปริมาณงานมากพอก็จะพิจารณาตั้งเปนสวนราชการตอไป
จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ดังกลาว องคการบริหาร
สวนตําบลทัพหลวง มีภารกิจ อํานาจ หนาที่ ที่จะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว ภายใตอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้

พ.ศ.

องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง กําหนดภารกิจตางๆ ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง จํานวน 1 สํานัก 4 สวน ประกอบดวย
1) สํานักงานปลัด อบต. มีภารกิจหนาที่ดานงานบริหารทั่วไป งานกิจการสภา
อบต. งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานสังคมสงเคราะห งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานสงเสริมการทองเที่ยว และงานบุคลากร
2) สวนการคลัง มีภารกิจหนาที่ดาน งานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
3) สวนโยธา มีภารกิจหนาที่ดาน งานกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
4) สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีภารกิจหนาที่ดาน งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด
5) สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มีภารกิจหนาที่ดาน งานบริหาร
การศึกษา งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม

1. สํานักงานปลัด
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานกิจการสภา อบต.
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานกฎหมายและคดี
1.5 งานสังคมสงเคราะห
1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.7 งานสงเสริมการทองเที่ยว
1.8 งานบริหารงานบุคคล

1. สํานักงานปลัด
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานกิจการสภา อบต.
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานกฎหมายและคดี
1.5 งานสังคมสงเคราะห
1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.7 งานสงเสริมการทองเที่ยว
1.8 งานบริหารงานบุคคล

2. สวนการคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานการบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

2. สวนการคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานการบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

3. สวนโยธา
3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค

3. สวนโยธา
3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค

4. สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
4.2 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
4.3 งานรักษาความสะอาด

4. สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
4.2 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
4.3 งานรักษาความสะอาด

5. สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 งานบริหารการศึกษา
5.2 งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
5.3 งานกิจการโรงเรียน

5. สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 งานบริหารการศึกษา
5.2 งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
5.3 งานกิจการโรงเรียน

หมายเหตุ

ประมาณการรายรับ รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2559

ปงบประมาณ 2560

27,500,000

28,875,000

30,318,750

หมายเหตุ

ประมาณการรายรับ รายจาย
คิดเพิ่มรอยละ 5 ตอป

โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
นักบริหารงาน อบต. 7
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
นักบริหารงาน อบต. 6

สํานักงานปลัด
หัวหนาสํานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป 6

-งานบริหารทั่วไป
-งานกิจการสภา อบต.
-งานนโยบายและแผน
-งานกฎหมายและคดี
-งานสังคมสงเคราะห
-งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

สวนการคลัง
หัวหนาสวนการคลัง
นักบริหารงานการคลัง 6

-งานการเงิน
-งานการบัญชี
-งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได
-งานทะเบียนทรัพยสนิ
และพัสดุ

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
นักบริหารงานชาง 7

-งานกอสราง
-งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
-งานประสาน
สาธารณูปโภค

สวนสาธารณสุขฯ
หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ
นักบริหารงาน
สาธารณสข6

สวนการศึกษา ฯ
หัวหนาสวนการศึกษา
นักบริหารการศึกษา 6

-งานอนามัยและ
สิ่งแวดลอม
-งานสงเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
-งานรักษาความสะอาด

-งานบริหารการศึกษา
-งานสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
-งานกิจการโรงเรียน
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โครงสรางของสํานักงานปลัด อบต.
หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

งานบริหารงานทั่วไป/
งานกิจการสภา อบต.
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
3-5/6ว จํานวน 1 อัตรา
- เจาพนักงานธุรการ
2-4/5 จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ

งานนโยบายและแผน
- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผน 3-5/6ว จํานวน 1
อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ
- ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน จํานวน 1

งานกฎหมายและคดี/งาน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- นิติกร 3-5/6ว จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ

- ผูชวยนิติกร จํานวน 1 อัตรา
- ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ
จํานวน 1 อัตรา

งานสังคมสงเคราะห
- นักพัฒนาชุมชน3-5/6ว
จํานวน 2 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป
- คนงานทั่วไป จํานวน 2
อัตรา

งานสงเสริมการทองเที่ยว/
งานบุคลากร
- บุคลากร 3-5/6ว จํานวน
1 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป

- คนงานทั่วไป จํานวน 1
อัตรา

ระดับ

7ว

7

6ว

6

5

4

3

2

1

ลูกจางประจํา

จํานวน

-

-

-

1

2

1

3

1

-

-

พนักงานจาง
ทั่วไป
5
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โครงสรางสวนการคลัง

พนักงานจาง
ตามภารกิจ
7

หัวหนาสวนการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 6)

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

- เจาพนักงานการเงินและบัญชี 6
จํานวน 1 อัตรา

- เจาพนักงานการเงินและบัญชี
6 จํานวน 1 อัตรา

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได
2-4/5 จํานวน 1 อัตรา

พนักงานจางทั่วไป
- คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

พนักงานจางตามภารกิจ
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
ั ี ํ
ั

พนักงานจางทั่วไป
- คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

ระดับ

7ว

7

6ว

6

5

4

3

2

1

ลูกจางประจํา

จํานวน

-

-

-

2

-

-

2

1

1

-

พนักงานจาง
ตามภารกิจ
1

งานทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ
- เจาพนักงานพัสดุ 2-4/5
จํานวน 1 อัตรา

พนักงานจาง
ทั่วไป
2
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โครงสรางสวนโยธา
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง 7)

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร

งานกอสราง
- นายชางโยธา 2-4/5 จํานวน 1
อัตรา

งานประสานสาธารณูปโภค
- เจาพนักงานธุรการ 2-4,5
จํานวน 1 อัตรา

- นายชางโยธา 2-4/5 จํานวน 1
อัตรา

พนักงานจางทั่วไป
- คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

พนักงานจางทั่วไป
- คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

ระดับ

7ว

7

6ว

6

5

4

3

2

1

ลูกจางประจํา

จํานวน

-

1

-

-

-

1

-

1

1

-

พนักงานจาง
ตามภารกิจ
-

พนักงานจาง
ทั่วไป
4
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โครงสรางสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งานอนามัยและสิ่งแวดลอม / งาน
รักษาความสะอาด

งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- เจาหนาที่ธุรการ 1-3/4 จํานวน 1 อัตรา

พนักงานจางทั่วไป
- คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

พนักงานจางทั่วไป
-คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

ระดับ

7ว

7

6ว

6

5

4

3

2

1

ลูกจางประจํา

จํานวน

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

พนักงานจาง
ตามภารกิจ
-

พนักงานจาง
ทั่วไป
2
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โครงสรางสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา 6 ว)

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา

- เจาพนักงานธุรการ 2-4/5
จํานวน 1 อัตรา

- นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว
จํานวน 1 อัตรา

งานกิจการโรงเรียน
- ครู ค.ศ. 1 จํานวน 2 อัตรา
- ครูผูชวย จํานวน 2 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป

ระดับ

7ว

7

6ว

6

5

4

3

2

1

ค.ศ.1

ครู
ผูชวย

ลูกจาง พนักงานจาง พนักงานจาง
ประจํา ตามภารกิจ
ทั่วไป

จํานวน

-

-

-

2

-

-

-

1

-

2

2

-

1

3

33

36

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง

การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนับเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะองคกร
ปกครองส ว นท องถิ่ น ในป จ จุ บั น มี การเปลี่ย นแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งในเรื่อ งกฎหมาย ระเบีย บขอบังคั บ
ตลอดจนภารกิจและหนาที่ ในขณะเดียวกันการปฏิบัติหนาที่การงานของแตละคนก็ตองเปลี่ยนแปลงไปดวย
ต อ งรั บ ผิ ด ชอบงานเพิ่ ม ต อ งเลื่ อ นตํ า แหน ง สู ง ขึ้ น หากไม มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรอย า งต อ เนื่ อ งจะทํ า ให
ผูปฏิบัติงานไมสามารถปรับตัว ใหทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆซึ่งอาจทําใหงานลาชา ผิดพลาด เกิดความ
เสียหายไดองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง จึงไดกําหนดใหมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ
ดังนี้
1. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานโดยตรง เชน
โครงสรางของหนวยงานระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ นโยบายของรัฐบาลและหนวยงาน สถานที่
ราชการหรือหนวยงานที่ตองติดตอประสานงาน
2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการปฏิบัติ
งานโดยเฉพาะ
3. ดานการบริหารงาน ไดแก รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
การวางแผน การมอบหมายงาน การประสานงาน
4. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคล
อื่นไดอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธ การสื่อสารที่ชัดเจน
ในการที่จะพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ใหมีความพรอมในการปฏิบัติให
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดนั้น ไดกําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรไวดังนี้
1 การฝกอบรม
ไดแบงวิธีการฝกอบรมไว 2 แนวทาง ดังนี้
- การอบรมในขณะปฏิบัติงาน
โดยใชวิธีการสอนแนะการถายทอดแนวความคิดโดยมอบ
ใหผูบังคับบัญชาคอยแนะนําดูแล หรือใชวิธีสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่ การปฏิบัติงานเปน
ครั้งคราว เพื่อเปดโอกาสใหไดมีการศึกษาหาความรู
- การฝกอบรมนอกสถานที่ทํางาน การเขารับการอบรมหลักสูตรหรือโครงการที่หนวยงาน
จัดเอง หรือสงไปเขารับการอบรมในหนวยงานฝกอบรมภายนอก
2 การดูงาน
ไดกําหนดแนวทางใหบุคลากรไดมีโอกาสเยี่ยมชมหนวยงาน และวิธีปฏิบัติงานของราชการ
และเจาหนาที่ในหนวยงานอื่น ซึ่งเปนหนวยราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน

นอกจากการพั ฒ นาบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานแล ว ยั ง กํ า หนดให มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัลประจําป และคาตอบแทนอื่น ๆ
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และจากแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในด า นต า ง ๆ รวมถึ ง การกํ า หนดวิ ธี ก ารพั ฒ นา
บุคลากรดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง จึงไดกําหนดเปนแผนพัฒนาขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลที่ ก.อบต.
กําหนด ซึ่งจะประกอบดวย
1.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล จะทําใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ ซึ่งบุคลากรขององคการบริหาร
ส ว นตํ า บลทั้ ง ผู บ ริ ห ารและผู ป ฏิ บั ติ ง าน จํ า เป น ต อ งได รั บ การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ให มี ค วามรู
ความสามารถและประสบการณในการนําไปใชปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบตอไป
2.เปาหมายการพัฒนา
เปาหมายในการพัฒนาแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
2.1 กลุมสายงานผูบริหารในทุกระดับ
2.2 กลุมสายงานผูปฏิบัติในทุกระดับ รวมถึงลูกจาง และพนักงานจาง
3.หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรในการพัฒนาประกอบดวย
3.1 หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
3.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
3.3 หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของานในแตละตําแหนง
3.4 หลักสูตรดานการบริหาร
3.5 หลักสูตรดานคุณธรรมจริยธรรม
4.วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
แบงเปน 5 วิธี ตามความเหมาะสม และความจําเปน ไดแก
4.1 การปฐมนิเทศ ใชสําหรับการพัฒนาขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง ที่ไดรับ
การบรรจุแตงตั้งใหม หรือโอน (ยาย) มาใหม
5.งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหรืองบประมาณสนับสนุนฯ

6.การติดตามประเมินผล
ให มีการประเมิน ผลผูไดรับ การพัฒ นาทั้งกอนและหลัง การพัฒ นาตามวิธีการที่
หลักสูตรกําหนด
หมายเหตุ รายละเอียดปรากฏอยูในแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป พ.ศ.2558 - 2560
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13.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง มีการบริหารองคกรโดยยึดหลักตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เปนกรอบบริหารจัดการ จึงไดกําหนดมาตรฐานและ
แนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ใชยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ดังนี้
1. ดํารงชีพใหเหมาะสมกับฐานะ
- รูจักประมาณการรายจาย
- ไมฟุมเฟอย
- ไมสุรุยสุราย
2. มีคาระวธรรม
- มองเห็นคุณคาและความสําคัญของผูอื่นเสมอ
- ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเอื้อเฟอ ถูกตอง เหมาะสมดวยความจริงใจ
3. ปฏิบัติตามคานิยมสรางสรรค 5 ประการ คือ
- กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
- ซื่อสัตยมีความรับผิดชอบ
- โปรงใส
- ไมเลือกปฏิบัติ
- มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ทั้งนี้ โดยที่พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง มีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญ
ในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้ง การใหบริการแกประชาชน ซึ่งจําเปนตองทํางานรวมกันหลายฝาย ฉะนั้น
เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง มีความประพฤติที่ดี สํานึกในหนาที่สามารถประสานงานกับทุกฝาย
ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น จึงสมควรใหพนักงานองคการ

บริหารสวนตําบล มีจรรยาบรรณไวเปนประมวลความประพฤติ เพื่อรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและสงเสริมชื่อเสียง
เกียรติคุณ เกียรติฐานะของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล อันจะยังผลใหผูประพฤติเปนที่เลื่อมใส ศรัทธา
และยกยองของบุคคลโดยทั่วไป ดังนี้
จรรยาบรรณาตอตนเอง
ขอ 1. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะกับการ
เปนขาราชการ
ขอ 2. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย
และไมแสวงประโยชน โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยา
วิชาชีพนั้นดวย
ขอ 3. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น

จรรยาบรรณตอหนวยงาน
ขอ 1. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาคและ
ปราศจากอคติ
ขอ 2. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ
รอบคอบ ขยันหมั่นเพียรถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชยาชนเปน
สําคัญ
ขอ 3. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงปฏิบัติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการใหเปน
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่
ขอ 4. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงดูแลรักษา และใชทรัพยสินของทางราชการอยาง
ประหยัด คุมคาโดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน
ขอ 1. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความ
รวมมือชวยเหลือกลุมงานของ ตน ทั้งใหความคิดเห็นการชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
ขอ 2. พนักงานองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา
ทั้งในดานการปฏิบัติงานขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ขอ 3. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
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ขอ 4. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ
มีน้ําใจ
ขอ 5. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงละเวนจากการนําผลการของผูอื่นมาเปนของตน
จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
ขอ 1. พนักงานองคการบริห ารสว นตําบล พึ งให บริการประชาชนอยางเต็ มกําลั งความสามารถ
ดวยความเปนธรรมเอื้อเฟอมีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได
หรือไมอยูในอํานาจ หนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือ
บุคคล ซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป
ขอ 2. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
ขอ 3. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกิน
ปกติวิสัย ที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหหาจากผูมาติดตอราชการหรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการนั้นหากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติ
วิสัยก็ ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี



ขอพิจารณาการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
……………………………………
1. ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
- เขตพื้นที่รับผิดชอบ 66.06 ตร.กม. (41,250 ไร)
- จํานวนครัวเรือน
3,032 ครัวเรือน
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ 2
แหง
- จํานวนโรงเรียนประถม 4 โรงเรียน
- จํานวนศูนยเด็กเล็ก 4
ศูนย
-จํานวนถนนในเขตพื้นที่
- ถนนคอนกรีต 12 สาย
- ถนนลาดยาง 1 สาย

- จํานวนประชากร
- จํานวนหมูบาน
- วัด
- จํานวนโรงเรียนมัธยม

9,950
12
7
-

คน
หมูบาน
แหง
โรงเรียน

- ถนนลูกรัง
40 สาย
- ถนนหินคลุก 60 สาย
- จํานวน แมน้ํา
สาย
คลองในเขตพื้นที่
1
สาย
- ขอมูล อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
- รถขยะ
คัน
รถยนต
2
คัน
- รถดับเพลิง คัน
รถจักรยานยนต
2
คัน
- รถบรรทุกน้ํา 1
คัน
เครื่องคอมพิวเตอร
15
เครื่อง
-เครื่อง pocket PC 10
เครื่อง
2. ฐานงบประมาณ (งบประมาณรายจายประจําป (ตามขอบัญญัติที่บังคับใช) 26,500,000
บาท
2.1 ประมาณการรายรับประจําป 2557 (ตามขอบัญญัติที่บังคับใช)
22,969,731
บาท
(1) รายไดไมรวมเงินอุดหนุน
12,856,500.00
บาท
(2) รายไดรวมเงินอุดหนุน
26,500,000.00
บาท
2.2 ประมาณการรายรับประจําป และรายรับจริง 3 ปยอนหลัง
(1) ประมาณการรายรับประจําป 2556
26,500,000.00
บาท
รายรับจริง ป 2556
27,634,794.11
บาท
(2) ประมาณการรายรับประจําป 2555
25,805,167.00
บาท
รายรับจริง ป 2555
20,948,556.76
บาท
(3) ประมาณการรายรับประจําป 2554
24,204,882.00
บาท
รายรับจริง ป 2554
24,768,756.70
บาท
2.3 รายไดที่จัดเก็บเอง 3 ป ยอนหลัง
(1) ป 2556
(2) ป 2555
(3) ป 2554

1,231734.92
1,203,086.73
1,098,288.19

บาท
บาท
บาท

2.4 คาใชจายประจําสําหรับพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางทั้งหมด (รวมประโยชนตอบ
แทนอื่ น เช น เงิ น เดื อ น ค า จ างประจํ า และค าจ า ง พนั ก งานจ า ง โบนั ส ค าเช า บ า น ค า เล า เรี ย นบุ ต ร ค า
รักษาพยาบาล คาเบี้ยเลี้ยง เงินสะสมกองทุนบําเหน็จบํานาญ เงินสมทบทุนประกันสังคม เงินคาครองชีพ เปน
ตน ที่นํามาจายใหพนักงาน/ลูกจาง)
(1) ป 2556 คาใชจายหมวดรายจายประจํา 15,348,851.89 บาท งบพัฒนา 237,320 บาท
(2) ป 2555 คาใชจา ยหมวดรายจายประจํา 16,520,989.76 บาท งบพัฒนา 3,934,264 บาท
(3) ป 2554 คาใชจายหมวดรายจายประจํา 15,014,706.94 บาท งบพัฒนา 2,412,563 บาท

3. จํานวนพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ พนักงานจาง
3.1 จํานวนพนักงานที่มีอยูจริง
พนักงานสวนตําบล 14 คน
ลูกจางประจํา - คน พนักงานจางตามภารกิจ 7 คน พนักงานจางทั่วไป 17 คน
รวมทั้งหมด
38
คน
3.2 จํานวนพนักงานที่มีตามแผน พนักงานสวนตําบล 29 ตําแหนง ลูกจางประจํา - ตําแหนง
พนักงานจางตามภารกิจ 10 ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป 17 ตําแหนง
รวมทั้งหมด 56
ตําแหนง
(ตามกรอบแผนอัตรากําลัง พ.ศ. 2558 - 2560)
3.3 ภาระคาใชจายตามแผนอัตรากําลัง (กอน) คิดเปนรอยละ 38.27
%
3.4 ภาระคาใชจายตามแผนอัตรากําลัง (หลัง) คิดเปนรอยละ
37.95
%

รับรองวาถูกตอง

(นายธานินทร แยมไสว)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558 – 2560
ขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
ผูมาประชุม

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายธานินทร แยมไสว

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2

นางอณัญญา อินทรสุข

กรรมการ

3

นายพนม แสนหาญ

กรรมการ

4

นายอนพัช สิระแกว

กรรมการ

5

นายสุเทพ แสวงศิลป

กรรมการ

6

นางสาวสุเมตตรา กาฬภักดี

กรรมการ

7

นางสาววรรณรัตน นิลศรี

เลขานุการ

ลายมือชื่อ

ผูไมมาประชุม
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่

เริ่มประชุมเวลา
ประธานกรรมการ

10.00 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลวขอเปดการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2558 – 2560) ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการ

ตามที่กรมสงเสริมฯ ไดแจงแนวทางการจัดทําแผนอัตรกําลัง 3 ป (รอบ
ปงบประมาณ 2558 – 2560) และขอความรวมมือเรงรัดใหทองถิ่นจัดทําแผน
อัตรากําลังใหแลวเสร็จ เพื่อประกาศใหมีผลบังคับใชทันวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2557 องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง จึงไดมีคําสั่ง องคการบริหารสวนตําบล
ทัพหลวง ที่ 104 /2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
(รอบปงบประมาณ 2558 – 2560) ขององคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ลง
วันที่ 1 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2557 โดยใหผูที่ไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่จัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ 2558 – 2560) โดยใหคํานึงถึงปริมาณงาน
คุณภาพงาน และภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล และใหกําหนด
ตําแหนงเพิ่มใหมเทาที่จําเปนเทานั้น โดยถือเปนขอผูกพันในการกําหนดตําแหนง
เพิ่มวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มในแตละป
สํา หรับ ตั้ งเป นอัตราเงิน เดือนของตําแหนงที่กําหนดใหส อดคลองกับ งบประมาณ
รายจ ายประจําป และจะตองมีการสรรหาบุ คคลมาบรรจุแตงตั้งในตํ าแหน งที่ได
กํา หนดตามปงบประมาณในแผนอัตรากําลัง 3 ปดว ย ในสวนของรายละเอีย ด
ขอให ทางเลขาฯ ไดอธิบ ายและชี้แจงถึงแนวทางการจัดทํ าแผนฯ ดังกลาวให ที่
ประชุมรับทราบดวย

เลขานุการฯ

ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ป (รอบปงบประมาณ 2558 – 2560)
สรุปสาระสําคัญๆ ได คือ
1.ขั้นตอนการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (ต าม แน ว ท า ง) ใ ห แ ต ง ตั้ ง
กรรมการตามองคประกอบที่กําหนด ดังนี้
นายกองคการบริหารสวนําบล เปนประธาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการ
หัวหนาสวนราชการ
เปนกรรมการ
ขาราชที่ไดรับมอบหมาย
เปนเลขานุการ
โดยในส ว นขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทั พ หลวง ได กํ า หนด
คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนอั ต รกํ า ลั ง 3 ป (รอบป งบประมาณ 2558 – 2560)
ดังตอไปนี้

1.1 นายธานินทร แยมไสว นายก อบต.ทัพหลวง เปนประธานกรรมการ
1.2 นางอณัญญา อินทรสุข ปลัด อบต.
เปนกรรมการ
1.3 นายพนม แสนหาญ หัวหนาสํานักงานปลัด เปนกรรมการ
1.4 นายอนพัช สิระแกว หัวหนาสวนการคลัง เปนกรรมการ
1.5 นายสุเทพ แสวงศิลป หัวหนาสวนโยธา
เปนกรรมการ
1.6 น.ส.สุเมตตรา กาฬภักดี นักวิชาการศึกษา รก.หัวหนาสวนการศึกษา
เปนกรรมการ
1.7 น.ส.วรรณรัตน นิลศรี บุคลากร
เปนเลขานุการ
2.บทวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจ
ให องคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหอํานาจหนาที่และกําหนดภารกิจ
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา/แผนพัฒนา ในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา ตาม
กฎหมายจัดตั้งอปท.แตละประเภท พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
อปท. พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาอปท. นโยบายของรัฐ นโยบายของผูบริหารทองถิ่นและสภาพปญหา
ภายในเขตพื้นที่อปท.นั้นๆ โดยแบงออกเปนดานๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให
ทราบวาในแตละสวนราชการมีภารกิจอะไรที่จะตองดําเนินการในชวงระยะเวลา 3
ป ขางหนา และอยูในอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามนโยบายหรือไม
ทั้งนี้ ใหวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัย
คุกคาม รวมถึงแนวทางในการเขาไปแกไขปญหาหรือดําเนินการพัฒนาทองถิ่นให
สอดคลองกับหลักการ SWOT เพื่อใหการดําเนินการเกิดประโยชนสูงสุดและอยู
ภายใตอํานาจหนาที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
3.บทวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคน
ใหองคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหวาในการดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่และภารกิจที่ไดกําหนดในยุทธศาสตรการพัฒนาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
จะตองดําเนินการกําหนดตําแหนงขาราชการ พนักงานจาง ในตําแหนงใดและ
จํานวนเทาใด จึงจะทําใหการปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สําหรับความตองการกําลังคนนั้น ใหพิจารณาจากภารกิจ ปริมาณงานที่มี
อยูในปจจุบันและคาดคะเนวาจะมีเรื่องใดเพิ่มขึ้นในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาอปท. นโยบายของรัฐ นโยบายของผูบริหารทองถิ่น
และสภาพปญหาภายในเขตพื้นที่อปท.นั้นๆ
ทั้งนี้ ใหมีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแตละสวนราชการ โดยอาจ
อางอิงขอมูลจากผลการดําเนินการประจําปที่รายงานตอสภาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อใชขอมูลประกอบการพิจารณา ภารกิจในแตละดานนั้นจําเปนตองใช
อัตรากําลังอยางไรและจํานวนเทาใด

การประเมินความตองการกําลังคนนั้น
ใหสํารวจจํานวนอัตรากําลังของ
ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มีอยูในปจจุบันและกําลังคนที่ตอกงาร
เพิ่มหรืออัตรากําลังที่คาดวาจะสูญเสีย เนื่องจากการเกษียณอายุราชการหรือครบ
กําหนดสัญญาจางในแตละป
ในกรณีที่ตองการกําหดนอัตรากําลังเพิ่ม ใหดําเนินการรวบรวมปริมาณงาน
ที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใชไปทั้งหมด เปรียบเทียบกับเวลาที่บุคคลนั้นจะตองใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ใน 1 ป กลาวคือ ขาราชการ/พนักงานจาง มีเวลาปฏิบัติราชการคิด
เปน 82,800 นาทีตอป เทียบกับเวลาทั้งหมดที่ตองปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จ กรณี
มีเศาเกินกึ่งหนึ่งใหปดขึ้นเปนจํานวนเต็มได
และเพื่อใหการคํานวณกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางรอบคอบ ขอใหมีการ
เปรียบเทียบอัตรากําลังคนของอปท.กับอปท.ในกลุมเดียวกัน ขนาดเดียวกัน วามี
จํานวนใกลเคียงหรือแตกตางกันอยางไร
หากการกําหนดจํานวนอัตรากําลังที่มี
ความแตกตางกัน ก็ใหทบทวนเหตุผลความจําเปนในการกําหนดตําแหนงนั้นอีกครั้ง
หนึ่ง นอกจากนี้ เพื่อมิใหเกิดภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลที่สูงเกินไป
การกําหนดตําแหนงเพิ่มขึ้นใหมขอใหพิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังที่วางเปนอันดับแรก
4.บทวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน
ใหมีการสํารวจและประเมินความรู ความสามารถของกําลังคนที่มีอยูเพื่อใช
เปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรหรือฝกอบรมกําลังคนใหเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอันเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เพื่อใหการใชอัตรากําลังของขาราชการและพนักงานจางเกิด
ประโยชนสูงสุด
5.ขอมูลตําแหนงในแผนอัตรา 3 ป
ใหอปท.นําผลที่ไดจากการวิเคราะหขางตนมาจัดทํากรอบอัตรากําลัง โดย
แผนอัตรกําลัง 3 ป ประจําป 2558 – 2560 กําหนดใหนําขอมูลขาราชการ
ขาราชการถายโอน ขาราชการครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมไวใน
แผนอัตรากําลังฉบับนี้ดวย
โดยแยกขอมูลเปนแตละสวนราชการตามตัวอยาง
แนวทางที่กําหนด

5.1 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการและระดับตําแหนง
5.2 การกําหนดตําแหนงในสวนราชการตาง ๆ ตามโครงสรางการแบงสวน
ราชการ โดยใหพิจารณาวา ควรกําหนดตําแหนงใด สายงานใด ระดับใด จํานวน
เทาใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานและ
ปริมาณงานในสวนราชการนั้น
5.3 ตําแหนงขาราชการ พนักงานจาง ที่กําหนดในสวนราชการ จะตองเปน
ตําแหนงสายงานที่มีตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงแลว ถาเปนตําแหนงที่ไมมีใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหก.จังหวัด เสนอให ก.กลาง พิจารณาความเห็นชอบ
และจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงกอน ยกเวน การนํามาตรฐานกําหนดตําแหนง
ของ ก.อื่น ตามที่ ก.กลาง กําหนด ก็ใหก.จังหวัดเปนผูพิจารณาเห็นชอบได แต
ตองมีเหตุผลแสดงการขอยกเวนนั้นใหชัดเจน

5.3.1 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ ไดแก สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1
ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ทุกตําแหนงสายงานใหกําหนดตําแหนงระดับ
ควบถึงนอกระดับควบขั้นตน
• สายงานเริ่มตนระดับ 1 ใหกําหนดเปน ระดับ 1 – 3 / 4
• สายงานเริ่มตนระดับ 2 ใหกําหนดเปน ระดับ 2 – 4 / 5
• สายงานเริ่มตนระดับ 3 ใหกําหนดเปน ระดับ 3 – 5 / 6ว
• สายงานเริ่มตนระดับ 4 ใหกําหนดเปน ระดับ 4 – 6ว / 7วช
5.3.2 ตําแหนงสายงานผูบริหาร
ไดแกสายงานนักบริหารที่เริ่มตน
ระดับ 6 การกําหนดตําแหนงบริหารในแผนอัตรากําลัง 3 ป ใหกําหนดไดไมเกิน
กรอบที่ ก.กลางกําหนด
5.3.3 ตําแหนงลูกจางประจําตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และ
มติคณะกรรมการกลางชาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
5.3.4 ขาราชการครูและพนักงานจ าง ที่ไดรับเงินอุ ดหนุนจากรัฐบาลให
กําหนดตําแหนงตามมาตรฐานกํ าหนดตําแหนงของขาราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาตามความตองการอัตรากําลังไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อใชเปน
ขอมูลในการขอรับจัดสรรอัตรากําลังจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และตอง
หมายเหตุ วา “การสรรหาตําแหนงดังกลาวใหกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับ แจงอนุมัติ
จัดสรรอัตรากําลังจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว”
5.4 การกําหนดตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง ใหแสดงกรอบอัตรากําลังของ
ขา ราชการและพนักงานจาง ประจําป 2557 ที่มีอยูเดิมทั้งหมด โดยระบุการ

กําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่จะกําหนดขึ้นใหมของปที่หนึ่ง 2558 ปที่สอง
2559 ปที่สาม 2560 ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางปฏิบัติ
ความยาก คุณภาพของงาน และปริมาณงาน โดยใหคํานึงถึงตําแหนงสายงานตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่มีอยูในปจจุบันเปนลําดับแรก
6.ประมาณการคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
6.1 ประมาณการคาใชจา ยเกี่ยวกับเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น
ให วิ เคราะห ภ าระคา ใช จา ยที่ เป น เงิน เดื อน คา จา ง คา ตอบแทน สิท ธิ
สวัสดิการตางๆ ลงในแบบการคํานวณภาระคาใชจาย โดยจะตองไมเกินรอยละ 40
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 และตองแสดงบัญชีการจัดคนลงสูตําแหนงในแตละสวนราชการดวย
หากภาระคาใชจายเกินกวารอยละ 40 จะตองปรับลดคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น กอนเสนอ ก.จังหวัด
ขาราชการถายโอน ลูกจ างประจําถายโอน ขาราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา และพนักงานจางที่ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนเปนเงินเดือน คาจาง ให
ระบุในแผนอัตรากําลังดวย แตไมตองนํารายจายมาคํานวณเปนภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35

ใหประมาณการประโยชนตอบแทนอื่น ในอัตรารอยละ 20 ของยอดเงิน
เดือนคาจางในแตละป
7.ฐานคํานวณงบประมาณรายจายประจําป
7.1 การจัด ทําแผนอัตรกําลังประจํ าป 2558 หากจัดทํ างบประมาณ
รายจายประจําป 2558 แลวเสร็จ ใหใชเปนฐานในการคํานวณภาระคาใชจายตาม
มาตรา 35 แตหากยังจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2558 ยังไมแลวเสร็จ
ใหใชฐานรายจายตามงบประมาณรายจายประจําป 2557 บวกเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 5
เปนฐานการคํานวณ
7.2 การคํานวณฐานงบประมาณรายจายประจําป 2558 ใหหักเงิ น
อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปที่จั ด สรรเป น เงิ น เดื อ นข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา/
พนักงานจาง ออกจากฐานงบประมาณรายจายดวย
8.ความสมบูรณของแผนอัตรากําลัง 3 ป
- ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางแผนอัตรากําลัง 3 ป ตอ ก.จังหวัด
ภายในเดือนสิงหาคม 2557
- เมื่อ ก.จังหวัดเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง 3 ปแลว ใหองคการบริหาร
สวนตําบลประกาศใชแผนอัตรากําลัง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เปน
ตนไป

- หากมีตําแหนงวางในแผนอัตรากําลัง 3 ป จะตองดําเนินการสรรหา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติ และพนักงานจางวาง
ตองดําเนินการสรรหาภายใน 1 ป หากไมดําเนินการตามเวลาที่กําหนด ให ก.
จังหวัด พิจารณายุบตําแหนงนั้น
9.การกําหนดโครงสรางสวนราชการ
การกําหนดโครงสรางสวนราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนด
ขนาดและมาตรฐานทั่วไปและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
10.การกําหนดเลขที่ตําแหนงและเลขที่สวนราชการ
การกําหนดเลขที่ตําแหนงและเลขที่สวนราชการใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
11. การกําหนดตําแหนงพนักงานจางทั่วไปเปนพนักงานจางตามภารกิจประเภท
ผูมีทักษะ
ใหถือปฎิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 77
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เรื่อง ปรับปรุงคาตอบแทน (คาจาง) พนักงานจางทั่วไป
และการกําหนดตําแหนง และเรื่องตอสัญญาจางลูกจางชั่วคราว
12.อัตราเงิน
ประจําตําแหนง
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการใหขาราชการ พนักงานจาง ไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท. ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

13.การกําหนดสวนราชการหรือปรับปรุงตําแหนงบริหาร
กรณีที่ทองถิ่นตองการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ เชน การจัดตั้งสวน
หรือฝายเพิ่ม ใหม ใหทองถิ่นจัดทําขอมูลเอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑการจัดตั้งกอง
หรือฝาย เสนอแยกตางหากจากการขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ป
เนื่องจากตองมีการวิเคราะหปริมาณงาน คุณภาพงาน และแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะ
ซึ่งหาทําพรอมไปในคราวเดียวอาจสงผลใหการ
พิจารณาใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ไมแลวเสร็จภายใน 1 ตุลาคม
2557 ได
14.การเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป

กรณีมีการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ การปรับขนาด การกําหนด
ตําแหนงเพิ่ม การปรับปรุงระดับตําแหนงสูงขึ้น หรือการอื่นใดที่กระทบตอแผน
อัตรากําลัง 3 ป ใหจัดทําประกาศแกไขเพิ่มเติมทุกครั้ง โดยประกาศปรับปรุง
แผนอัตรากําลัง ครั้งที่..... ใหระบุวาเปนไปตามมติคณะกรรมการขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นครั้งที่เทาใด วันที่เทาใดใหชัดเจน
15.ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น
ในการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ห รื อ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ยุทธศาสาตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2557-2560 ตามมติ ก.ถ.ใน
การประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ซึ่งแจงใหทุกจังหวัด
ทราบและดําเนินการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0209.3/10532 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2556 เรื่องยุทธศาสาตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่ น
พ.ศ.2557-2560 ในการเสริมสรางธรรมาภิบาล
16.กรณีภาระคาใชจายเกินรอยละ 40
ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด ว นที่ สุ ด
ที่ มท 0809.3/ ว1632 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2555 เรื่องแนวทางการปรับลด
ค า ใช จ า ยด า นบุ ค ลากรให เ ป น ไปตามมาตรา 35 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
17.แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
การคํานวณภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(รายละเอียดใหบุคลากรเปนผูไปศึกษาดู ตามแนวทางที่กรมฯ กําหนดให)
ประธานกรรมการ

กรรมการทานใดมีขอสงสัยกับแนวทางการจัดทําแผนที่ทางเลขาฯ
หากไมมีจะขอมติที่ประชุมรับทราบนะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 3

-

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ไดชี้แจงหรือไม

ประธานกรรมการ

การจัดทําแผนอัตรกําลัง 3 ป (2558 -2560) ตามโครงสรางของ
องคการบริหารสวนตําบลปจจุบันมีทั้งหมด 5 สวนราชการ คือ
1. สํานักงานปลัด อบต.
2. สวนการคลัง
3. สวนโยธา
4. สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5. สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ซึ่งจากการที่ไดมีการขยายภารกิจอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.
2546 ) จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อใชประกอบในการจัดสรรงบประมาณ และ
การบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบลลงสูตําแหนงตาง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
อันจะสงผลใหศักยภาพในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกองคกรและประชาชน เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทัพหลวงเกิดประโยชนตอภารกิจตามอํานาจหนาที่มีประสิทธิภาพ และ
รองรับการถายโอนตาง ๆ จึงไดกําหนดแผนอัตรากําลัง 3 ป 2558-2560 ดังตอไปนี้
1. นักบริหารงาน อบต.7 (ปลัด อบต. ) จํานวน 1 อัตรา
2. นักบริหารงาน อบต.6 (รองปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา
สํานักงานปลัด
พนักงานสวนตําบล
1. นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหนาสํานักงานปลัด) จํานวน 1 อัตรา
2. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3-5,6ว จํานวน 1 อัตรา
3. นิติกร 3-5,6ว
จํานวน 1 อัตรา
4. บุคลากร 3-5,6ว
จํานวน 1 อัตรา
5. นักพัฒนาชุมชน 3-5,6ว
จํานวน 2 อัตรา
6. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3-5,6ว
จํานวน 1 อัตรา
7. เจาพนักงานธุรการ 2-4,5
จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ
1. ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
2. ผูชวยนิติกร
3. ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
4. ผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. พนักงานขับรถยนต

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

พนักงานจางทั่วไป
1. นักการ

จํานวน 1 อัตรา

1
1
1
1
๓

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

2. คนสวน
จํานวน 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา
สวนการคลัง
พนักงานสวนตําบล
1. นักบริหารงานคลัง 6 (หัวหนาสวนการคลัง) จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5,6ว
จํานวน 1 อัตรา
3. เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2-4,5
จํานวน 1 อัตรา
4. เจาพนักงานพัสดุ 2-4,5
จํานวน 1 อัตรา
5. เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๑-๓,๔
จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ
1. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป
1. คนงานทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา
สวนโยธา
พนักงานสวนตําบล
1. นักบริหารงานชาง(หัวหนาสวนโยธา)
จํานวน 1 อัตรา
2. นายชางโยธา 2-4,5
จํานวน 1 อัตรา
3. เจาพนักงานธุรการ 2-4,5
จํานวน 1 อัตรา
4. ชางไฟฟา 1-3,4
จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป
1. คนงานทั่วไป
จํานวน 4 อัตรา
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
พนักงานสวนตําบล
1. นักบริหารสาธารณสุข(หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ) จํานวน 1 อัตรา
2. เจาหนาที่ธุรการ 1-3,4
จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป
1. คนงานทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา
สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานสวนตําบล
1. นักบริหารการศึกษา 6(หัวหนาสวนการศึกษา) จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา 3-5,6ว
จํานวน 1 อัตรา
3. สันทนาการ ๓-๕,๖ว
จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา
4. เจาพนักงานธุรการ 2-4,5
5. ครูผูดูแลเด็ก
จํานวน ๔ อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ
1. ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)
จํานวน 2 อัตรา
พนักงานจางทั่วไป
1.ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็ก
จํานวน 4 อัตรา

เลขานุการ

มติที่ประชุม
ประธานกรรมการ

การกําหนดตําแหนงแตละสวนจะตองพิจารณารายไดขององคการ
บริหารสวนตําบลและภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในแตละปแลวปรากฏวา คาใชจาย
ที่เพิ่มขึ้นนั้น ยังไมเกิน รอยละ 40 ของรายได คาใชจายเพิ่มขึ้นสูงสุดคิดเปนรอยละ
37.95 ของรายได
เห็นชอบเปนเอกฉันทในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2558 – 2560)
แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
ทัพหลวง ใหเปนไปในแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาบุคลากร
ที่ตองคํานึงถึงยุทธศาสาตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2557-2560
ตามมติ ก.ถ.ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556
เพื่อใหการพัฒนาพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ทัพหลวง ทุกคน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงไดกําหนด
แนวทางดังนี้
1.ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานโดยตรง เชนโครงสรางของหนวยงาน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
นโยบายของรัฐบาลและหนวยงาน สถานที่ราชการหรือหนวยงานที่ตองติดตอ
ประสานงาน
2.ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
3. ดานการบริหารงาน ไดแก รายละเอียดเกี่ยวกับการ บริหารงานและ
การบริการประชาชน การวางแผน การมอบหมายงาน การประสานงาน
4. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ให
สามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ เชน มนุษย
สัมพันธ การสื่อสารที่ชัดเจน

มติที่ประชุม

เห็นชอบเปนเอกฉันท ตามแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลทัพหลวง

ประธานกรรมการ

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง
องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง มีการบริหารองคกรโดยยึดหลักตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 เปนกรอบบริหารจัดการ จึงไดกําหนดมาตรฐานและแนวทางในการ
รักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อใหพนักงานองคการบริหาร

ส ว นตํ าบลใช ยึ ด ถื อเป น หลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติ แ ละเป น เครื่ องกํ า กับ ความ
ประพฤติของตนดังนี้
1. ดํารงชีพใหเหมาะสมกับฐานะ
- รูจักประมาณการรายจาย
- ไมฟุมเฟอย
- ไมสุรุยสุราย

2. มีคาระวธรรม
- มองเห็นคุณคาและความสําคัญของผูอื่นเสมอ
- ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเอื้อเฟอ ถูกตอง เหมาะสม
ดวยความจริงใจ
- มีอัธยาศัยอันดีตอผูมาติดตอราชการ
3. ปฏิบัติตามคานิยมสรางสรรค 5 ประการ คือ
- กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
- ซื่อสัตยมีความรับผิดชอบ
- เปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได
- ไมเลือกปฏิบัติ
- มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ทั้งนี้ โดยที่พนักงานองคการบริห ารสว นตําบลทัพหลวง มีห นาที่และ
ความรับผิดชอบสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้ง การใหบริการแกประชาชน ซึ่ง
จําเปนตองทํางานรวมกันหลายฝาย ฉะนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลทัพ
หลวง มีความประพฤติที่ดี สํานึกในหนาที่สามารถประสานงานกับทุกฝาย ตลอดจน
ปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้ น จึงสมควรให
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล มีจรรยาบรรณไวเปนประมวลความประพฤติ
เพื่ อรั กษาไว ซึ่งศักดิ์ศรีและสงเสริมชื่อเสีย งเกีย รติคุณ เกีย รติฐ านะของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล อันจะยังผลใหผูประพฤติเปนที่เลื่อมใส ศรัทธา และยก
ยองของบุคคลโดยทั่วไป ดังนี้

จรรยาบรรณาตอตนเอง
ขอ 1. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และ
ประพฤติตนใหเหมาะกับการเปนขาราชการ
ขอ 2. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตย และไมแสวงประโยชน โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใด
มีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
ขอ 3. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนา
ตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
จรรยาบรรณตอหนวยงาน
ขอ 1. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ
ขอ 2. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็ม
กําลั งความสามารถ รอบคอบ ขยัน หมั่นเพียรถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ
ขอ 3. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงปฏิบัติตนเปนผูตรงตอเวลา
และใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่

ขอ 4. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงดูแลรักษา และใชทรัพยสิน
ของทางราชการอยางประหยัด คุมคาโดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยง
วิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน
ขอ 1. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงานของ ตน ทั้งใหความคิดเห็นการ
ชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน รวมทั้งการ เสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมี
ประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
ขอ 2. พนักงานองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอา
ใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงานขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ขอ 3. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่
ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงาน
ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
ขอ 4. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจน
ผูเกี่ยวของดวยความสุภาพมีน้ําใจ
ขอ 5. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงละเวนจากการนําผลการของ
ผูอื่นมาเปนของตน
จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
ขอ 1. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงใหบริการประชาชนอยางเต็ม
กํา ลังความสามารถ ดวยความเปนธรรมเอื้อเฟอมีน้ําใจ และใชกิริย าวาจาที่
สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจ หนาที่
ของตนจะตองปฏิบั ติ ควรชี้ แจงเหตุ ผ ลหรื อแนะนําใหติดตอยังหนว ยงานหรือ
บุคคล ซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป
ขอ 2. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือ
ของบุคคลทั่วไป
ขอ 3. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัย ที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหหาจากผูมา
ติดตอราชการหรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นหากไดรับ
ไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย
ก็ ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
มติที่ประชุม

เห็นชอบเปนเอกฉันท ตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลทัพหลวง

ประธานกรรมการ

ใหทุกสวนราชการนําแนวทางการพัฒนาขาราชการ พนักงานจาง ของ
องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง และประกาศมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลทัพหลวง ถือปฏิบัติโดยเครงครัด และใหทางบุคลากร
ผูจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 2558-2560 นําไปบรรจุในแผนอัตรกําลัง 3 ปดวย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ

ประธานกรรมการ

เลิกประชุมเวลา

มีกรรมการทานใดมีขอเสนอหรือขอชี้แนะอื่นใดจะใหที่ประชุมพิจารณาอีก
หรือไม ถาไมมีผมขอขอบคุณกรรมการทุกทานที่รวมประชุมแผนในครั้งนี้ และขอ
ปดประชุมครับ
11.30 น.
ลงชื่อ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววรรณรัตน นิลศรี)
เลขานุการ

ลงชื่อ

ผูต รวจรายงานการประชุม
(นายธานินทร แยมไสว)
ประธานกรรมการ

