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๑. หลักการและเหตุผล   

การบริหารจัดการอัตรากำลังของหนวยงานรัฐ เปนส่ิงท่ีสำคัญและตองดำเนินการตอเนื่อง 
เนื่องจากการกำหนดอัตรากำลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกำหนดอัตราเงินเดือน คาจาง 
คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องสอดคลองกัน  
ประกอบองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จำเปนตองจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ  
2561 – 2563(ปรับปรุงครั้งท่ี 2) ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากำลังฉบับเดิมเปนสำคัญ เพื่อใหการ
บริหารจัดการอัตรากำลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเนื ่องใชประกอบการบริหารจัดการ
อตัรากำลังของบุคลากรในสังกัด โดยหลักการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) เรื ่อง มาตรฐานทั ่วไป
เกี่ยวกับอัตราตำแหนง กำหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล กำหนดตำแหนงพนักงานสวนตำบล  
วาจะมีตำแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จำนวนเทาใด ใหคำนึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององคการ
บริหารสวนตำบล ท่ีจะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จัดทำแผนอัตรากำลัง
ของพนักงานสวนตำบล เพื่อใชในการกำหนดตำแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวน
ตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตำบล (ก.องคการบริหารสวนตำบล) กำหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล ( ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการ
กำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกำหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตำบล 
จัดทำแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบล เพื ่อเปนกรอบในการกำหนดตำแหนงและการใช
ตำแหนงพนักงานสวนตำบล โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ พิจารณา
ใหความเห็นชอบ โดยกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม แตงตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผน
อัตรากำลัง วิเคราะหอำนาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล วิเคราะหความตองการกำลังคน 
วิเคราะหการวางแผนการใชกำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการ
กำหนดตำแหนงพนักงานสวนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป 

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล (แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสราง
การแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563)  

1.4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล (กำหนดกอง สำนัก หรือสวน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2563) 
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1.5 มติในที่ประชุม คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการ
ประชุมครั ้งที ่ 2/2564  เมื ่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตำบล 
หาดขาม ดำเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล (แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล และกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563) และใหถือวาเปนการ
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ป ไปในคราวเดียวกัน 

    1.6 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จึงไดจัดทำแผน

อัตรากำลัง 3 ป  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) ข้ึน 

2. วัตถุประสงค และประโยชนท่ีจะไดรับ   

 ๒.๑ วัตถุประสงค ของการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป 

2.1.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี
เหมาะสม ไมซ้ำซอน 

    ๒.1.๒ เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม มีการกำหนดตำแหนงการจัดอัตรากำลัง 
โครงสรางใหเหมาะสมกับอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

    ๒.1.๓ เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรขัีนธ สามารถตรวจสอบ
การกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม วาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

    ๒.1.๔ เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใชอัตรากำลังการพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 

    ๒.1.๕ เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุ
แตงตั้งพนักงานสวนตำบล เพื่อใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม เกิดประโยชนตอ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปนในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

    ๒.1.๖ เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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๒.๒ ประโยชน ของการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป 

2.2.๑ ผูบริหารและพนักงานสวนตำบล ที่มีสวนเกี่ยวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบ
อัตรากำลังคน ตำแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ 

2.2.2 องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม มีอัตรากำลังที่เหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือใน
การบริหาร สรางขวัญกำลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน 

2.2.๓ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำใหสามารถพยากรณสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและ
สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได 

2.2.๔ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำใหทราบขอมูลพื้นฐานท้ังดาน จุดแข็ง จุดออน  โอกาส 
และอุปสรรคของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ 

2.2.๕ การจัดทำแผนอัตรากำลัง เปนกิจกรรมเช่ือมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนใหสอดคลองกับการดำเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นำไปสูเปาหมายในภาพรวมได 

3. กรอบแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตความสำคัญและกระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป 

3.1 กรอบแนวคิดเร่ืองการวางแผนอัตรากำลัง 
การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกำลังคนในภาพรวม

ขององคกร ซึ่งนักวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี ้

• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมาย
ของการวางแผนกำลังคน คือ “กระบวนการท่ีเปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษย เพื่อมาทำงานให
บรรลุเปาหมายองคกร และดำเนินการพัฒนากลยุทธตางๆ เพื่อใหบรรลุความตองการดังกลาว” ดังนั้น  
ในการกำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกำหนดจำนวนและคุณภาพของทุน
มนุษยท่ีองคกรตองการเพื่อใหสามารถทำงานไดตามเปาหมายขององคกร 

• International Personnel Management Association (IPMA) ใหความหมาย
ของการวางแผนกำลังคน คือ “การวางกลยุทธดานกำลังคนใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจขององคกร โดยการ
วิเคราะหสภาพกำลังคนขององคกรที่มีอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับความตองการกำลังคนในอนาคตวามี
สวนตางของความตองการอยางไร เพื่อท่ีจะพฒันาหรือวางแผนดำเนินการใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมาย 
และวัตถุประสงคที่วางไว” โดยการกำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจเปนการหาความตองการ
กำลังในอนาคตที่จะทำใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไว (Mission-based 
manpower planning) 
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• ศุภชัย ยาวะประภาษ ใหความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวา“เปนกระบวนการ
ในการกำหนดความตองการบุคลากรลวงหนาในแตละชวงเวลาวา องคกรตองการบุคลากรประเภทใด 
จำนวนเทาไร และรวมถึงวิธีการในการไดมาซึ่งบุคลากรที่กำหนดไวลวงหนานี้ดวย การไดมาซึ่งบุคลากรนี้ 
รวมตั้งแตการสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองคกร ภายในองคกร ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรภายในใหมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ตองการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไวซึ ่งบุคลากร 
ตลอดจนการใชประโยชนจากบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ”  

• สำนักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกำลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กำลังคนเชิงกลยุทธในสวนราชการ วาหมายถึง “การดำเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและ
พยากรณเกี่ยวกับอุปสงค และอุปทานดานกำลังคน เพื่อนำไปสูการกำหนดกลวิธีท่ีจะใหไดกำลังคนในจำนวน
และสมรรถนะท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากำลังคนเหลานั้นอยาง
มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อธำรงรักษากำลังคนท่ีเหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง” 

• กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความหมายของการวางแผนกำลังคน ใน
คูมือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป วา การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมหรืองาน ในการกำหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไวลวงหนา
เพื่อเปนแนวทางสำหรับดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยการดำเนินการอยางเปนระบบใน
การวิเคราะห และวิเคราะหเกี่ยวกับอุปสงค และอุปทานกำลังงาน เพื่อนำไปสูการกำหนดวิธีการที่จะใหได
กำลังคนที่มีความรู ความสามารถอยางเพียงพอ หรือกลาวโดยทั่วไป การมีจำนวนและคุณภาพที ่จะ
ปฏิบัติงานในเวลาตองการ เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และ
คัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการเขามาทำงานในองคกรในชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกำลังคนคือ วิธีการที่จะใหไดมาซึ่งทรัพยากร
มนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหลานั้นใหอยูกับองคกรตอไป 

จากคำจำกัดความของนักวิชาการตาง ๆ จึงสรุปไดวา การกำหนดกรอบอัตรากำลังนั้น
เปนการระบุวาองคกรตองการจำนวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต เพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจและเปาหมายท่ี
กำหนดไว 
 3.2 แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกำลังคน (Demand Analysis) 
  เพื ่อกำหนดกรอบอัตรากำลังใหสอดคลองกับภาระงาน จำเปนตองสรางกระบวนการ
รวบรวมขอมูลท่ีสะทอนภาระงานจริงของหนวยงาน แบบ  360 องศา โดยแบงออกเปน 3 มิติ เชิงเวลาคือ 
มิติขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคต  ดังตาราง (ตารางการวิเคราะหนำมาจาก
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารกำลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบตำแหนง
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และคาตอบแทนของขาราชการสวนทองถิ่น ระยะที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)) 

 

จากไดอะแกรมท่ีแสดงเบ้ืองตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากำลังของ
องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไมอาจขึ้นอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวได ตอง
อาศัยการผสมผสานและความสอดคลองสม่ำเสมอ (Consistency) ของหลายมิติท่ียืนยันตรงกัน เชนเดียวกัน
กับ American Academy of Political and Social Science ท่ีไดใหความเห็นวา “การจัดสรรอัตรากำลัง
นั้นควรคำนึงถึงปจจัยและกระบวนการตางๆ มากกวาหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากำลังดานบนนั้นสามารถนำมาสราง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะหอัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ไดดังนี้ 

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)
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  เมื ่อนำกรอบแนวความคิดการวิเคราะหอัตรากำลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากำลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ดาน สะทอนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากำลัง ในองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ท่ีมีอยูดังนี้ 

กระจกดานที่ 1 Strategic objective: เพื่อใหการดำเนินการขององคการบริหารสวน
ตำบลหาดขาม บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว จำเปนตองจัดสรรอัตรากำลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการ
ดำเนินการ โดยจะเปนการพิจารณาวางานในปจจุบันท่ีดำเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม
อยางไร หากงานที่ทำอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให
ปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดำเนินการแลว อาจทำใหการ
จัดสรรกำลังคนของบางสวนราชการเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี ้เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกำลังคน
ใหรองรับสถานการณในอนาคต  

กระจกดานท่ี 2 Supply pressure: เปนการนำประเด็นคาใชจายเจาหนาท่ีเขามารวมใน
การพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในสวนนี้จะคำนึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ดังนั้น 
ในการกำหนดอัตรากำลังจะตองมีการพิจารณาวาตำแหนงท่ีกำหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือ
ควรเปล่ียนลักษณะการกำหนดตำแหนง เพื่อใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตรากำลังในดานนี้ องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไดกำหนดอัตรากำลังใน
แตละสวนราชการประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ 1 อัตรา ตำแหนงระดับผูอำนวยการกอง  มีหนาท่ีบังคับ
บัญชาบุคลากรในสวนราชการนั้น ๆ ทุกตำแหนง ตำแหนงรองลงมาจะเปนตำแหนงหัวหนาฝายที่มีหนาท่ี
ควบคุมบุคลากรของแตละฝายในสวนราชการ ตำแหนงสายงานวิชาการ ผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตำแหนง
สายงานทั่วไป ผูมีคุณวุฒิต่ำกวาปริญญาตรี ลูกจางประจำ พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

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 



แผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ 2564 – 2566 (ปรับปรุงคร้ังที่ 1) องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม     หนา 8 
 

ตามลำดับ การกำหนดในลำดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู ร ับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เปน 
ผูมีความรูประสบการณ ท่ีแตละตำแหนงควรมีเปนสำคัญ  

องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม นำผลการวิเคราะหการกำหนดอัตรากำลัง มา
คำนวณภาระคาใชจาย (ตามตารางแนบทาย ขอ 9) ซึ่งประกอบดวย  

1. เงินเดือน 
2. เงินประจำตำแหนง 
3. เงินคาตอบแทนท่ีจายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4. เงินเพิ่มอื่น ๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือน เชน 
 - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
 - เงินประจำตำแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน ดานการสาธารณสุข

(พ.ต.ส.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
โดยนำเงินเหลานี้ของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม มาคำนวณ

เปนภาระคาใชจายท้ังตำแหนงท่ีมีคนครองและตำแหนงวาง ตลอดระยะเวลา 3 ป ของแผนอัตรากำลัง โดย
ใชหลักวิธีการคำนวณดังนี้ 

1. ตำแหนงประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู ครองตำแหนง ใชอัตราเงินเดือนของ 
ผูครองตำแหนงคูณ 12 เดือน สวนตำแหนงวาง ใชหลักการคำนวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ำของ

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตำแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ปละ 1 ขั้น) คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 

มีคนครอง 

1 เดือน 30,220 - - 1,120 1,110 1,110 - - - 

12 เดือน 362,640 - - 13,440 13,320 13,320 - - - 

รวมทั้งป 362,640 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 

         

         

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตำแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ผลตาง) 

(1 ขั้นต่ำสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 

(วาง) 

ขั้นต่ำสุด 9,740 

- - 

10,250-9,740=510 

49,480-47,990=1,490 

(510+1,490)/2 = 1,000 

- - - 

ขั้นสูงสุด 49,480 - - - 

คากลาง 29,610 - - - 

12เดือน 355,320 - - 1,000 x 12 = 12000 - - - 

รวมทั้งป 355,320 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 
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ตำแหนงในระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน 
สวนการประเมินการคาใชจายเพิ่มข้ึนใหใชอัตราเงินเดือนท่ีเพิ่ม 1 ข้ัน 

2. ตำแหนงประเภทอำนวยการและบริหารทองถิ่น มีผู ครองตำแหนง ใชอัตรา
เงินเดือนของผูครองตำแหนงคูณ 12 เดือน สวนตำแหนงวาง ใชหลักการคำนวณโดยประมาณการเงินเดือน
ขั้นต่ำและขั้นสูงของระดับตำแหนงนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน สำหรับตำแหนงอำนวยการและ
บริหารทองถิ่นเปนกลุมที่ไดรับเงินประจำตำแหนงและเงินอื่น จะคำนวณเปนคาใชจายดวย โดยนำเงิน
ดังกลาวคูณ 12 เดือน สวนการประเมินการคาใชจายเพิ่มข้ึนใหใชอัตราเงินเดือนท่ีเพิ่ม 1 ข้ัน 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตำแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ปละ 1 ขั้น) คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 

(มีเงิน

ตำแหนง) 

ตอเดือน 43,300 7,000 7,000 1,630 1,630 1,640 - - - 

 12เดือน 519,600 84,000 84,000 19,560 19,560 19,680 - - - 

รวมทั้งป 687,600 19,560 19,560 19,680 707,160 726,720 746,400 

ปลัดกลาง 

(วาง) 

ขั้นต่ำสุด 22,700 

7,000 7,000 

23,830-22,700=1,130 

68,640-66,490=2,150 

(1,130+2,150)/2 = 1,640 

- - - 

ขั้นสูงสุด 68,640 - - - 

คากลาง 45,670 - - - 

 12เดือน 548,040 84,000 84,000 1640 x 12 = 19680 - - - 

รวมทั้งป 716,040 19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 

3. ตำแหนงขาราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาคำนวณเฉพาะ
กลุมท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง ใชอัตราเงินเดือนของ
ผูครองตำแหนงคูณ 12 เดือน สวนตำแหนงวาง ใชหลักการคำนวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ำของ 
คศ.1 และข้ันสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผูบริหารสถานศึกษา ใช ข้ันต่ำ คศ.2 และ ข้ันสูง 
คศ.3 รวมกันหารสองคูณ 12)  สวนประมาณการคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน ใชอัตรารอยละ 6 ของเงินเดือน 

4. ตำแหนงลูกจางประจำ ใชอัตราคาจางในแตละกลุมในการคำนวณ  กลุม 1 – 3 
โดยใชหลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายท่ัวไป 

5. ตำแหนงพนักงานจางตามภารกิจใชหลักการคิดจากวุฒิท่ีใชในการแตงต้ังเปนหลัก 
ในการคำนวณ สวนประมาณการคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนใชอัตรารอยละ 4 ของคาตอบแทน   

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตำแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น  

(คูณ 4 % ปดฐาน 10) 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผช.... 

 

  

1 เดือน 15,000 - - 600 630 650 - - - 

12 เดือน 180,000 - - 7,200 7,560 7,800 - - - 

รวมทั้งป 180,000 7,200 7,560 7,800 187,000 197,760 202,560 

ผช.... 

(ปวส.) 

  

1 เดือน 11,500 - - 460 480 500 - - - 

12 เดือน 138,000 - - 5,520 5,760 6,000 - - - 

รวมทั้งป 138,000 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 
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กรณีพนักงานจางท่ัวไป(ไมมรีายการเงินเพิ่มรายป) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน

ตำแหนง 

(2) 

เงินตอบ

แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น  

 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน

จางทั่วไป  

  

1 เดือน 9,000 - - - - - - - - 

12 เดือน 108,000 - - - - - - - - 

รวมทั้งป 108,000 - - - 108,000 108,000 108,000 

กรณีพนักงานจางตามภารกิจที ่ไดร ับเง ินจัดสรร และองคการบริหารสวนตำบล 
หาดขาม จายสวนท่ีเกินจากเงินจัดสรร เชน พนักงานจางตามภารกิจประเภท ผูมีทักษะ ตำแหนง ผูดูแลเด็ก
(ทักษะ) โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จัดสรรคาตอบแทนให 9,400 คาครองชีพ 2,000   
ซึ่งสวนเกินจากกรมจัดสรรให เกิดจากการเลื่อนคาตอบแทนประจำป องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม  
จะคำนวณเปนภาระคาใชจายประจำป เชน นาง ก ตำแหนง ผู ดูแลเด็ก(ทักษะ)ไดรับเงินคาตอบแทน 
14,850 บาท (กรมจายให 9,400 ทองถ่ินจาย 5,450 และสวนท่ีเพิ่มข้ึนทุกป) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

องคการ

บริหาร

สวนตำบล

จาย 

เงินเพิ่มขึ้น  

(คูณ 4 % ปดฐาน 10) 
คาใชจายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 

ผูดูแลเด็ก

(ทักษะ) 

  

1 เดือน 14,850 9,400 5,450 600 620 650 - - - 

12 เดือน - - 65,400 7,200 7,440 7,800 - - - 

รวมทั้งป 65,400 7,200 7,440 7,800 72,600 80,040 87,840 

6. กรณีบุคลากรถายโอนไดรับเงินอุดหนุน และพนักงานครู ไดรับการเงินจัดสรรไม
นำมาคำนวณเปนภาระคาใชจายดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม แตระบุไวในแผน
อัตรากำลัง เพื่อใหทราบจำนวนและยอดคนปจจุบัน 

กระจกดานที ่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เปนการนำขอมูลเวลาที ่ใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็
ดีกอนจะคำนวณ FTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี ้

o พิจารณางานพนักงานสวนตำบล พนักงานครูและพนักงานจาง ในสายงานวา 
 สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม 
 มีภาระงานท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม 
 การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบวา 
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 ลักษณะความเช่ียวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตำบล 
หาดขาม 
 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ตองอาศัยสายงานดังกลาว/หรือทดแทนดวย

สายงานอื่นท่ีเหมาะสมกวาได 
 การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 
 การนำปริมาณงานที่เกิดขึ ้นแตละสวนราชการ มาเพื่อวิเคราะหการกำหนดอัตราและคำนวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี้ 

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

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จำนวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  6 ช่ัวโมง 
3. 1,380 คือ จำนวน วัน คูณดวย จำนวน ช่ัวโมง / 1 ป ทำงาน 1,380  ช่ัวโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ช่ัวโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได 82,800 นาที 

 กระจกดานที่ 4 Driver: เปนการนำผลลัพธที่พึงประสงคขององคการบริหารสวนตำบล 
หาดขาม (ที ่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม) มายึดโยงกับ
จำนวนกรอบกำลังคนที่ตองใช สำหรับการสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนที่การ
ปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหาร
สวนตำบลหาดขาม (การตรวจประเมิน LPA)    

กระจกดานท่ี 5  360° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องคกรมาพิจารณา อยาง
นอยใน 2 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการ
และการแบงงานในแตละสวนราชการนั้น จะมีผลตอการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนจำนวนมาก เชน หาก
กำหนดโครงสรางสวนราชการ หรือกำหนดฝายมากจะทำใหเกิดตำแหนงงานข้ึนอีกตามมาไมวาจะเปนระดับ
หัวหนาสวนราชการ งานในสวนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งองคการบริหารสวนตำบล
หาดขาม พิจารณาทบทวนวาการกำหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสม
แลว โดยปจจุบัน มี 4 สวนราชการ 1 หนวยงาน ไดแก สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล  กองคลัง  
กองชาง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม และหนวยงานตรวจสอบภายใน  

 องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ตระหนักเสมอวา การบรรจุแตงตั้งคนที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะดาน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง ในแตละสวน
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ราชการ ลวนเปนเครื่องจักรสำคัญท่ีสามารถผลักดันใหการทำงานสำเร็จในระดับตัวบุคคล เปนตัวขับเคล่ือน
ใหสวนราชการ และหนวยงานบรรลุเปาหมายได 

 

 

กระจกดานท่ี 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากำลังกับองคการบริหารสวน
ตำบลขนาดเดียวกันพื้นที่ใกลเคียงกัน ซึ่งไดแก องคการบริหารสวนตำบลดอนยายหนู และองคการบรหิาร
สวนตำบลกุยเหนือ ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลท้ังสองแหง เปนหนวยงานท่ีอยูในเขตพื้นท่ีติดตอกัน จำนวน
หมูบานประชาชน ภูมิประเทศ บริบทในลักษณะเดียวกัน 

3.3  ความสำคัญของการกำหนดกรอบอัตรากำลังคน 

 การวางแผนกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนมีความสำคัญ เปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตำบลและสงผลกระทบตอความสำเร็จหรือความลมเหลวขององคการบริหารสวนตำบล 
การกำหนดอัตรากำลังคนอยางเปนระบบและตอเนื ่องจะชวยทำใหองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงทีทำใหการจัดหา 
การใชและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจึงมี
ความสำคัญและเปนประโยชนโดยสรุปได ดังนี้ 

3.3.1 ทำใหองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม สามารถพยากรณส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคต จากการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทำใหองคการบริหาร
สวนตำบลหาดขามสามารถวางแผนกำลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา (Early 
Warning) ซึ่งจะชวยทำใหปญหาท่ีองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได 

3.3.2 ทำใหทราบขอมูลพื้นฐานท้ังดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมี
อยูในปจจุบันและในอนาคต องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม  จึงสามารถวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 

องคการบริหาร
สวนตําบล

หาดขาม

สวน
ราชการ

บุคลากร
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3.3.3 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจดัการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ใหสอดคลองกันทำให
การดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนำไปสูเปาหมายท่ีตองการ 

3.3.4 ชวยลดปญหาดานตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน เชน ปญหาโครงสราง
อายุกำลังคน ปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหม เปนตน ซึ่งปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมด
ส้ินไปไดดวยการวางแผนกำลังคนแตการที่หนวยงานไดมีการวางแผนกำลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความ
รุนแรงของปญหานั้นลงได 

3.3.5 ชวยใหองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม สามารถที่จะจัดจำนวน ประเภท 
และระดับทักษะของกำลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทำใหกำลังคนสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหทั้งกำลังคนและองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม บรรลุวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม โดยรวม 

3.3.6 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะทำใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม เกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทุน
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานไมตรงกับความตองการ 

3.3.7 ชวยทำใหเก ิดการจางงานที ่เท าเทียมกันอยางมีประสิทธ ิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะนำไปสูการวางแผนกำลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสำเร็จ โดยเริ่มต้ังแตกิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแตงต้ัง การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความกาวหนาใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตำแหนง การจายคาตอบแทน เปนตน 

 3.4 กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
   3.4.๑ แตงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป 

   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคการบริหาร

สวนตำบลหาดขาม  
3.4.2.๒ ทบทวนขอมูลพื้นฐานองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม เชน 

กฎระเบียบ การแบงสวนราชการภายใน และกรอบอัตรากำลังในแตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน 
    3.4.2.๓ วิเคราะหอัตรากำลังในปจจุบัน (Supply Analysis) 

   3.4.๓ จัดทำรางแผนอัตรากำลัง ๓ ปขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม และ
สงคณะทำงานเพื่อปรับแตงรางแผนอัตรากำลัง  

   3.4.๔ องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากำลัง 
๓ ป ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรขัีนธ  
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   3.4.๕ องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ประกาศใชแผนอัตรากำลัง 3 ป  
ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566   

   3.4.๖ องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จัดสงแผนอัตรากำลังท่ีประกาศใชแลว 
ใหอำเภอ จังหวัดและสวนราชการในสังกัด รวมท้ังประชาสัมพันธในชองทางตาง ๆ  

 

4.สภาพปญหาของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน 

องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม เปนหนวยการบริหารสวนทองถิ ่นที ่จ ัดตั ้งตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 
2552 มีภารกิจ อำนาจหนาท่ี เปนไปตามรเบียบขอบังคับและกฎหมาย จึงไดวิเคราะหสภาพปญหาเพื่ออำนวย
ในการดำเนินการแกไขใหตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

   สภาพปญหาของเขตพื ้นที่ที ่ร ับผิดชอบและความตองการของประชาชนโดยแบง
ออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.  ปญหาโครงสรางพื้นฐาน   
   1.1 ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 
   1.2 ราษฎรไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน  
 2.  ปญหาการผลิต การตลาด รายไดและการมีงานทำ 
  2.1  การประกอบอาชีพในหมูบาน 
   2.1.1 ปญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ 
   2.1.2 ปญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพ 
  2.2  ความรูทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาดานการประมง 

3.  ปญหาสาธารณสุข และการอนามัย   
 3.1  ปญหาแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย 
 3.2  ปญหาการเผยแพรระบาดยาเสพติด 
 3.3  ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ เด็ก สตรีและคนพิการไมท่ัวถึง 
 3.4  ปญหาการแพรระบาดและการปองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบา 
4.  ปญหาน้ำกิน – น้ำใช เพื่อการเกษตร 
 4.1  การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคในฤดูแลง 
 4.2  การขาดน้ำเพื่อการเกษตร 
5. ปญหาขาดความรูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 5.1  ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร 
 5.2  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียน 
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6.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
 6.1  ปญหาน้ำเสียจากการเล้ียงสัตว 
 6.2  ปญหาในการตัดไมทำลายปาชายเลน 
 6.3  ปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
7.  ปญหาการบริหาร และการจัดการขององคการบริหารสวนตำบล    
 7.1  ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน 
 7.2  บุคลากรภาคปฏิบัติไมเพียงพอ 
ความตองการของประชาชน 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 ขุดลอกคลอง วางทอระบายน้ำ 
1.2 องคการโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน 
1.3 ติดต้ังไฟฟาสาธารณะเพิ่มข้ึน 
1.4 ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต ลาดยาง 
1.5 สรางเข่ือนหินกันทรายกันคล่ืน 
1.6 ออกเอกสารสิทธิท่ีดิน 

2. ดานการผลิต การตลาด รายได และการมีงานทำ 
2.1 จัดต้ังศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร 
2.2 ฝกอบรมความรู ดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
2.3 สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ 
2.4 ใหความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3. ดานสาธารณสุข และอนามัย 
3.1 ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแม และเด็ก 
3.2 ใหความรูดานสุขศึกษา 
3.3 ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กำจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัขบา 
3.4 ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ 

4. ดานน้ำกิน น้ำใช เพื่อการเกษตร 
4.1 ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ำ และกำจัดวัชพืช 
4.2 ใหมีการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคและปรับปรุงแรงดันน้ำ 

5. ดานความรู เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
5.1 ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ มีศูนยขอมูล หองสมุดประชาชน 
5.2 ใหความรูดานการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ 
5.3 ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตาง ๆ  
5.4 ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5.5 จัดใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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6. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1 รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ำเสียลงคลอง 
6.2 ฝกอบรมจัดต้ังเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.3 ขุดลอกคลองท่ีต้ืนเขิน และกำจัดวัชพืช 

7. ดานการบริหาร และจัดการองคกร 
7.1 จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุมสตรี ชมรม และ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและกลุมอื่น ๆ  
7.2 จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 

5. ภารกิจอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล                            

                 การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม เนนการมีสวนรวมของประชาชน

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ทุกดาน ไมวาจะเปน 

กระบวนการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมจัดทำ รวมแกไขปญหาในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนใน        

เขตพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม สำหรับการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหาดขามจะให

การดำเนินการบรรลุเปาหมายตาม วัตถุประสงคท่ีวางไวนั้น จำเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพื้นท่ี

เพื่อสรางความตระหนักรูรวมกันแกไขปญหา และสรางความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจรงิจัง 

องคการบริหารสวนตำบลหาดขามยังไดให ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(คน) ในทุกเพศทุกวัย

ของประชากร  นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและ สนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและพัฒนา

เยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทาง ในการจัดระเบียบการศึกษา สวนการ

พัฒนาดานอาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งสามารถ พึ่งพาตนเองได  โดยยึดแนว

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเปนที่ตั้ง การวิเคราะหภารกิจ  อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดยใชเทคนิคหลักการวิเคราะหแบบ Swot ซึ่งเปนการวิเคราะหสภาวะแวดลอม  

(SWOT Analysis)เปนเครื ่องมือในการประเมินสถานการณ สำหรับ องคกร  ซึ่งชวยผูบริหารกำหนด        

จุดแข็งและ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรค จากสภาพแวดลอม

ภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทำงานขององคกร การวิเคราะห SWOT Analysis 

เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพื่อให ผูบริหารรู จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ

องคกร ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกไดวา องคกรมี

แรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  มั่นใจไดอยางไรวาระบบการ ทำงานในองคกรยังมีประสิทธิภาพ 
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อยู  มีจุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร  ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม  SWOT Analysis มีปจจัยที่ควร

นำมา พิจารณา  2  สวน ดังนี้   

                ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก     

      S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี 

เกดิจาก สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต         

จุดแข็ง ดาน ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ   

      W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดอ อน ซึ ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน             

เปนปญหาหรือ ขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการ

แกปญหานั้น  

ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก                                    

O มาจาก Opportunities  หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการที่สภาพแวดลอม ภายนอกของ

องคกรเอื้อ ประโยชนหรือสงเสริมการ ดำเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น 

เปนผลมาจาก สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารที่ดี

จะตองเสาะ แสวงหา โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น                              

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่ง

การบริหาร จำเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง   

การวิเคราะหปจจัยภายใน/ปจจัยภายนอก(Swot) กำหนดการพัฒนาบุคลากรระดับองคกร 

ขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม  

             S จุดแข็ง(ภายใน) 

1. บุคลากรสวนใหญอาศัยในเขตพ้ืนท่ีและใกลเคียง  

2. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได  

3. บุคลากรอยูในวัยทำงานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว  

4. มีความรูเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษา -ปริญญาตร ี 

5. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการทำงาน
สามารถ สนองตอบนโยบายไดดี                                                   
6.  มีระบบบริหารงานบุคคล 

           w จุดออน (ภายใน)  

1. บุคลากรขาดความกระตือรือรน 

2. ยังขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 

3. พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทำ ใหบางสายงานมีบุคลากร 
ไมเพียงพอหรือไมมี เชน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เชนกรณีเกิดไฟไหม เปนตน 

4. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการสาธารณะ บาง
ประเภทไมม/ีไมพอ 
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7.  มีวัฒนธรรมประเพณีตางๆในตำบลเพ่ือสรางจิตสำนึกอัน
ดีกลุมพนักงานและคนในตำบล 

8. มีการจัดเก็บรายได ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

9.  ผูนำทองถ่ิน ทองท่ี มีการประสานงานท่ีดี                                   
10. มีรร.ระดับมัธยม จำนวน 1 แหง  โรงเรียน                                    
ประถม 3 แหง , ศพด.ในสังกัด 4 แหงทำใหเด็กในตำบลไม
ตองออกไปเรียนนอกพ้ืนท่ี 

11.ม ีสถานีอนามัย จำนวน 3 แหงเพ่ือคอยดูแลคนใน
ตำบล 

5. สำนักงานแคบ ทำใหมีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ ขอมูลเอกสาร
ตางๆอยางจำกัด 

6. ผูนำชุมชนบางสวนและประชาชนขาดการมีสวนรวม 

7. เศรษฐกิจไมคอยดีนักเน่ีองจากประชาชนสวนใหญทำอาชีพ
เกษตร และเมื่ออากาศแหงแลงทำใหผลผลิตไมดี   

8.การเดินทางไมสะดวกเน่ืองจากพ้ืนท่ีหางจากตัวอำเภอ 
ประมาณ 30 กิโลเมตร ไมมีรถประจำทาง 

o โอกาส(ภายนอก) 

1. ประชาชนรวมมือพัฒนาตามีท่ีขอความรวมมือ 

2. เจาหนาท่ีมีความคุนเคยกับประชาชน 

3. บุคลากรมีการพัฒนาความรูเพ่ิมข้ึน 

4. มีหนวยงานเขามารวมในการพัฒนาและเขามารวมในการ 

จัดกิจกรรมแบบบรูณาการรวมกัน เชน ในระดับอำเภอ 

จังหวัด โรงเรียน  

5. ประชาชนอยูแบบเครือญาติ มีการพ่ึงพาอาศัยกัน  

t อุปสรรค (ภายนอก) 

1. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธแบบ 

เครือญาติในชุมชน การดำเนินการทางวินัยเปนไปไดยาก มัก

กระทบกันกลุมญาติพ่ีนอง  

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน 

3.เจาหนาท่ีตองรับงานมากกวา 1 ตำแหนง เน่ืองจากบางสาย

งานขาดบุคลากร 

4. งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีจำนวนประชากร 

และภารกิจ  

5. มีพ้ืนท่ีกวางมากทำใหบริการประชาชนไมท่ัวถึง   

 

ดังนั ้น  ภารกิจ อ านาจหนาที ่ขององคการบริหารสวนตำบลหาดขามในการกำหนด

ยุทธศาสตรการ พัฒนาและแผนงาน 5 ดาน ตามแผนพัฒนา 5 ป ไปสูการปฏิบัติ จากการวิเคราะหโดยใช

เทคนิคหลักการ Swot  ตามที่กฎหมายกำหนดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหอำนาจองคการบริหารสวน      

ตำบลสามารถแกไขปญหาของ องคการบริหารสวนตำบลหาดขามไดเป นอยางดี มีความคุ มคา มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความ ตองการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบดวยการดำเนินการ

ขององคการบริหารสวนตำบลจะตองสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรี ผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลเปนสำคัญ  
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การวิเคราะหอัตรากำลังคนขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม   
 องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ยึดหลักวิธีวิเคราะหความตองการอัตรากำลังคน จากคูมือ
วิเคราะหอัตรากำลังของสวนราชการ ของสำนักงานพัฒนาระบบจำแนกตำแหนงและคาตอบแทน สำนักงาน 
ก.พ. นำมาประยุกตใช ก ับการว ิ เคราะหตำแหนงของบุคลากรในสังก ัดองค การบร ิหารส วนตำบล 
หาดขาม ใชหลักบันได 8 ข้ัน 
 

การวิเคราะหอัตรากำลังคนขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม แบบบันได 8 ขั้น 

 

 
  
 บันไดข้ันท่ี 1 การวางแผนงาน 
 องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป เพื่อ
พิจารณากรอบอัตรากำลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบดวย   
   1  นายกองคการบริหารสวนตำบล        เปน ประธานคณะกรรมการ 

   2  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  เปน คณะกรรมการ   

 3  ผูอำนวยการกองชาง    เปน คณะกรรมการ 

 4  ผูอำนวยการกองคลัง    เปน คณะกรรมการ 

.                      5  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม    เปน คณะกรรมการ 

                       6  ผูอำนวยการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    เปน คณะกรรมการ 

 7  หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล เปน คณะกรรมการ/เลขานุการ 

 8  นักทรัพยากรบุคคล      เปน ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังมีหนาท่ี  ดังตอไปนี ้

ขัน้ที่ 1

วางแผน

ขัน้ที่ 2

พิจารณานโยบายการ

บริหารกาํลงัคนภาครฐั

ขัน้ที่ 3

เก็บขอ้มลู ยุทธศาสตร ์

ภารกิจส่วนราชการ

ขัน้ที่ 4

เก็บขอ้มลูกระบวนการ

ทาํงานจริง

ขัน้ที่ 5

พิจารณาอุปสงค์

กาํลงัคน

ชัน้ที่ 6

พิจารณาอุปทาน

กาํลงัคน

ชัน้ที่ 7

กาํหนดจาํนวน สายงาน

ประเภท  

ขัน้ที่ 8

การจดัทาํกรอบ

อตัรากาํลงัของส่วน

ราชการ
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 1. วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที ่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล 
หาดขาม ตามกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจาย อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ผูบริหารและ สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 

 2. กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหนาที ่ความร ับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตำบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3. กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
ของกลุมงานตาง ๆ 

 ๔. กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม โดยให
หัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรง
กับภารกิจและอำนาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจรงิ และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และพนักงาน
สวนตำบล ลูกจางประจําในองคการบริหารสวนตำบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

 ๕. กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ 
หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลหาดขาม 

 ๖. จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
รอยละส่ีสิบของงบประมาณรายจาย 

 ๗. ใหพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 บันไดข้ันท่ี 2 การพิจารณานโยบายการบริหารกำลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จัดทำตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันท่ี  24 ตุลาคม 2545 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน และการจัดทำ
แผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ใชหลักการดำเนินการควบคูกับหนังสือ
สำนักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.องคการบรหิารสวนตำบล ท่ี มท 0809.2/ว 70 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน  2563  
เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เพื่อใหองคการบริหารสวน
ตำบลหาดขาม มีหลักในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป และบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการ
พัฒนาของผูบริหาร มุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงอยู
ในสิ่งแวดลอมที่ดี  มีระบบการปองกันและควบคุมโรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยดาน
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อาหารและน้ำ  ตลอดจนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ การรวมคิด รวมแกไข
ปญหาในหมูบาน  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ใหเปนไปตามความจำเปนและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู
อยางจำกัด การจัดลำดับความสำคัญของปญหาเพื่อแกไขปญหาใหไดทันตอเหตุการณ และตองสอดคลองกับ 6 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

 “ตำบลเขมอแข็ง เปนแผลงทองเท่ียวเชืงอนุรักษยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการท่ีดี ” 

พันธกิจ  
1. สนับสนุนสงเสริม การทองเท่ียวเชิงนิเวศน มีศูนยอํานวยความสะดวกแกผูมาทองเท่ียว  
2. มุงเนนใหประชาชนมีคุณภาพท่ีดีมีการศึกษา มีอาชีพมั่นคง เด็ก สตร ีคนชรา และผูดอยโอกาส

ไดรับการเอาใจใส ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
3. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในทุก ๆ ดานใหเทาเทียมกัน

ทุกพื้นท่ี  
4. สงเสริมการประกอบอาชีพที่มั ่นคง และมีรายไดเพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรูหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
5. พัฒนาอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และใชประโยชนใหเหมาะสมกับพื้นท่ี

สรางจิตนึก การอนุรักษธรรมชาติทางทะเล รวมถึงการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและ
ชุมชน  

6. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคการบริหารสวนตําบล ใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ตองการของชุมชน ตลอดจนสงเสริมการมีรวมของประชาชนในการพัฒนาพืน้ท่ี  

 
 องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวดังนี ้

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวและเศรษฐกิจ  

1. การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวและบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก
แกผูมาทองเท่ียว 
2. พัฒนาสนับสนุน และสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวตามเทศกาลงาน
ประเพณี รวมถึงการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและสุขภาพ 
3.  พัฒนาดานการประชาสัมพันธ ระบบขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับการทองเท่ียว 
4.  พัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการส่ิงอำนวยความสะดวกดาน
การทองเที่ยว ทั้งดานบุคคล โครงสรางพื้นฐานและความปลอดภัย สราง
เครือขายความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนทองถ่ิน สถาบันการศึกษา 
ในการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวในทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 
2. การพัฒนาดานสงเสริม
รายไดและการผลิต 

1.  สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั ่นคงและมีรายไดเพิ ่มขึ ้น ตาม
กระบวนการเรียนรู หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  พัฒนาดานการใหความรู การถายทอดเทคโนโลยี การแกไขปญหาโรค
ระบาด ผลผลิตทางการเกษตรและกสิกรรม 
3.  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน ท้ังการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ คุณภาพการจำหนายสินคา 
4. สงเสริม และสนับสุน การจัดตั้งตลาดกลาง เพื่อจำหนายผลผลิตทางการ
เกษตรและกสิกรรม รวมถึงการดูแลราคาผลผลิต 

3. การพัฒนาสังคม 
การศึกษา และคุณภาพชีวิต
อยางเพียงพอ 

1.  สนับสนุน การจัดต้ังกลุมองคกร รณรงคการจัดกิจกรรมในชุมชน 
2.  สงเสริมคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3.  จัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 
4.  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
5.  พ ัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ใหได มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
6.  อนุรักษ ฟนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.  พัฒนาและสงเสริมการกีฬา และนันทนาการใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
8.  สงเสริมระบบสุขภาพภาคประชาชน 
9.  พ ัฒนาระบบปองก ันความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัยให  มี
ประสิทธิภาพ 
10.  สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการแกไข ปองกัน การดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ โดย
สงเสริมดานการใหความรู การอบรม และใหประชาชนในทองถ่ิน อาสาสมัคร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน 
11. สงเสริมการจัดสวัสดิการ คุ มครอง เด็กและเยาวชน และการใหการ
สงเคราะหผูสูงอายุ เด็ก และผูดอยโอกาสทางสังคม 

4.  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1.  พัฒนาอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และใชประโยชน
ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
2.  สรางจิตสำนึก และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3.  จัดระบบการจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
4.  อนุรักษ  ฟนฟูความหลากหลายทาวชีวภาพในทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 
5.  การพัฒนาระบบบริหาร
ใหมีความเปนเลิศ  

1.  พัฒนาการบริหาร แบบบูรณาการระหวางองคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่อใชประชาชนไดรับประโยชนมากยิ่งข้ึน 
2.  พัฒนาการสงเสริมการใหความรู  ดานการเมือง การปกครอง ระบบ
ประชาธิปไตย แกบุคลากร และผูนำทองถ่ินทุกรูปแบบ 
3.  พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
4.  พัฒนาความรู ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองคกรใหอยูใน
ระดับมาตรฐานท่ียอมรับได 
5.  พัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช 
ในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
6.  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น ให
ครอบคลุมท่ัวถึงมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
7.  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนา 
8.  ยึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี 
9.  ปรับปรุงโครงสรางระบบและกระบวนการทำงานใหมีความทันสมัย 
10.  พัฒนาเสร ิมสร างความพึงพอใจและความมั ่นใจใหแก ประชาชน
ผูรับบริการ 
11.  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน 

 

 บันไดข้ันท่ี 3 การเก็บขอมูลยุทธศาตรและภารกิจของหนวยงาน 

 เมื่อองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม มียุทธศาสตรในการกำหนดทิศทางในการบริหาร
จัดการในองคกรแลว จึงดำเนินการกำหนดเปาประสงคและภารกิจของหนวยงานเพื่อที่จะใหคณะกรรมการ
รวมกันพิจารณาวา ในยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตร มีเปาประสงคอยางไร และองคการบริหารสวนตำบล 
หาดขาม จะกำหนดตำแหนงใด เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาประสงคนั้น และปจจุบันองคการบริหารสวนตำบล
หาดขาม มีอัตรากำลังในการปฏิบัติงานภายใตยุทธศาสตรนั้นเพียงพอหรือไม และยุทธศาสตรใดที่มีคนเกิน
ความจำเปนเพื่อท่ีคณะกรรมการจะไดปรับเกล่ียตำแหนงในกรณีตำแหนงวาง นั้น เพื่อรองรับการทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 3 ป  ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ภายใตภารกิจของแตละสวน
ราชการ  

การจัดสรรอัตรากำลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการกำหนด
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลมากยิ่งข้ึน 
โดยจุดเนนคือกำหนดสายงานที่สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พรอมทั้งเอื้อตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันไดแก การโอน การยาย การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ทั้งนี้
องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไดพิจารณาดวยวาอัตรากำลังที่มีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณเปนอยางไรเพื่อใหสามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยให
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พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 1. สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบล  

งานเลขานุการของนายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหารสวนตำบลและเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตำบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวน
ตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส งานกิจการขนสง งานสงเสริมการทองเท่ียว งานสงเสริมการเกษตร งาน
การพาณิชย งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความ
สงบเรียบรอย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ งานประชาสัมพันธ งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานนิติการ งานคุมครอง ดูแลและรักษาบำรุงทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดลอม งานยุทธศาสตรและ
งบประมาณ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานสาธารณสุขส่ิงแวดลอม และราชการท่ีมิไดกำหนดให
เปนหนาท่ีของกอง สำนักหรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตำบลเปนการเฉพาะ รวมท้ังกำกับและ
เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำทาง
วิชาการ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้ 

1) งานบริหารงานท่ัวไป 
2) งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
3) งานนิติการ 
4) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) งานสงเสริมการทองเท่ียว 

6) งานสงเสริมการเกษตร  
7) งานสวัสดิการสังคม  
8) งานสงเสริมการเกษตร  
9)  งานนโยบายและแผน 

 - สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชใน
การบรรจุ และแตงต้ังใหพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจาง ดำรงตำแหนงในสำนักงานปลัด
องคการบริหารสวนตำบล สวนใหญจะเนนที่เรื ่องการวางแผน นโยบาย อำนวยการทั่วไป  การบริการ
สาธารณะ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงต้ังจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงของแต
ละสายงาน เพื่อใหพนักงานแตละตำแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  
ประสบการณท่ีแตละคนมี 
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                          2. กองคลัง  

มีหนาที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับ งานการจายเง ิน การรับเง ิน การจัดเก็บภาษี 
คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนำสงเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ 
งานจัดทำหรือชวยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการ
จัดสรรเงินตาง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทำงบ
ทดลองประจำเดือนและประจำป งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหนาย 
พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตาง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ 
ชวยเหลือใหคำแนะนำทางวิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน งานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้ 

1) งานการเงินและบัญชี] 
2) งานพัสดุและทรัพยสิน 
- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงต้ัง

ใหพนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ดำรงตำแหนงในกองคลัง จะเนนที่เรื่องการเงิน  
การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษาที่ใชในการบรรจุแตงตั ้งจะใชคุณวุฒิตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหนงของแตละสายงาน เพื่อใหพนักงานแตละตำแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 3. กองชาง 
    มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณ

ราคางานจัดทำราคากลาง งานจัดทำขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสรางพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ำ งานติดตั้งซอมบำรุงระบบไฟ
สองสวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบยีบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการกอสรางและ
ซอมบำรุงประจำปงานควบคุมการกอสรางและซอมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื ่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใชเครื ่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษา
เครื ่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการชางสุขาภิบาล งานชวยเหลือ
สนับสนุนเครื่องจักรกล งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือสนับสนุน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจายวสัดุ 
อุปกรณ อะไหล น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำทางวิชาการดานวิศวกรรม
ตาง ๆ  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้ 

1) ฝายกอสรางและซอมบำรุงงานควบคุมอาคาร 
2) ฝายควบคุมอาคารงานผังเมือง 
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- กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงต้ัง
ใหพนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ดำรงตำแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนที่เรื่อง
สายงานชาง การกอสราง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษาที่ใชในการบรรจุ
แตงต้ังจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตำแหนงสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณท่ีแตละคนมี 

                             4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

                               มีอำนาจหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะหและจัดทำ

แผนงานดานสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ 

งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยส่ิงแวดลอม งานคุมครองผูบริโภค งาน

ใหบริการดานสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย งาน

วิเคราะหทางวิทยาศาสตร งานการแพทย งานการแพทยฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนยบริการ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานสงเสริมปองกันควบคุมโรค 

งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพตำบล งานมาตรฐานและคุณภาพหนวยบริการ งาน

ยุทธศาสตรสาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทยแผนไทย งานสงเสริมสนับสนุนการแพทยแผน

ไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจผูปวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการ

รักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานสงเสริม

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข 

งานปองกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย งานศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะห กำหนดมาตรการ

และแผนดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การเฝาระวังและตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม งานสงเสริมสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการ

จัดการส่ิงแวดลอม งานรณรงคและการฝกอบรมสรางจิตสำนึกดานส่ิงแวดลอม งานวางแผนและจัดทำแผน

ดำเนินงานดานการเฝาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง งานเฝาระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพ

น้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายตางๆ งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำทางวิชาการ   

รวมถึงงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ  

- งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม                                                                             
- งานสงเสริมสาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด 

                                 - . กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมคณุสมบติั  ความรู ้ทกัษะ วฒุิการศึกษา ที่

ใชใ้นการบรรจุ และแต่งตัง้ใหพ้นกังานส่วนตาํบล  ลกูจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง ดาํรงตาํแหน่งในกองสาธารณสชุฯ 

ส่วนใหญ่จะเนน้ที่เร่ืองสายงานสาธารณสชุฯ แผนการรกัษาพยาบาล การใหบ้ริการสาธารณาํสขุ ฯ ส่วนวฒุิการศึกษาท่ี
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ใชใ้นการบรรจุแต่งตัง้จะใชค้ณุวฒุิตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือใหพ้นกังานแต่ละตาํแหน่ง

สามารถปฏิบติังานไดเ้ต็มความสามารถและตรงตามความรู ้ประสบการณท่ี์แต่ละคนมี 

 5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีอำนาจหนาที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา  

ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการ

ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการดานการศึกษา งาน

โรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ 

งานหองสมุด งานพิพิธภัณฑ งานเครือขายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อ

การศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจาง สังกัด

สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไมจัดต้ังกองการเจาหนาท่ี งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให

คำแนะนำทางวชิาการ รวมถึงงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

- งานบริหารการศึกษา 

- งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

-กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ 

และแตงตั้งใหพนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ดำรงตำแหนงในกองการศึกษาฯ สวน

ใหญจะเนนท่ีเรื่องสายงานการศึกษา แผนงานการศึกษา สงเสริมการศึกษา ฯ สวนวุฒิการศึกษาท่ีใชในการ

บรรจุแตงตั้งจะใชคณุวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตำแหนง

สามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณท่ีแตละคนมี 

4. หนวยตรวจสอบภายใน 
มีหนาที่รับผิดชอบเกี ่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป งานการ

ตรวจสอบความถูกตองแลเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การเก็บ
รักษาพัสดุ และทรัพยสิน งานตรวจสอบการทำประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล งาน
ตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค และเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและ
ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
คำแนะนำแนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเกี ่ยวของ รวมถึงงานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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 บันไดข้ันท่ี 4 การเก็บขอมูลกระบวนการทำงานจริง 
 องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไดพิจารณาภาระคางานท่ีแตละสวนราชการไดเก็บ
รวบรวมขอมูล พิจารณาประกอบกับมาตรฐานกำหนดตำแหนงของแตละตำแหนง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
อัตราตำแหนงท่ีควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตรากำลังของบุคลากรในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ป   

 บันไดข้ันท่ี 5 การพิจารณาอุปสงคกำลังคน  
 หลังรวบรวมขอมูลดังกลาวแลว ตลอดระยะเวลาที่แลวมาแผนอัตรากำลังที่ใชคือ แผน
อัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ 2561 – 2563 พบวา องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม มีภารกิจ  
ดานการศึกษา ดานการจัดทำแผนท่ีภาษี และดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมและอื่น ๆ  ท่ีเพิ่มข้ึน เบ้ืองตน
คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาอัตรากำลังท่ีวางใหคงอยูเดิม เพื่อรองรับภารกิจและเปนการควบคุมภาระ
คาใชจาย แตก็ยังไมสามารถตอบสนองภารกิจและงานท่ีเพิ่มข้ึนได 

 บันไดข้ันท่ี 6 การพิจารณาอุปทานกำลังคน 
 องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไมมีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบ
อัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ไมมีบุคลากรเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณตาง ๆ แตหากมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ เปนประเภทบริหารทองถ่ิน (ปลัดองคการบริหาร
สวนตำบล) และประเภทอำนวยการทองถ่ิน (ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) ซึ่งเปนเครื่องจักร
สำคัญในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตำบล ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จึงควรมี
แนวทางในการรองรับกรณีดังกลาว ท่ีเกษียณ 3 แนวทาง 

1. กอนการเกษียณ 60 วัน องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จะเตรียมการดำเนินการ
สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ เพื่อมาดำรงตำแหนงดังกลาว เพื่อใหไดคนใหมมาสานงานตอคนท่ี
เกษียณ ใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑกำหนด 

 2. หากไมสามารถดำเนินการไดในขอ 1 องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จะสรรหาคน
มาดำรงตำแหนง (เสนอชื่อเขา ก.องคการบริหารสวนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ) ภายหลังจากตำแหนง
วาง ใน 60 วัน  (รวมขอ 1 และ ขอ 2 ได 120 วัน) 

3. หากองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไมสามารถดำเนินการได ท้ังขอ 1 และ 2 แลว 
องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จะรายงานตำแหนงผูบริหารวาง ขอใชบัญชีจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  

ซึ ่งการดำเนินการเมื ่อตำแหนงวางเกิดขึ ้นแลว องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม  
มีตำแหนงประเภทผูอำนวยการทองถ่ิน ท่ีสามารถรักษาราชการแทนและปฏิบัติงานในระหวางการสรรหาได  

บันไดข้ันท่ี 7 การกำหนดจำนวน/สายงานและประเภทตำแหนง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ใชการวางกรอบ
อัตรากำลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมใหสอดรับกับ
แนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความ
คลองตัว และมีเจาภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังไดกำหนดใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดดีวย 
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ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากำลังแตละประเภทอยางเหมาะสมกับภารกิจ โดยให
พิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ดังนี้ 

• พนักงานสวนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเนนการใช
ความรูความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเกี่ยวของกับการกำหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความตอเนื ่องในการทำงาน  มีอำนาจหนาที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
ตามลำดับช้ัน กำหนดตำแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตำบลไว ดังนี ้

- สายงานบริหารทองถ่ิน  ไดแก ปลัด/รองปลัด   
- สายงานอำนวยการทองถ่ิน ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอำนวยการ

กอง/หัวหนาสำนัก/หัวหนาฝาย  
- สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานท่ัวไป ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ำกวาปริญญาตร ี

• พนักงานครู : ปฏิบัติงานภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เนนการใชความรู
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานที่เกี ่ยวของกับการกำหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความตอเนื ่องในการทำงาน  มีอำนาจหนาที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
ตามลำดับช้ัน กำหนดตำแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตำบลไว ดังนี้ 

• ที่ตองใชทักษะและประสบการณ จึงมีการจางลูกจางประจำตอเนื่อง
จนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมมีการกำหนดอัตราข้ึนมาใหม หรือกำหนดตำแหนงเพิ่มจากท่ีมีอยูเดิม
และใหยุบเลิกตำแหนง หากตำแหนงท่ีมีอยูเดิมเปนตำแหนงวาง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ  โดย
กำหนดเปน ๓ กลุม  ดังนี้  

- กลุมงานบริการพื้นฐาน  
- กลุมงานสนับสนุน 
- กลุมงานชาง 

•  พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมี
กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ
การกำหนดพนักงานจางจะมี 3 ประเภทแต องคการบริหารสวนตำบลหาดขามเปนองคการบริหารสวนตำบล
ประเภทสามัญ มีบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกำหนดจางพนักงานจาง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจางท่ัวไป/พนักงานจางตามภารกิจ  
พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป 

14 1 10 8 
 

 บันไดข้ันท่ี 8 คือการจัดทำแผนอัตรากำลังของสวนราชการ 
 การจัดทำแผนอัตรากำลังแตละสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ใชการ
วิเคราะหภารกิจ อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหทราบวาองคการบริหาร
สวนตำบล มีอำนาจหนาที่ที ่จะเขาไปดำเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที ่ใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนไดอยางไร โดยสามารถกำหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกำหนดอยูใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  อีกท้ังองคการบริหารสวนตำบล
หาดขาม ไดวิเคราะหภารกิจที่มีอยู  เพื่อนำมาใชในการกำหนดสวนราชการรองรับ และใหสอดคลองกับ
ภารกิจท่ีเกิดข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนเปนหลัก ดังนี ้
 

ภารกิจ กำหนดสวนราชการรองรับภารกิจ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทางบกและทาง

น้ำ      

(2) การสรางและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำท่ี

เช่ือมตอระหวาง อปท. 

(3) การขนสงมวลชนและการวินาศกรรมจราจร 

(4) การสาธารณูปการ 

(5) การจัดใหมีและการบำรุงทางน้ำและทางบก 

(6) การจัดใหมีและบำรุงทางระบายน้ำ 

(7) การจัดใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา 

(8) การจัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

(9) การจัดใหมีและการบำรุงการไฟฟาหรือแสง

สวางโดยวิธีอื่น 

ดานโครงสรางพื้นฐานมีภารกิจที่เกี ่ยวของ

การการซอม การสราง การบำรุงรักษา ไฟฟา 

ประปา สาธารณูปโภคสวนใหญ ดังนั้น การ

กำหนดสวนราชการรองรับภารกิจในดานนี้ 

คือ กองชาง  

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี ่ยวของ 
ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา 

(2) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การ

รักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

(3) การปองกัน การบำบัดโรค และการจัดต้ังและ

บำรุงสถานพยาบาล 

(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 

ด านส ง เสร ิมค ุณภาพชีว ิต ม ีภารก ิจ ท่ี

เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท้ัง

ด วยส ุขภาพพลานาม ัย และการพ ัฒนา

คุณภาพชีวิต ดังนั้น การกำหนดสวนราชการ

รองร ับภารกิจในดานนี ้  ค ือ สำนักปลัด

องคการบริหารสวนตำบล  
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(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและท่ี

สาธารณะ 

(6) การจัดใหมีโรงฆาสัตว 

(7) การจัดใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

(8) การจัดใหมีการบำรุงสถานท่ีสำหรับนักกีฬา 

การพักผอนหยอนใน สวนสาธารณะ สวนสัตว 

ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมราษฎร 

(9) การบำรุงและสงเสริมการทำมาหากินของ

ราษฎร 

 
 

ภารกิจ กำหนดสวนราชการรองรับภารกิจ 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี ้
(1) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(2) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยใน

จังหวัด 

(4) การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี

ของประชาชนในเขตตำบล 

ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ

รักษาความสงบเรียบรอย ดานนี้เปนการให

ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพยส ินของ

ประชาชนรวมทั ้งความปลอดภัยทางดาน

โครงสรางพื้นฐานดวย ดังนั ้น การกำหนด

ส  วนราชการรอง ร ั บภารก ิ จ เป น ก าร

ประสานงานการปฏิบัต ิระหว าง 2 สวน

ราชการ ค ือ กองช าง และสำน ักปลัด

องคการบริหารสวนตำบล  

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชย
กรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
(1) การจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 

และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบียบท่ีกำหนด 

(2) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 

(3) การสงเสริมการทองเท่ียว 

(4) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุนและการทำ

ดานการวางแผน การสงเสร ิมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ภารกิจใน

ดานนี ้ เก ี ่ยวของก ับการมีส วนร วม ของ

ประชาชนในการสงเสริมอาชีพและความ

เปนอยูของประชาชน ดังนั ้น การกำหนด

สวนราชการรองรับภารกิจในดานนี ้  คือ 

สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
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กิจกรรมไมวาจะดำเนินการเองหรือรวมกับบุคคล

อื่นหรือจากสหการ 

5. ด  านการบร ิ ห า รจ ัดกา รและการอน ุ ร ั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีภารกิจท่ี
เก่ียวของ ดังนี้ 

        (1) การคุมครอง ดูแลและบำรุงรักษาปาไม ท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

(2) การจัดต้ังและการดูแลระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย

รวม 

(3) การกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 

(4) การกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

(5) การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  

ดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม ภารกิจในดานนี้เกี ่ยวของกับ

บริหารจัดการที ่ม ีประสิทธ ิภาพและการ

สงเสริมสภาพแวดลอมในชุมชน ดังนั้นการ

กำหนดสวนราชการรองรบัดานนี้ คือ สำนัก

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

ภารกิจ กำหนดสวนราชการรองรับภารกิจ 

6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา 
(2) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(3) การสงเสริมการกีฬา  
(4) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
(5) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการ
สงเสริมวัฒนธรรม 

ด านการศาสนา ศ ิลปว ัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ภารกิจใน

ดานนี้เกี ่ยวของกับภูมิปญญา ศาสนาและ

ว ัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังน ั ้น การ

กำหนดสวนราชการรองรับดานนี้ คือ สำนัก

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการ
ปฏ ิบ ัต ิภารก ิจของส วนราชการและองค  กร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี ้
(1) สนับสนุนสภาตำบลและองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่นในการพฒันาทองถ่ิน สนับสนุนหรือ

ชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครงอสวน

ทองถ่ินอื่นในการพฒันาทองถ่ิน 

(2) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติ

หนาท่ีของสภาตำบลและองคกรปกครองสวน

ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการ

ปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร

ปกครองสวนทองถิ ่น  ภารกิจในดานนี้

เกี่ยวของกับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นการ

กำหนดสวนราชการรองรับดานนี้ คือ สวน

ราชการทุกกองในองคการบริหารสวน

ตำบลหาดขาม (สำนักปลัดองคการบริหาร

สวนตำบล กองคลัง กองชาง) 
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ทองถ่ินอื่น 

(3) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบง

ใหแกสภาตำบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(4) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอื่น 

ภารกิจทั้ง  7  ดาน ตามที่กฎหมายกำหนดใหอำนาจองคการบริหารสวนตำบล สามารถ 
จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตำบลหาดขามไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คำนึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบล 
จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลเปนสำคัญ 

 
 
 
 

ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จะดำเนินการมีดังนี้ 
 

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การกำหนดสวนราชการรองรับกับภารกิจ 

ภารกิจหลัก 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ

รักษาความสงบเรียบรอย 
4. ดานการศาสนา ศิลปว ัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  

 

1. กองชาง 

2. สำนักปลัด อบต. 

3. สำนักปลัด อบต.และกองชาง 
 

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ภารกิจรอง 
1. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

2. ด  านการบร ิหารจ ั ดการและอน ุ ร ักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3. ดานการบริหารจัดการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1. สำนักปลัด อบต.และกองคลัง 
 

2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 

3. ทุกสวนราชการ 
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  สรุปปญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากำลัง   

 วิเคราะหอัตรากำลังท่ีมี ขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 
  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณสําหรับองคกรซึ่งชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็ง และจุดออนขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ตอการทํางานของ
องคกรการวิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณเพื่อใหผูบริหารรูจุดแข็ง  
จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกรซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง  
นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคล่ือนไปยังเปาหมายไดดีหรือไม มั่นใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางาน
ในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยูมีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม   SWOT 
Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา  2  สวน  ดังนี้    

1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
1.1    S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจาก

ปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกำลังคน จุดแข็งดานการเงิน 
จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็ง ดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ                       

1.2   W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมา
จากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกร
จะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น     

2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 
2.1   O มาจาก Opportunities หมายถ ึง  โอกาส เป นผลจากการท่ี

สภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตาง
จากจุดแข็งตรงที ่ โอกาสนั ้น เปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจ ุดแข็งนั ้นเปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2  T มาจาก Threats หมายถึง อ ุปสรรค เปนขอจําก ัดที ่ เก ิดจาก
สภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง  

 วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 

1. มีภูมิลำเนาอยูในพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบล 

และพื้นท่ีใกล องคการบริหารสวนตำบล 

2. มีอายุเฉล่ีย ๒๕ – 4๐ ป เปนวัยทำงาน 

3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทำใหการทำงานละเอียด 

   รอบครอบไมมีพฤติกรรมเส่ียงตอการทุจริต 

จุดออน   W 

1. บางสวนมีความรู ไมสอดคลองกับภารกิจของ 

องคการบริหารสวนตำบล 

2. ทำงานในลักษณะเชื่อความคิดสวนตัวมากกวา

หลักการและเหตุผลท่ีถูกตองของทางราชการ 

3. มีภาระหนี้สิน 
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4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 

5. เปนคนในชุมชนสามารถทำงานคลองตัว  โดยใช 

    ความสัมพันธสวนตัวได 

  

โอกาส   O 

1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทำใหเกิดความ

รวมมือในการทำงานงายข้ึน 

2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู บริหารและการ

ทำงานและ องคการบริหารสวนตำบลในฐานะตัวแทน 

ขอจำกัด   T 

1. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ 

2. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยาก

ของงาน 

3. พื้นท่ีกวางทำใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 

4. มีความกาวหนาในวงแคบ 

 
 
 
 

วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม (ระดับองคกร) 

 
จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย 

2. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ 

    ทำงาน และ องคการบริหารสวนตำบลในฐานะ

ตัวแทน 

4. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร 

5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา

ของบุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน 

6. สงเสริมใหมีการนำความรูและทักษะใหม ๆ ที่ได

จากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 

จุดออน   W 

1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ 

2. พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทำใหบางสายงานมี

บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี 

3. อาคารสำนักงานคับแคบ  

 

โอกาส   O 

1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา องคการ

บริหารสวนตำบลดี 

2. มีความคุนเคยกันทุกคน 

ขอจำกัด  T 

1.  ม ี ร ะบบอ ุปถ ั มภ  และกล ุ  มพรรคพวกจาก 

ความสัมพันธแบบเครือญาติในชุมชน การ  ดำเนินการ

ทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบญาติพี่นอง 
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3. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทั่วเขต องคการบริหาร

สวนตำบล ทำใหรู สภาพพื้นท่ี ทัศนคติของประชาชน

ไดดี 

4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี /ปริญญา

โทเพิ่มข้ึน 

5. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท

ในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค 

 

2. ขาดบุคลากรที ่ม ีความเชี ่ยวชาญบางสายงาน

ความร ู ท ี ่ม ีจำก ัดทำให ต อง เพ ิ ่มพ ูนความร ู  ให

หลากหลายจึงจะทำงานได ครอบคลุมภารกิจ ของ 

องคการบริหารสวนตำบล 

3. งบประมาณนอยเมื่อเปรยีบเทียบกับพื้นท่ี จำนวน 

    ประชากร และภารกิจ 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม กำหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานสวนตำบลในสังกัดทุกระดับ 
โดยมุงเนนไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรูท่ัวไปใน
การปฏิบัติงาน เสริมความรูและทักษะในแตละตำแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัวและดานอื่น ๆ ท่ีจำเปน
แลวองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ตระหนักเปนอยางยิ่ง โดยมุงเนนที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแหงรัฐ  
คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางไทยแลนด 4.0 เพื่อประโยชนของประชาชนเปนหลักกลาวคือ 

1. เปนองคการบริหารสวนตำบลที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการที่เปดเผย โปรงใส 
ในการทำงานบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ หนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกันระหวาง
หนวยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป เพื่อเปนการตรวจสอบการทำงานระหวางกันและเปดกวางในการมีสวน
รวม การสรางเครือขาย 

2. องคการบริหารสวนตำบลยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทำงานที่ตองเขาใจประชาชนเปน
หลัก ทำงานเชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตั้งคำถามเสมอวาประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการ
และตอบสนองความตองการประชาชนเปนสำคัญ การอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกสวนราชการ เพื่อเปดโอกาส
ตอบโจทยการทำงานรวมกัน  องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม มุงเนนใหประชาชนใชระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส  
เพื่อใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ โดยเปดใหประชาชนใชบริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปด
โอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีหนวยงาน ใหขอมูลผานไลน เว็บไซดของหนวยงานดวย 

3. เปนองคการบริหารสวนตำบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม  
ไดรับการถายโอนสถานีอนามัยมา 1 แหง จากกระทรวงสาธารณสุขพรอมกับเจาหนาที่ประจำสถานีอนามัยจำนวน
หนึ่ง ดังนั้น ในดานการปฏิบัติงานสาธารณสุข ทำใหองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม มีขีดความสามารถในการ
ใหบริการสาธารณสุข โดดเดน และทันทวงทีตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ งบประมาณในจำนวนหนึ่งท่ี
อุดหนุนใหกับสถานีอนามัยถายโอน  ทำใหองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม สามารถจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือทาง
การแพทยที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการจางอัตรากำลังเพิ่ม เพื่อ
สนับสนุนงานในดานสาธารณสุขไดเปนอยางดี และทันสมัย 
 4. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จะยึดถือ
ปฏิบัติการดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือ
สำรวจทักษะดานดิจ ิท ัลของขาราชการและบ ุคลากรภาคร ัฐดวยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-
Assessment) โดยไดรวบรวมเปนนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรในการพัฒนาทักษะของ
พนักงานในสังกัด 
 ทั้งนี ้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ตามแนวทางขางตนนั้น 
กำหนดใหทุกตำแหนง ไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ป ซึ่งวิธีการพัฒนา 
อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ 
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 ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตำบล เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บังเกดิผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซึ่งการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงาน
ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน   

 การบริหารโครงการ  
 การใหบรกิาร 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดตอส่ือสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน 

 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องคการบริหารสวนตำบลหาดขามเล็งเห็นวา มี
ความสำคัญอยางยิ่ง เนื่องจากวาบุคลากรท่ีมาดำรงตำแหนง ในสังกัดนั้น มีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกันตางสถานท่ี 
ตางภาค ตางภาษาถ่ิน ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง ประกอบ
กับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตำบลทุกคนที่พึงมีเปนการหลอหลอมใหเกิด
พฤติกรรมและคานิยมพึงประสงคร วมกัน เพื ่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม  
ประกอบดวย 

 การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทำงานเปนทีม 

  องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไดตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเปน
สำคัญ เพราะเขาใจดีวาหากคนในองคกรไดรับการพัฒนาแลว ยอมจะสะทอนใหองคกรไดรับการพัฒนาตามลำดับท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงไดกำหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันท่ี            
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไดมีการกำหนดเปาหมาย การพัฒนาประเทศใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดใหภาครัฐ
ตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มี
ความทันสมัย และพรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความโปรงใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กำหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ขอ 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและคนเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมี
ความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ โดยภาครัฐมี
กําลังคนท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ใหสามารถสนองความตองการ
ในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง ทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถ รองรับการเปล่ียนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและ
มองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม 

องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานสงเสริมรายไดและการผลิต 
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอยางเพียงพอ 
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5. ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารใหมีความเปนเลิศ 

องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อสนับสนุน สงเสริมใหสอดคลองกับขางตนในดานทรัพยากรบุคคลและขับเคล่ือนภารกิจขององคการบริหาร
สวนตำบลหาดขาม โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี ้

1. นโยบายการวิเคราะหอัตรากำลัง  
องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม มีความมุงมั ่นในการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถขับเคลื่อน

ภารกิจในความรับผิดชอบใหสามารถดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยไดมีการวางแผน
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อัตรากำลัง โดยกำหนดอัตรากำลังคนไวในแผนอัตรากำลัง 3 ป เพื่อใหมีคนสอดคลองกับภารกิจในความรับผิดชอบ
ของแตละสวนราชการ ไดแก สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบล กองคลัง  กองชาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  และหนวยตรวจสอบภายใน รวมมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร ภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบแตละ
ตำแหนงท่ีสอดคลองและเอื้อตอการปฏบัิติตามเปาหมายขององคกร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือ

บรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน หรือการปรับปรุงตำแหนงพนักงานจางท่ัวไปเปนพนักงานจางตามภารกิจ โดยคำนึงถึง
การดำเนินการอยางโปรงใส มีการดำเนินการตาม หลักเกณฑ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายกำหนด  รวมทั้งนำเอา
เครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช เพื่อชวยใหสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคลองกับตำแหนงงาน เพื่อนำไปสูการผลักดันให องคการบริหาร
สวนตำบลหาดขาม มีการบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการท่ี

เปนเครื ่องมือสำคัญในการผลักดันใหภารกิจของหนวยงานสามารถ บรรลุเปาหมายที่วางไวโดยมีการใหเงินเดือน 
คาจาง คาตอบแทนในการดำเนินการดังกลาวอยางเหมาะสมและเปนธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 
องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไดมีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรทุกประเภทอยาง
เหมาะสมและเปนธรรม โดยมีการกำหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPIs) ท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร ภารกิจ ใน
ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง อันจะสงผลใหการปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันใหบรรลุเปาหมายใน
ระดับองคกร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีท่ีบุคลากรท่ีไมผาน
การประเมินผลการปฏบัิติราชการประจำป หรือมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ำกวามาตรฐานท่ีตองการ เชน 
สงไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  งดเล่ือนข้ันเดือน คาจาง คาตอบแทน การไมตอสัญญาจางสำหรับพนักงานจาง การไม
จายเงินประโยชนตอบแทนอื่น เปนตน 

4. นโยบายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  
องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม  ไดใหความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปน

อยางมาก เพราะการพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือวาเปนปจจัยหลักท่ีจะชวยสงเสริมการบริหารและ
พัฒนาเปนใหบุคลากรของ องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม  บุคลากรมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
เพียงพอสำหรับภารกิจงานในปจจุบันและการเปล่ียนแปลงในอนาคต องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จึงวางแผนให
มีการบริหารและพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อสรางคุณภาพของบุคลากรใหสามารถเรียนรู และพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ โดยการดำเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา การฝกอบรม การพัฒนา
รายบุคคล รวมถึงพัฒนาดานทักษะและสมรรถนะตาง ๆ ประจำตัวบุคคล เพื่อใหความรูแกบุคลากร ทุกระดับ ท้ัง
หลักสูตรกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีจัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและคาตอบแทน  
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องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม คำนึงถึงการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามท่ี
รัฐเปนผูกำหนดใหกับบุคลากรภายในองคกร โดยกำหนดใหมีคาตอบแทนลวงเวลา สำหรับพนักงานสวนตำบลท่ี
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในหนาที่ราชการ เชน คาตอบแทนของ
ผูปฏิบัติงานดานส่ิงปฏิกูลในชุมชน 

6. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมและการสรางความผูกพันในองคกร  
องค การบร ิหารส วนตำบลหาดขาม เห ็นความสำค ัญของการม ีค ุณธรรมจร ิยธรรมและ 

การสรางความผูกพันในองคกร เปนอีกหนึ่งนโยบายท่ีสำคัญ เพราะหากพนักงานสวนตำบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทำงานรวมกัน สามัคคีผูกพันกันแลว จะเปนปจจัยท่ีชวยในการรักษาบุคลากรใหอยูคงกับหนวยงานได 
รวมท้ังสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชนและมีประสิทธิภาพใหกับองคกร นโยบายในดานนี้องคการบริหารสวนตำบล
หาดขาม ไดจัดสรรงบประมาณในการตั้งไวในขอบัญญัติประจำปทุก ๆ ป เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในสังกัด มีกิจกรรม
รวมกัน เชนการฝกอบรมหลักสูตรการทำงานรวมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการ
ปองกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายดานการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม เล็งเห็นความสำคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เปนองคประกอบในการปฏิบัติงานท่ีสำคัญในสถานการณปจจุบัน  เนื่องจากทำให
การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันตอเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ตอองคกร ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จึงไมปดกั้น
บุคลากรในการเรียนรู เทคโนโลยีในการทำงาน รวมทั้งสงเสริมการมีนโยบายในการนำเสนองาน  การสงงาน  การ
รายงานผลงาน การรายงานสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ผานระบบ  Line  Facebook  ขององคกร เพื่อใหทุกคน
สามารถเขาถึงงานของบุคคลอื่นอยูตลอดเวลา และสนับสนุนใหพนักงานพัฒนาทักษะดานดิจิทัลดวยตัวเอง ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือสำรวจทักษะดานดิจิทัล
ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment) เพื ่อรวบรวมเปน
ฐานขอมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในดานดังกลาว 

      8. นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 
         องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไดดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี 

มท 0810.6/ว 548  ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ตามพระราชบัญญัติดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน 2554 เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดลอมการทำงานท่ีดี  มีความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ รวมทั้งสงเสริมการปฏิบัติงานมิใหพนักงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม  ไดรับอันตรายตอ
ชีวิต  รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแตงต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคล่ือนนโยบายดังกลาว  

13. ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 
 องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื ่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

องคกร เพื่อปองกันไมใหบุคลากรในสังกัดกระทำผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงคดังนี้ 
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  1. เปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของพนักงานองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ที่สรางความ
โปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ 
  3.ทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพิ่มความนาเช่ือถือ เกิดความเช่ือมั่นแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  4.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานองคการบริหารสวนตำบลหาดขามในทุกระดับ โดย
ฝายบริหารใชอำนาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอองคกร ผูบังคับบัญชา ประชาชน และสังคม 
ตามลำดับ 
  5.ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมท้ัง
สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

  ประกาศมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานสวนตำบลหาดขาม เพื่อใหพนักงานและลูกจาง มีหนาท่ี
ดำเนินไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม และไมหวังประโยชนสวนตน อำนวยความสะดวกใหบริการ
ประชาชนดวยความเปนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามคานิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชนของประเทศมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน 
4. ยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
6. ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแลว องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไดกำหนดคานิยม

รวมสำหรับองคกรและพนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตำบลหาดขามทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับ
ระเบียบและกฎบังคับขออื ่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว โดยองคการบริหารสวน
ตำบลหาดขาม ไดกำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแลเพื่อท่ีใหบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 
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นโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

ขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 

1. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีแนวทางดังนี้ 
1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

หรือสนับสนุนใหนำการปกครองระบอบอื่นท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และพระ

รัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี ้
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทำการเลี ่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทำดังกลาวของพนักงานสวนตำบลอาจขัดประมวลจริยธรรม 
พนักงานสวนตำบลตองหยุดการกระทำดังกลาว 

2.2 ไมละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับช้ันตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว 

2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับช้ันตองสนับสนุนสงเสริม
และยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน 

2.5 ไมกระทำการใดอันอาจนำความเส่ือมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 

3. การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตยและรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี ้
3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวังและแสวงหาผลประโยชนอัน

มิควรไดจากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทำของตนเอง อธิบายสิ่งที ่ตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผลและ

ถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม กำกับ ดูแล ผู ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมใหกระทำการหรือมี

พฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไมนำผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง 
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลัง

ความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทำใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
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3.7 ละเวนจากการกระทำท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตำแหนงหนาท่ีของตนเองหรือ
พนักงานสวนตำบลคนอื่น 

3.8 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัตใิน
วิชาชีพ 

3.9 เมื ่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ตองรีบแกไขใหถูกตองและแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบ 

3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชน
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 

3.11 ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีท่ีส่ัง
ราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคำส่ังเพื่อใหผูส่ังพิจารณาส่ัง
การตอไป 

4.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับ
ซอน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไมนำความสัมพันธสวนตัวท่ีเคยมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อน
ฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลนั้น 

4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอำนวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

4.3 ไมกระทำการ หรือดำรงตำแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซึ่งกอใหเกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี  

4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอื่นตองยึดถือประโยชน
ของทางราชการเปนหลัก 

4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของ
ตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดำรงตำแหนงหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีแลวก็ตาม 

5.6 ไมใชตำแหนงหรือกระทำการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง

หรือบุคคลอื่นไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

 

5. การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี ้
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทำการเลี ่ยงประมวล

จริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตำบลตองมีหนาท่ีรายงาน

การฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ 
5.3 ตองรายงานการดำรงตำแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนในนิติบุคคล

ซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น ตอหัวหนาสวนราชการในกรณีที่การดำรง
ตำแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ี 
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5.4 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตำบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทำซึ่งมีลักษณะตามขอ 
5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองคัดคานการกระทำดังกลาว 

5.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานปฏิบัติหนาท่ีโดยยึด
มั่นในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมท้ังละเวน
การแสวงหาตำแหนง บำเหน็จความชอบและประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกวาประโยชนสวนตน 

5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชายึดมั่นความถูกตอง เที ่ยงธรรม 
ยึดถือผลประโยชนของชาติ 

๖. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
๖.๑ ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใชอำนาจเกินกวาที่มีอยูตาม

กฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหนาที่ หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคล ไมกระทำการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นกอภาระหรือหนาท่ีใหบุคคลโดยไมมีอำนาจตามกฎหมาย 
๖.๓ ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และ

ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถ่ินกำเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดำเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกำหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมให
บุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ี
ยอมรับกันท่ัวไป 

๖.๔ ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

๖.๕ ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

๖.๖ ไมลอกหรือนำผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงท่ีมา 
๖.๗ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ 
๖.๘ สอดสองดูแล และใหบริการแกผู รับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ใหบริการดวยภาษาถอยคำสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเล่ียงการใชศัพทเทคนิค หรือ

ถอยคำภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไมเขาใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวงัไมใหเส่ือมเสียหรือกระทบ

สิทธิของบุคคลอื่น 
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๖.๑๑ เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดเสียในสถานท่ีใหบริการ
และนำขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการประชาชน 

๗. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  มี
แนวทางดังนี ้

๗.๑ ไมใชขอมูลที ่ไดมาจากการดำเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไมใชการปฏิบัติหนาท่ี
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 

๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทำการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมายเวนแตการอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกำหนดยกเวนไว ท้ังนี้ จะตองดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

๗.๓ เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงใหขอมูล
ขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่เปนประโยชนถูกตอง ดวยความระมัดระวัง 
ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 

๘. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได มีแนวทางดังนี้ 
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำลัง

ความสามารถ 
๘.๒ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดใหดวยความประหยัด

คุมคา ไมฟุมเฟอย 
๘.๓ ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ีตามคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาชีพโดยเครงครัด 
๘.๔ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลัง

ความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทำใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
๘.๕ ละเวนจากการกระทำทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตำแหนงหนาที่ของตนหรือ

ของพนักงานสวนตำบลอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตำบลอื่นโดยมิชอบ 
๘.๖ ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ

ตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี 
๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจงให

หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 
๘.๘ ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรอืประชาชน

ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใชขอมูลที่เปน
จริงและครบถวน เมื่อไดรับคำรองขอในการตรวจสอบ 



 

แผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ 2564 – 2566 (ปรับปรุงคร้ังที่ 1) องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม     หนา 48 
 

๘.๙ ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีที่ส่ัง
ราชการดวยวาจาในเรือ่งดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตามคำส่ังเพื่อใหผูส่ังพิจารณาส่ังการ
ตอไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงมั่นและปฏิบัติหนาที่เสร็จสมบูรณ
ภายในเวลาท่ีกำหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคา
ดวยวิธีการที่ถูกตองที่กำหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ 
ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และหนวยงาน โดยใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มท่ีดวยความถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวมอยาง
เต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองใหเปนผู ม ีความรอบรู  และมีความรู ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการทำงานใหไดผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปน
แบบอยางได 

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมทั้งสถานที่ใหเปนระบบระเบียบ เอื้ออำนวย
ตอการทำงานใหสำเร็จตามเปาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเหมาะสม ดวยความ
ระมัดระวงั มิใหเสียหายหรือส้ินเปลืองเสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง 

๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  มีแนวทางดังนี ้
๙.๑ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๙.๒ เปนแบบยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก

ประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมายในกรณีมีขอสงสัย หรือ
มีขอทักทวงวาการกระทำไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย
พนักงานสวนตำบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดำเนินการตอได
ตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีแลว 

๙.๓ เปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
๙.๔ ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื ่อมเสียตอเกียรติภูมิของตำแหนงหนาที่รัก

ศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตำบลที่ดี อยูในระเบียบวินัย กฎหมาย และ
เปนผูมีคุณธรรมท่ีดี 

๙.๕ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรู
ความสามารถ ใหบรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ งแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุง
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
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๙.๗ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยพนักงาน

สวนตำบล/พนักงานจะกระทำไดตอเมื่อมีอำนาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือเปนไปตามกฎหมาย
กำหนดเทานั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพตอความเช่ือ และคานิยมของบุคคลหรือเพื่อนรวมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยงอยางมีเหตุผล 
- ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรอืเกี่ยงงาน อันอาจทำใหเกิดการแตกความสามัคคใีน

หนวยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของดวยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

๙.๑๑ ไมใชสถานะหรือตำแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสำหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวา
จะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ี
เกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตาม
ประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนใหสามารถทำงานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ
อันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนำผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงาน
ของตน 

๑๐. การสรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มีแนวทางดังนี ้

๑๐.๑ ปลูกฝงจิตใจใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สรางคุณธรรม
จริยธรรม รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทำประโยชนเพื่อสวนรวมชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนหลักการในการดำเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแก
สังคม 

๑๐.๒ สรางจิตสาธารณะเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม 
- สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึงขอบเขต

ของสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม 
- ใหความสำคัญตอส่ิงแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของสังคมตองมี

ความรับผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดลอมซึ่งเปนเรื่องของสวนรวมท้ังตอประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับสังคม ใหถือวาเปนปญหา ของ

ตนเอง เชน กันหลีกเล่ียงไมได ตองชวยกันแกไข 
- ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำส่ังสอนในทุกศาสนาท่ีนับ

ถือ สอนใหคนทำความดี 



 

แผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ 2564 – 2566 (ปรับปรุงคร้ังที่ 1) องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม     หนา 50 
 

 
๑๐.๓ การดำรงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึด

หลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม 

พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเปนลำดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีระบบ มีเหตุผล 

ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตองคำนึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอสวนรวมและตอตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดี ดวยการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายมี

การวางแผนและดำเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐานความรูและคุณธรรม
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

- ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวย
กฎหมาย 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณรวมกันในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน มีแนวทางดังนี้ 
   11.1  บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จะไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริต
คอรรัปช่ัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
   11.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การกระทำท่ีเขาขายการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา 
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามให
ปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดใหทำหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของบุคลากรแตละประเภทตามท่ีกำหนดไว 

   11.3  บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จะตระหนักถึงความสำคัญในการ
เผยแพร ใหความรู และทำความเขาใจกับบุคคลอื่นท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม 
หรืออาจเกิดผลกระทบตอองคการบริหารสวนตำบลหาดขาม ในเรื่องท่ีตองปฏิบัติมิใหเกิดการทุจริตคอรรัปช่ัน  
    11.4  บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหาดขาม จะมุงมั ่นที่จะสรางและรักษา
วัฒนธรรมองคกรท่ียึดมั่นวาการทุจริตคอรรัปช่ัน และการใหหรือรับสินบนเปนการกระทำท่ียอมรับไมได ไมวาจะเปน
การกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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