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1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนส่ิงท่ีสําคัญและตองดําเนินการตอเน่ือง

เน่ืองจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหน่ึงจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน  คาจาง
คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเน่ืองสอดคลองกัน
ประกอบองคการบริหารสวนตําบลหนองคายจําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ
2564 – 2566 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2 ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากําลังฉบับเดิมเปน
สําคัญ  เพื่อใหการบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเน่ืองใชประกอบการบริหาร
จัดการอัตรากําลังของบุคลากรในสังกัด โดยหลักการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังอยูภายใตเงื่อนไข ดังน้ี

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
ตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล วาจะมีตําแหนงใดระดับใด
อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคล
โดยใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคายจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพื่อใชในการกําหนด
ตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) กําหนด

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล( ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนด
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผน
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลหนองคายแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและ
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลวิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน
จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงไดปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) ประจําปงบประมาณ 2565 ครั้งท่ี 2 ข้ึน

2. วัตถุประสงคและประโยชนที่จะไดรับ
2.1 วัตถุประสงคจากการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 2

2.1.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคายมีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี
เหมาะสม ไมซ้ําซอน
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2.1.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคายมีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายตามกฎหมายจัดต้ังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทและตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

2.1.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา สามารถตรวจสอบการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายวาถูกตองเหมาะสมหรือไม

2.1.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

2.1.5 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคายสามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ
แตงต้ังพนักงานสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายเกิดประโยชนตอ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี

2.1.6 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคายสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด

2.2 ประโยชนจากการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 2
2.2.1 ผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสวนเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

กําลังคน ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ
2.2.2 องคการบริหารสวนตําบลหนองคายมีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการ

บริหาร สรางขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน
2.2.3 การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหสามารถพยากรณส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได
2.2.4 การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานท้ังดาน จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส

และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใช
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ

2.2.5 การจัดทําแผนอัตรากําลัง เปนกิจกรรมเช่ือมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได
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3. กรอบแนวคิดทฤษฎีขอบเขตความสําคัญและกระบวนการในการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 2

3.1 กรอบแนวคิดเร่ืองการวางแผนอัตรากําลัง
การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนน้ันจะเปนสวนหน่ึงของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ

องคกร ซึ่งนักวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังน้ี

• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการท่ีเปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษย เพื่อมาทํางานใหบรรลุ
เปาหมายองคกร และดําเนินการพัฒนากลยุทธตางๆ เพื่อใหบรรลุความตองการดังกลาว” ดังน้ันในการกําหนด
กรอบอัตรากําลังในความหมายน้ีอาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุนมนุษยท่ีองคกร
ตองการเพื่อใหสามารถทํางานไดตามเปาหมายขององคกร

• International Personnel Management Association (IPMA)ใหความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “การวางกลยุทธดานกําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจขององคกร โดยการ
วิเคราะหสภาพกําลังคนขององคกรท่ีมีอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับความตองการกําลังคนในอนาคตวามีสวน
ตางของความตองการอยางไร เพื่อท่ีจะพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมาย และ
วัตถุประสงคท่ีวางไว” โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายน้ีอาจเปนการหาความตองการกําลังใน
อนาคตท่ีจะทําใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (Mission-based manpower
planning)

• ศุภชัย ยาวะประภาษ ใหความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวา “เปนกระบวนการใน
การกําหนดความตองการบุคลากรลวงหนาในแตละชวงเวลาวา องคกรตองการบุคลากรประเภทใด จํานวนเทาไร
และรวมถึงวิธีการในการไดมาซึ่งบุคลากรท่ีกําหนดไวลวงหนาน้ีดวย การไดมาซึ่งบุคลากรน้ี รวมต้ังแตการสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองคกร ภายในองคกร ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในใหมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามท่ีตองการ นอกจากน้ัน ยังรวมถึงการรักษาไวซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใชประโยชนจากบุคลากรให
เกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ”

• สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กําลังคนเชิงกลยุทธในสวนราชการ วาหมายถึง “การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณ
เก่ียวกับอุปสงค และอุปทานดานกําลังคน เพื่อนําไปสูการกําหนดกลวิธีท่ีจะใหไดกําลังคนในจํานวนและ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลาน้ันอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเน่ือง ท้ังน้ีเพื่อธํารงรักษากําลังคนท่ีเหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเน่ือง”

• กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคูมือ
การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป วา การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษยเปนกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไวลวงหนาเพื่อเปน
แนวทางสําหรับดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการดําเนินการอยางเปนระบบในการ
วิเคราะห และวิเคราะหเก่ียวกับอุปสงค และอุปทานกําลังงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดวิธีการท่ีจะใหไดกําลังคนท่ี
มีความรู ความสามารถอยางเพียงพอ หรือกลาวโดยท่ัวไป การมีจํานวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลา
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ตองการ  เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีตองการเขามาทํางานในองคกรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
หรืออีกนัยหน่ึง การวางแผนกําลังคนคือ วิธีการท่ีจะใหไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคล
เหลาน้ันใหอยูกับองคกรตอไป

จากคําจํากัดความของนักวิชาการตางๆ จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้น
เปนการระบุวาองคกรตองการจํานวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดทั้งในปจจุบัน
และอนาคตเพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจและเปาหมายที่กําหนดไว

3.2 แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกําลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงานจําเปนตองสรางกระบวนการ

รวบรวมขอมูลท่ีสะทอนภาระงานจริงของหนวยงาน แบบ 360 องศา โดยแบงออกเปน 3 มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคตดังตาราง (ตารางการวิเคราะหนํามาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารกําลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบตําแหนงและ
คาตอบแทนของขาราชการสวนทองถ่ิน ระยะท่ี 2 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ก.ถ.))

จากไดอะแกรมท่ีแสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไมอาจข้ึนอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงอยางตายตัวได ตองอาศัย
การผสมผสานและความสอดคลองสมํ่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติท่ียืนยันตรงกัน เชนเดียวกันกับ
American Academy of Political and Social Science ท่ีไดใหความเห็นวา “การจัดสรรอัตรากําลังน้ันควร
คํานึงถึงปจจัยและกระบวนการตางๆ มากกวาหน่ึงตัวในการพิจารณา”

History ForecastToday

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

พิจารณาข ้อมูลการปฏิบัติงานจริง
ของพนักงานในหน่วยงาน

พิจารณาภารกิจ/บทบาท/
มุ่งหว ังและส่งผลถึงต่อภาระงานของ

หน่วยงาน

พิจารณา
อ ัตรากําล ัง

ปัจจุบัน

• เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดง
ความคิดเห็น/ข ้อเสนอแนะแล้ว

วิเคราะห์

• เก็บประเด็น (Issues)
กับอ ัตรากําล ังจากผู ้ปฏิบัติงาน

(360 องศา)

• ร ับข ้อมูลการด ําเนินงานจริง
ของหน่วยงานในอดีต

•
การพิสูจน ์แล้ว

• ว ัด
ต ้องการ (FTE)

•
วิส ัยทัศน์ ภารกิจเร่งด่วน

ต ้องการอ ัตรากําล ัง

• วิเคราะห์แนวโน้มของภาระ

หน่วยงาน (Drivers)
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จากมิติการพิจารณาอัตรากําลังดานบนน้ันสามารถนํามาสราง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ไดดังน้ี

เม่ือนํากรอบแนวความคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Manpower Planning
Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ดาน สะทอนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากําลัง ในองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ท่ีมีอยูดังน้ี

กระจกดานที่ 1Strategic objective: เพื่อใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย บรรลุผลตามพันธกิจท่ีต้ังไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ
โดยจะเปนการพิจารณาวางานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูน้ันครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร หากงาน
ท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปล่ียนไปตามทิศทาง
ในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวน
ราชการเปล่ียนแปลงไป ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต

การวางแผนอัตรากําลังคนในดานน้ี องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ ในการบรรจุบุคลากรเปนสําคัญ เชน ผูมีความรูความสามารถดานการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ดานการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะ
บรรจุใหดํารงตําแหนง ในสวนของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เพื่อแกไขปญหา และบริการสาธารณสุขใหกับ
ประชาชนในพื้นท่ีไดอยางท่ัวถึง เปนตน

กระจกดานที่ 2 Supply pressure: เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาท่ีเขามารวมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในสวนน้ีจะคํานึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ดังน้ันในการ
กําหนดอัตรากําลังจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปล่ียน
ลักษณะการกําหนดตําแหนง เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

FTE DRIVER

ISSUE

Supply Pressure
Strategic objective

Effective Manpower Planning Framework

มุมมองไปสู่อนาคตมุมมองปัจจุบ ันมุมมองอดีต

 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 Po litical and Soc ia l Science
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การวางแผนอัตรากําลังในดานน้ี  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดกําหนดอัตรากําลังใน
แตละสวนราชการประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการ 1 อัตรา  ตําแหนงระดับผูอํานวยการกอง  มีหนาท่ีบังคับ
บัญชาบุคลากรในสวนราชการน้ัน ๆ ทุกตําแหนง  ตําแหนงรองลงมา จะเปน ตําแหนงแตละงาน ซึ่ง กําหนดเปน
สายงานวิชาการ ผู มี คุณวุฒิระดับปริญญาตรี   ตําแหนงสายงานท่ัวไป ผู มีคุณวุฒิ ตํ่ากวาปริญญาตรี
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป  ตามลําดับ  การกําหนดในลําดับช้ันเพื่อสะดวก
ในการบังคับบัญชาและมีผูรับผิดชอบสายงานน้ัน ๆ เปนผูมีความรูประสบการณ ท่ีแตละตําแหนงควรมีเปน
สําคัญ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย นําผลวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลัง มาคํานวนภาระ
คาใชจาย ซึ่งประกอบดวย

9.1 เงินเดือน
9.2 เงินประจําตําแหนง
9.3 เงินคาตอบแทนท่ีจายนอกเหนือจากเงินเดือน
9.4 เงินเพิ่มอ่ืน ๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือน เชน

- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
- เงินประจําตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน ดานการสาธารณสุข(พ.ต.ส.)
- เงินวิทยฐานะ

โดยนําเงินเหลาน้ีของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มาคํานวณเปน
ภาระคาใชจายท้ังตําแหนงท่ีมีคนครองและตําแหนงวาง ตลอดระยะเวลา 3 ป ของแผนอัตรากําลัง โดยใชหลัก
วิธีการคํานวณดังน้ี

1. ตําแหนงประเภทท่ัวไปและวิชาการ มีผูครองตําแหนง ใชอัตราเงินเดือนของผูครอง
ตําแหนงคูณ 12 เดือน สวนตําแหนงวาง ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันตํ่าของตําแหนงใน
ระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนข้ันสูงเหนือข้ึนไปหน่ึงระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือนสวนการประเมินการ
คาใชจายเพิ่มข้ึนใหใชอัตราเงินเดือนท่ีเพิ่ม 1 ข้ัน

รายการ รวม เงินเดือน
(1)

เงิน
ตําแหนง

(2)

เงิน
ตอบ
แทน
อื่น
(3)

เงินเพิ่มข้ึน (ปละ 1 ข้ัน) คาใชจายรวม

2564 2565 2566 2564 2565 2566

วิชาการ
มีคน
ครอง

1เดือน 30,220 - - 1,120 1,110 1,110 - - -
12เดือน 362,640 - - 13,440 13,320 13,320 - - -
รวมท้ังป 362640 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720

รายการ รวม เงินเดือน เงิน เงิน เงินเพิ่มข้ึน (ผลตาง) คาใชจายรวม
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(1) ตําแหนง
(2)

ตอบ
แทน
อื่น
(3)

(1 ข้ันตํ่าสุด+1 ข้ันสูงสุด)/2

2564 2565 2566 2564 2565 2566

วิชาการ
(วาง)

ข้ันต่ําสุด 9,740
- -

10,250-9,740=510
49,480-47,990=1,490
(510+1,490)/2 = 1,000

- - -
ข้ันสูงสุด 49,480 - - -
คากลาง 29,610 - - -
12เดือน 355,320 - - 1,000 x 12 = 12,000 - - -
รวมท้ังป 355,320 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320

2. ตําแหนงประเภทอํานวยการและบริหารทองถ่ิน มีผูครองตําแหนง ใชอัตราเงินเดือนของ
ผูครองตําแหนงคูณ 12 เดือน สวนตําแหนงวาง ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันตํ่าและข้ันสูง
ของระดับตําแหนงน้ัน รวมกันหารสองคูณ 12 เดือนสําหรับตําแหนงอํานวยการและบริหารทองถ่ินเปนกลุมท่ี
ไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินอ่ืน จะคํานวณเปนคาใชจายดวย โดยนําเงินดังกลาวคูณ 12 เดือน สวนการ
ประเมินการคาใชจายเพิ่มข้ึนใหใชอัตราเงินเดือนท่ีเพิ่ม 1 ข้ัน

รายการ รวม เงินเดือน
(1)

เงิน
ตําแหนง

(2)

เงินตอบ
แทนอื่น

(3)

เงินเพิ่มข้ึน (ปละ 1 ข้ัน) คาใชจายรวม

2564 2565 2566 2564 2565 2566

ปลัด
กลาง
(มีคน
ครอง)

ตอ
เดือน

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

12
เดือน

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

รายการ รวม เงินเดือน
(1)

เงิน
ตําแหนง

(2)

เงินตอบ
แทนอื่น

(3)

เงินเพิ่มข้ึน (ผลตาง)
(1 ข้ันตํ่าสุด+1 ข้ันสูงสุด)/2 คาใชจายรวม

2564 2565 2566 2564 2565 2566

ปลัด
กลาง
(วาง)

ข้ัน
ต่ําสุด

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

- - -

ข้ัน
สูงสุด

68,640 - - -

คากลาง 45,670 - - -
12

เดือน
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
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3. ตําแหนงขาราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาคํานวณเฉพาะกลุมท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง ใชอัตราเงินเดือนของผูครอง
ตําแหนงคูณ 12 เดือน สวนตําแหนงวาง ใชหลักการคํานวณโดยประมาณการเงินเดือนข้ันตํ่าของ คศ.1 และ
ข้ันสูงของคศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน(ผูบริหารสถานศึกษา ใช ข้ันตํ่า คศ.2 และ ข้ันสูง คศ.3 รวมกัน
หารสองคูณ 12) สวนประมาณการคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน ใชอัตรารอยละ 6 ของเงินเดือน

4.ตําแหนงลูกจางประจํา ใชอัตราคาจางในแตละกลุมในการคํานวณ  กลุม 1 – 3 โดยใช
หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายท่ัวไป

5. ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจใชหลักการคิดจากวุฒิท่ีใชในการแตงต้ังเปนหลัก
ในการคํานวณ สวนประมาณการคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนใชอัตรารอยละ 4 ของคาตอบแทน

รายการ รวม
เงินเดือน

(1)

เงิน
ตําแหนง

(2)

เงินตอบ
แทนอ่ืน

(3)

เงินเพ่ิมข้ึน
(คูณ 4 % ปดฐาน 10)

คาใชจายรวม

2564 2565 2566 2564 2565 2566

ผช....
1เดือน 15,000 - - 600 630 650 - - -

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

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

รายการ รวม
เงินเดือน

(1)

เงิน
ตําแหนง

(2)

เงินตอบ
แทนอ่ืน

(3)

เงินเพ่ิมข้ึน
(คูณ 4 % ปดฐาน 10)

คาใชจายรวม

2564 2565 2566 2564 2565 2566
ผช....
(ปวส.)

1เดือน 11,500 - - 460 480 500 - - -
12เดือน 138,000 - - 5,520 5,760 6,000 - - -
รวมท้ังป 138000 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280

กรณีพนักงานจางท่ัวไป(ไมมีรายการเงินเพิ่มรายป)

รายการ รวม
เงินเดือน

(1)

เงิน
ตําแหนง

(2)

เงินตอบ
แทนอ่ืน

(3)

เงินเพ่ิมข้ึน
คาใชจายรวม

2564 2565 2566 2564 2565 2566
พนักงาน
จางท่ัวไป

1เดือน 9,000 - - - - - - - -
12เดือน 108,000 - - - - - - - -
รวมท้ังป 108,000 - - - 108,000 108,000 108,000
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กรณีพนักงานจางตามภารกิจท่ีไดรับเงินจัดสรร และองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย จายสวนท่ีเกินจากเงินจัดสรรเชน พนักงานจางตามภารกิจประเภท ผูมีทักษะ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
(ทักษะ) โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน จัดสรรคาตอบแทนให 9,400 คาครองชีพ 2,000
ซึ่งสวนเกินจากกรมจัดสรรให เกิดจากการเล่ือนคาตอบแทนประจําป องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
จะคํานวณเปนภาระคาใชจายประจําป เชน นาง ก ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)ไดรับเงินคาตอบแทน 14,850
บาท (กรมจายให 9,400 ทองถ่ินจาย 5,450 และสวนท่ีเพิ่มข้ึนทุกป)

รายการ รวม
เงินเดือน

(1)
รัฐจัดสรร

อบต.
จาย

เงินเพ่ิมข้ึน
(คูณ 4 % ปดฐาน 10)

คาใชจายรวม

2564 2565 2566 2564 2565 2566
นาง ก

ผูดูแลเด็ก
(ทักษะ)

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

12เดือน - - 65,400 7,200 7,440 7,800 - - -
รวมท้ังป 65,400 7,200 7,440 7,800 72,600 80,040 87,840

6. กรณีบุคลากรถายโอนไดรับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ไดรับการเงินจัดสรรไมนํามา
คํานวนเปนภาระคาใชจายดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายแตระบุไวในแผนอัตรากําลัง
เพื่อใหทราบจํานวนและยอดคนปจจุบัน

กระจกดานที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็ดีกอนจะคํานวณ
FTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปน้ี

o พิจารณางานพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสายงานวา
 สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานน้ีหรือไม
 มีภาระงานท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม
 การมีสายงานน้ีในสวนราชการ เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม

o พิจารณาปรับเปล่ียนสายงานเม่ือพบวา
 ลักษณะความเช่ียวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย
 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดวย

สายงานอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาได
 การมีสายงานน้ีในหนวยงานมิไดชวยเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
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การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ
การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพื่อวิเคราะหการกําหนดอัตรา  และคํานวน

ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังน้ี

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  ดังน้ัน 1,380 x 60 จะได 82,800 นาที
กระจกดานที่ 4Driver: เปนการนําผลลัพธท่ีพึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย (ท่ียึดโยงกับตัวช้ีวัด (KPIs) และพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย) มายึดโยงกับจํานวน
กรอบกําลังคนท่ีตองใช สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนท่ีการปฏิบัติงาน
การบริหารราชการ สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย(การตรวจประเมิน LPA)

กระจกดานที่ 5360° และ Issues: นําประเด็นการบริหารคน/องคกรมาพิจารณา อยางนอย
ใน 3 ประเด็นดังน้ี

 ประเด็นเร่ืองการจัดโครงสรางองคกรเน่ืองจากการจัดโครงสรางสวนราชการและการ
แบงงานในแตละสวนราชการน้ัน จะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หากกําหนด
โครงสรางสวนราชการ หรือ กําหนดฝาย มากจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนา
สวนราชการ งานในสวนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
พิจารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการน้ันมีความเหมาะสมแลว โดยปจจุบัน
มี 5 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ตระหนักเสมอวา การบรรจุแตงต้ังคนท่ีมีความรู
ความสามารถเฉพาะดาน เช่ียวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในแตละสวน
ราชการ ลวนเปนเครื่องจักรสําคัญ ท่ีสามารถผลักดันให การทํางานสําเร็จในระดับตัวบุคคล เปนตัวขับเคล่ือนให
สวนราชการ และหนวยงานบรรลุเปาหมาย ได
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 ประเด็นเร่ืองการเกษียณอายุราชการเน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
เปนองคกรท่ีมีขาราชการสูงอายุจํานวนหน่ึง ดังน้ันจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ี
จะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังน้ีไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงอัตรากําลัง
ท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพื่อใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเน่ือง และ
สามารถคาดการณ วางแผนกําหนดเพื่อรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกําลังคนได

 มุมมองของผูมีสวนเก่ียวของเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปนขอมูลท่ีไดมาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการซึ่งประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย และ
หัวหนาสวนราชการ ท้ัง 4 สวนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
เพื่อปรับปรุงและกําหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

กระจกดานที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับองคการบริหารสวน
ตําบลขนาดเดียวกัน  พื้นท่ีใกลเคียงกัน  ซึ่งไดแก องคการบริหารสวนตําบลเมืองโดน ซึ่งองคการบริหารสวน
ตําบลในพื้นท่ีใกลเคียง เปนหนวยงานท่ีอยูในเขตพื้นท่ีติดตอกัน จํานวนหมูบานประชาชน ภูมิประเทศ  บริบท
ในลักษณะเดียวกัน

ลําดับ อปท. สวนราชการ งบประมาณ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
1 อบต.เมืองโดน 1 หนวย 4 กอง 28,210,470 15 0 7

จากขอมูลดังกลาวเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองโดนซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี ประชากร  ขนาดใกลเคียงกัน  บริบท  ลักษณะ
ภูมิประเทศใกลเคียงกัน และเขตพื้นท่ีติดตอกัน  จะพบวา การกําหนดอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล
มีอัตรากําลังไมแตกตางกันเทาไรนัก ดังน้ันในเรื่องของการกําหนดตําแหนงเม่ือเปรียบเทียบกับท้ังสอง หนวยงาน
แลว  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงมีความจําเปนตองปรับเกล่ียตําแหนง หรือเพิ่มตําแหนง
เพื่อใหสอดคลองกับภารอํานาจหนาท่ีท่ีเพิ่มข้ึนในปจจุบันและใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน

อบต.พระเพลิง

ส่วน
ราชการ

บุคลากร
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3.3 ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน
การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เปนประโยชนตอ

องคการบริหารสวนตําบลและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ องคการบริหารสวนตําบล การ
กําหนดอัตรากําลังคนอยางเปนระบบและตอเน่ืองจะชวยทําใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย สามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงทีทําใหการจัดหา การใชและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญ
และเปนประโยชนโดยสรุปได ดังน้ี

3.3.1 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย สามารถพยากรณส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคต จากการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคายสามารถวางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา(Early
Warning) ซึ่งจะชวยทําใหปญหาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได

3.3.2 ทําใหทราบขอมูลพื้นฐานท้ังดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและในอนาคต องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงสามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใช
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป

3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเช่ือมโยงระหวางการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ใหสอดคลองกันทําใหการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายท่ีตองการ

3.3.4 ชวยลดปญหาดานตางๆ เก่ียวกับการบริหารกําลังคน เชน ปญหาโครงสรางอายุ
กําลังคน ปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหม เปนตน ซึ่งปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมดส้ินไปได
ดวยการวางแผนกําลังคนแตการท่ีหนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความรุนแรงของ
ปญหาน้ันลงได

3.3.5 ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย สามารถท่ีจะจัดจํานวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกําลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทําใหกําลังคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหท้ังกําลังคนและองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอันจะ
สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดยรวม

3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเน่ืองมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานไมตรงกับความตองการ

3.3.7 ชวยทําให เ กิดการจ างงานท่ี เท า เ ทียมกันอย าง มีประสิท ธิภาพ (Equal
Employment Opportunity : EEO) เน่ืองจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มต้ังแตกิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแตงต้ัง การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความกาวหนาใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหนง การจายคาตอบแทน เปนตน
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3.4 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 2

3.4.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ครั้งท่ี 2

3.4.2 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ครั้งท่ี 2

3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย

3.4.2.2 ทบทวนขอมูลพื้นฐานองคการบริหารสวนตําบลหนองคายเชน
กฎระเบียบ การแบงสวนราชการภายใน และกรอบอัตรากําลังในแตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน

3.4.2.3 วิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน (Supply Analysis)
3.4.3 เพื่อปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย และสงคณะทํางานเพื่อปรับแตงรางแผนอัตรากําลัง
3.4.4 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผน

อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2 ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา

3.4.5 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประกาศใชปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป
ประจํางบประมาณ 2564 – 2566 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2

3.4.6 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จัดสงปรับปรุงแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใช
แลวให อําเภอ และจังหวัด และสวนราชการในสังกัด

ตารางกระบวนการ ข้ันตอนการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 2
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

วัน เดือน ป รายการท่ีดําเนินการ หมายเหตุ
กุมภาพันธ 2565 ตรวจสอบความตองการใหแตละงาน

และแตละกอง
-

มีนาคม 2565 แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง
ประชุมคณะกรรมการ

ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ  ยุทธศาสตร
ภาระงาน อัตรากําลังท่ีมีอยู และพิจารณา
ปริมาณงานท่ีเกิดข้ึน เหตุผลความสําคัญของ
การกําหนดตําแหนงเพิ่ม

มีนาคม 2565 สงรางแผนอัตรากําลัง ขอความเห็นชอบ
ก.อบต.จังหวัดและ ก.อบต.ประชุมพิจารณา

เสนอ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา

พฤษภาคม 2565 ก.อบต.จังหวัด แจงมติให อปท.ทราบ ประกาศใชแผนอัตรากําลัง มีผลไมกอนวันท่ี
ก.อบต.จ.นม. เห็นชอบ
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4. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน
จากการ สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
พบปญหาและความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ินป (พ.ศ. 2561–2565)
แบงออกเปนดานตาง ๆ เพื่อสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชน
อยางแทจริง เชน

4.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
- การกอสรางและปรับปรุงถนน  ทอนํ้าหรือรางระบายนํ้ายังไมท่ัวถึง
- การขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค
- การขยายเขตและการติดต้ังระบบไฟฟายังไมท่ัวถึง

4.2 ดานเศรษฐกิจ
- ประชาชนวางงาน  และมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย
- การขาดเงินทุน และอุปกรณในการประกอบอาชีพ
- ประชาชนขาดความรูเพื่อไปพัฒนาอาชีพเพิ่มเติม

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

ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน
- ปญหายาเสพติด
- การติดต้ังสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไมท่ัวถึง
- การติดต้ังปายบอกทาง  ปายช่ือชุมชน  ปายช่ือซอย

4.4 ดานการเมืองการบริหาร
- ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
- การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ
- พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตองปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน  ใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว
- การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล

4.5 ผลผลิตดานส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- การปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
- การจัดวางระบบผังเมืองรวม
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1

วางแผน

2

พิจารณานโยบายการ
บริหารกําลังคนภาครัฐ

3

เก็บข้อมูล ยุทธศาสตร์
ภารกิจส่วนราชการ

4

เก็บข้อมูลกระบวนการ
ทํางานจริง

5

พิจารณาอุปสงค์
กําลังคน

6

พิจารณาอุปทาน
กําลังคน

7

กําหนดจํานวน สายงาน
ประเภท

8

การจัดทํากรอบ
อัตรากําลังของส่วน
ราชการ

- การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย
- การบํารุงรักษาระบบระบายนํ้า
- การตรวจวิเคราะหดานส่ิงแวดลอม
- การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม
4.6 ดานสาธารณสุข

- ดานสุขภาพอนามัย
- การแพรระบาดของโรคติดตอ

4.7 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- การสงเสริมดานการศึกษา
- การจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชน
- การใหความชวยเหลือเด็กท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา

- การสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน
- รักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาชาวบาน

การวิเคราะหอัตรากําลังคนขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองคายยึดหลักวิธีวิเคราะหความตองการอัตรากําลังคน จากคูมือ

วิเคราะหอัตรากําลังของสวนราชการของสํานักงานพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
นํามาประยุกตใชกับการวิเคราะหตําแหนงของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคายใชหลักบันได 8
ข้ัน

การวเคราะหอัตรากําลังคนในองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
แบบบันได 8 ขัน้

บันไดข้ันที่ 1 การวางแผนงาน
องคการบริหารสวนตําบลหนอง

คายแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อพิจารณา
กรอบอัตรากําลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบดวย

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําป
งบประมาณ 2564 – 2566 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2 ซึ่งประกอบดวย
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1 นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานคณะกรรมการ
2 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการ
3 ผูอํานวยการกองคลัง คณะกรรมการ
4 ผูอํานวยการกองชาง คณะกรรมการ
5 ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ
6 หัวหนาสํานักปลัด คณะกรรมการและเลขานุการ
7 นักทรัพยากรบุคคล ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังมีหนาที่  ดังตอไปนี้
1. วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ตามกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผูบริหารและ สภาพปญหา
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

2. กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง ความตองการของประชาชน

3. กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม กับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตางๆ

4. กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดยใหหัวหนา
สวน ราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ
และ อํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําในองคการบริหารสวนตําบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง

5.กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ
หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย

6. จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2 โดยภาระคาใช
จายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน รอยละส่ีสิบของงบประมาณรายจาย

7. ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง

บันไดข้ันที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารกําลังคนภาครัฐ
ในการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2 ขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองคายจัดทําตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2545 และท่ี
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แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน และการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ใชหลักการ
ดําเนินการควบคูกับหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 70 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย มีหลักในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป และบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนา
ของผูบริหาร มุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงอยูใน
ส่ิงแวดลอมท่ีดี  มีระบบการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  การสงเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยดาน
อาหารและนํ้า  ตลอดจนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ   การรวมคิด  รวมแกไข
ปญหาในหมูบาน  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู
อยางจํากัด  การจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อแกไขปญหาใหไดทันตอเหตุการณ และตองสอดคลองกับ 4
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ดังน้ี

# ยุทธศาสตรที่ 1 มาตรฐานการคมนาคม #
- การพัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงเปนระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

โดยการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเทา  ทอระบายนํ้า  และจัดระบบการคมนาคมใหเปน
ระเบียบปลอดภัย  เชน  ปายบอกเสนทาง  ไหลทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกตางๆและยานชุมชน

# ยุทธศาสตรที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ#
- การพัฒนาดานการศึกษาการสาธารณสุข การจัดใหมีความม่ันคงปลอดภัยปลอดจาก

ยาเสพติด  ปลอดผูมีอิทธิพล  อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สงเสริมภูมิปญญา
ทองถ่ิน สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ

- การเพิ่มรายได  ลดรายจาย  พัฒนาทักษะฝมือ  สงเสริมการประกอบอาชีพท่ีย่ังยืน  และมี
รายไดท่ีม่ันคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส

- การพัฒนาและจัดหาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภคการปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีราชการ
สถานท่ีทองเท่ียว  อาคาร  บานเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมี
การบริการพื้นฐานท่ีสะดวกและเพียงพอ

# ยุทธศาสตรที่ 3 เกษตรกรรมย่ังยืน#
- การสงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน

การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑเกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว
ทฤษฏีใหมสงเสริมใหมีตลาดเพื่อเปนศูนยกลางในการจําหนายสินคาการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหลงนํ้าเพื่อ
การเกษตร

- พัฒนาและบริหารจัดการแหลงนํ้าธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหลงนํ้าชลประทาน
ใหสามารถเก็บกักนํ้าไดตลอดป ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เชน ปาไม  แหลงนํ้า
ธรรมชาติ  ฯลฯ

# ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการโปรงใส#
- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช  และสถานท่ีปฏิบัติราชการ

ควบคุมดานงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
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- รณรงคใหเยาวชนและประชาชนต่ืนตัวถึงความสําคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  ความตองการการแกปญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได

บันไดข้ันที่ 3 การเก็บขอมูลยุทธศาตรและภารกิจของหนวยงาน
เม่ือองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มียุทธศาสตรในการกําหนดทิศทางในการบริหารจัดการ

ในองคกรแลว จึงดําเนินการกําหนดเปาประสงคและภารกิจของหนวยงานเพื่อท่ีจะใหคณะกรรมการรวมกัน
พิจารณาวา ในยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตร มีเปาประสงคอยางไร และองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
จะกําหนดตําแหนงใด เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาประสงคน้ัน และปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
มีอัตรากําลังในการปฏิบัติงานภายใตยุทธศาสตรน้ันเพียงพอหรือไม และยุทธศาสตรใดท่ีมีคนเกินความจําเปนเพื่อท่ี
คณะกรรมการจะไดปรับเกล่ียตําแหนงในกรณีตําแหนงวางน้ัน เพื่อรองรับการทํางานอยางมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลา 3 ป  ต้ังแตปงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใตภารกิจของแตละสวนราชการ 5 สวนราชการ

การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการกําหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลมากย่ิงข้ึน โดยจุดเนนคือ
กําหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พรอมท้ังเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ไดแก   การโอน  การยาย  การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ท้ังน้ีองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณเปน
อยางไรเพื่อใหสามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยใหพิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังน้ี

1. สํานักปลัด มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการท่ัวไป ขององคการบริหารสวนตําบล
และราชการท่ีมิไดกําหนดหนาท่ีของสวนราชการใดองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัด
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล งานดานธุรการ งานสารบรรณ  การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
รางขอบัญญัติตําบล การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล การใหคําปรึกษาหนาท่ีและความ
รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง การบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล  ดําเนินการเก่ียวกับอนุญาตตาง ๆ และปฏิบัติงานท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของสวน
ราชการท่ีเรียกช่ืออ่ืน รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมีโครงสรางงานในสํานักงานปลัด
ดังน้ี

1.1 งานบริหารงานท่ัวไป
1.2 งานยุทธศาสตรและงบประมาณ
1.3 งานนิติการ
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานสงเสริมการเกษตร
1.6 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
1.7 งานสวัสดิการสังคม
1.8 งานการเจาหนาท่ี
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- สํานักปลัด คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงต้ังให
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อํานวยการท่ัวไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงต้ังจะใช
คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานได
เต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี

2. กองคลัง มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ – จายเงิน ทุกประเภท
เก่ียวกับการเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนําสง การฝากเงิน การตรวจเงินขององคการบริหารสวน
ตําบล รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ การเบิกตัดป  การขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ การหักภาษีและ
นําสงรายงานเงินคงเหลือประจําวัน การรับและจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล  การยืมเงินทด
รองราชการ การจัดสรรผลประโยชนจากส่ิงกอสรางและทรัพยสิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน  การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ
โดยมีโครงสรางงานในกองคลัง ดังน้ี

2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.4 งานพัสดุและทรัพยสิน
- กองคลังคุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงต้ังให

พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนท่ีเรื่องการเงิน  การบัญชี
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได  ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงต้ังจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี

3. กองชาง มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ  ออกแบบ  การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การกอสราง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการกอสรางและซอมบํารุง  การควบคุมการ
กอสราง และซอมบํารุง  งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเก่ียวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ  อะไหล  นํ้ามันเช้ือเพลิง  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยมีโครงสราง
งานในกองชาง ดังน้ี

3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
- กองชางคุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงต้ังให

พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องสายงาน
ชาง  การกอสราง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงต้ังจะใช
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คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานได
เต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับปฏิบัติงานดาน
การศึกษา  การวิเคราะห  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาตํารา
เรียน  การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการสงเสริมการศึกษา  การจัดการและ
สงเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน การจัดการและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
เกียวของ โดยมีโครงสรางงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังน้ี

4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4.3 งานกิจการโรงเรียน
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช

ในการบรรจุ และแตงต้ังใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ิน  ภูมิปญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงต้ังจะใชคุณวุฒิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี

5. หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป งานตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการ
รับการจายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคาในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนว
ทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจ และผูท่ีเก่ียวของ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย

การจัดอัตรากําลังเพื่อใหสอดคลองกับเปาประสงคของยุทธศาสตร
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตําแหนงท่ีกําหนดรองรับ
ยุทธศาสตรที่ 1
มาตรฐานคมนาคม

- พัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงเปนระบบเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการกอสราง  ปรับปรุง
บํารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเทา  ทอระบายนํ้า  และ
จัดระบบการคมนาคมใหเปนระเบียบปลอดภัย  เชน  ปาย
บอกเสนทาง  ไหลทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกตางๆ
และยานชุมชน

- ปลัด อบต. - รองปลัด อบต.
- ผอ.กองชาง
- นักวิเคราะหฯ
- นายชางโยธา/ผช.นายชางฯ
- ผช.จพง.ธุรการ กองชาง
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ยุทธศาสตรที่ 2
ประชาชนมีคุณภาพ

- ใหบริการดานสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอม ขยะมูลฝอย ปองกัน โรคติดตอ ใหบริการดาน
ทันตกรรม  การจัดใหมีความม่ันคงปลอดภัยปลอดจากยา
เสพติด  ท้ังชุมชน  โรงเรียน และหนวยงานรัฐในพื้นท่ี

- ปลัด อบต. –รองปลัด อบต.
- นักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
- ผช.เจาพนักงานสาธารณสุข

- ใหการศึกษากับเด็กกอนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ี  อนุรักษประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา
มีคุณธรรม  จริยธรรม  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริม
ดานการกีฬาและนันทนาการและส่ิงเสริมการศึกษา นอก
สถานศึกษา ใหกับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต.
- ผอ.กองการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา
- ครู /ผช.คร/ู ผดด.

- การเพิ่มรายได  ลดรายจาย พัฒนาทักษะฝมือ สงเสริม
การประกอบ อาชีพท่ีย่ังยืน และมีรายไดท่ีม่ันคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัสดิการ เ ด็ก เยาวชน สตรี  คนชรา
ผูดอยโอกาส

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต.
- นักพัฒนาชุมชน
- คนงานท่ัวไป

- การพัฒนาและจัดหาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
การปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีราชการ สถานท่ีทองเท่ียว
อาคาร  บานเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะไฟฟาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพื้นฐานท่ี
สะดวกและเพียงพอ

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต.
- ผอ.กองชาง - วิศกรโยธา
- นายชางโยธา
- ผช.นายชางโยธา
- จพง.ปองกันฯ

ยุทธศาสตรที่ 3
เกษตรกรรมย่ังยืน

- สงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  สงเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน  การพัฒนาบุคลากรทาง
การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหมสงเสริมใหมีตลาด
เพื่อเปนศูนยกลางในการจําหนายส้ินคาการเกษตรการ
พัฒนาและจัดหาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร

- ปลัด อบต.– รองปลัดอบต.
- หน.สํานักปลัด
- นักพัฒนาชุมชน
- คนงานท่ัวไป

- พัฒนาและบริหารจัดการแหลงนํ้าธรรมชาติ  คู  คลอง
หนอง  บึง แหลงนํ้าชลประทาน  ใหสามารถเก็บกักนํ้าได
ตลอดป ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เชน ปาไม  แหลงนํ้าธรรมชาติ  ฯลฯ

- ปลัด อบต. – รองปลัดอบต.
- ผอ.กองชาง
- นักวิเคราะหฯ
- นายชางโยธา
- ผช.นายชางโยธา

ยุทธศาสตรที่ 4
บริหารจัดการโปรงใส

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร เล่ือนเงินเดือน เล่ือนคาตอบแทน
บรรจุแตงต้ัง  สรรหา  พัฒนาบุคลากร ระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับ งานประชาสัมพันธ งานธุรการ ในสังกัด

- ปลัด อบต. – รองปลัดอบต.
- หัวหนาสํานักปลัด -นิติกร
- นักทรัพยากรบุคคล
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
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- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช  และ
สถานท่ีปฏิบัติราชการ  ควบคุมดานงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพตรวจสอบได

- ปลัด อบต. – รองปลัดอบต.
- ผอ.กองคลัง
- นักวิชาการเงินฯ
- นักวิชาการจัดเก็บรายได
- จพง.พัสดุ
- จพง.การเงิน
- ผช.จพง.การเงินฯ

- รณรงคใหเยาวชนและประชาชนต่ืนตัวถึงความสําคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน  ความตองการการแกปญหา  ประเมินผล
และตรวจสอบได และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

- พนักงานสวนตําบลทุกระดับ

บันไดข้ันที่ 4 การเก็บขอมูลกระบวนการทํางานจริง
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดพิจารณาภาระคางานท่ีหัวหนาสวนราชการ ไดเก็บ

รวบรวมขอมูล พิจารณาประกอบกับใบกําหนดหนาท่ีงาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ของแตละตําแหนงเพื่อพิจารณาเก่ียวกับอัตราตําแหนงท่ีควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตรากําลังของบุคลากรใน
อนาคตตลอดระยะเวลา 3 ป

บันไดข้ันที่ 5 การพิจารณาอุปสงคกําลังคน
หลังรวบรวมขอมูลดังกลาวแลว ตลอดระยะเวลาท่ีแลวมาแผนอัตรากําลังท่ีใชคือ แผน

อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 พบวา องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีภารกิจ  ดาน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานการจัดทําแผนท่ีภาษี และดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ท่ีเพิ่มข้ึน
เบื้องตน จึงมีความจําเปนพิจารณาปรับเกล่ียอัตรากําลังตําแหนงเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับภาระงาน ภารกิจ
และอํานาจหนาท่ีท่ีเพิ่มมากข้ึน

บันไดข้ันที่ 6 การพิจารณาอุปทานกําลังคน
จากการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลท่ีมีขนาดใกลเ คียงกัน

บริบทลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน และเขตพื้นท่ีติดตอกัน จะพบวา การกําหนดอัตรากําลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังสองแหง มีอัตรากําลังไมแตกตางกันเทาไหรนัก ดังน้ันในเรื่องของการกําหนดตําแหนง
เม่ือเปรียบเทียบกับท้ังสองหนวยงานแลว การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564-2566
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงขอเพิ่ม 1 ตําแหนง คือ
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ซึ่งเปนตําแหนงท่ีมีความจําเปนและปริมาณงานมากข้ึนซึ่งในการเพิ่มตําแหนง
ดังกลาวจะสามารถนําภาระคาใชจายไปปรับเกล่ียเพื่อกําหนดตําแหนงเพิ่มในสวนของสํานัก/กอง ท่ีปริมาณงาน
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ในอนาคตขางหนาแตในปน้ีสํานัก/กองจะเก็บสถิติปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนเพื่อรองรับการเปดกรอบในตําแหนงท่ีมี
ปริมาณงานท่ีมากข้ึนตอไป

บันไดข้ันที่ 7 การกําหนดจํานวน/สายงานและประเภทตําแหนง
การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ใชการวางกรอบ

อัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนว
ทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว
และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนด
ประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยางเหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบให
สอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ดังน้ี

• พนักงานสวนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเนนการใช
ความรูความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานท่ีมีความตอเน่ืองในการทํางานมีอํานาจหนาท่ีในการส่ังการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับ
ช้ันกําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตําบลไว  ดังน้ี

- สายงานบริหารทองถ่ิน  ไดแก ปลัด  รองปลัด
- สายงานอํานวยการทองถ่ิน  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการกอง
- สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานท่ัวไปไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี

• ลูกจางประจํา : ปฏิบัติงานท่ีตองใชทักษะและประสบการณ  จึงมีการจาง
ลูกจางประจําตอเน่ืองจนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมมีการกําหนดอัตราข้ึนมาใหม  หรือกําหนดตําแหนง
เพิ่มจากท่ีมีอยูเดิมและใหยุบเลิกตําแหนง หากตําแหนงท่ีมีอยูเดิมเปนตําแหนงวาง มีคนลาออก  หรือ
เกษียณอายุราชการ โดยกําหนดเปน 3 กลุม  ดังน้ี

- กลุมงานบริการพื้นฐาน
- กลุมงานสนับสนุน
- กลุมงานชาง

• พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมี
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตนและส้ินสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะส้ัน  หลักเกณฑการ
กําหนดพนักงานจางจะมี 3 ประเภทแต องคการบริหารสวนตําบลหนองคายเปนองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดกลางดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง 2 ประเภท ดังน้ี

- พนักงานจางท่ัวไป
- พนักงานจางตามภารกิจ

บันไดข้ันที่ 8 คือการจัดทําแผนอัตรากําลังของสวนราชการ
การจัดทําแผนอัตรากําลังแตละสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายใชการ

วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ท้ังน้ีเพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
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หนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยสามารถ
กําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดวิเคราะหภารกิจท่ีมีอยู เพื่อ
นํามาใชในการกําหนดสวนราชการรองรับ และใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเกิดข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนเปนหลัก ดังน้ี
5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและยุทธศาสตรการพัฒนา

ภารกิจ กําหนดสวนราชการรองรับภารกิจ
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวของดังนี้
1.1 จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก (มาตรา 67 (1))
1.2 ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
1.3 ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2))
1.4 ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า (มาตรา 68 (3))
1.5 การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ (มาตรา 16(4))
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

ดานโครงสรางพื้นฐานมีภารกิจท่ีเก่ียวของ
การการซอม การสราง การบํารุงรักษา
ไฟฟา ประปา สาธารณูปโภค สวนใหญ
ดังน้ัน การกําหนดสวนราชการรองรับ
ภารกิจในดาน น้ี คือ กองชาง

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้
2.1 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ

(มาตรา 67(6))
2.2 ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3))
2.3 ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
2.4 การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี

คนชรา และผูดอยโอกาส (มาตรา 16(10))
2.5 การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู

อาศัย(มาตรา 16(2))
2.6 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (มาตรา 16(5))
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

(มาตรา 16(19))

ดานสง เสริม คุณภาพชีวิต มีภารกิจ ท่ี
เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ท้ังดวยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดัง น้ัน การกําหนดสวน
ราชการรองรับภารกิจในดาน เปนการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 สวนราชการ
คือ สํานักปลัด งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้

3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
3.2 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของ

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

ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย ดานน้ีเปนการ
ใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนรวมท้ังความปลอดภัยทางดาน
โครงสรางพื้นฐานดวย  ดังน้ัน การกําหนด
ส วนราชการรองรับภาร กิจ เปนการ
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3.5 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (มาตรา 16(17))

3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

ประสานงานการปฏิบัติระหวาง 2 สวน
ราชการ คือ กองชาง และสํานักปลัด ใน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยวมีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้

4.1 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)
4.2 ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ (มาตรา

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

ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ภารกิจใน
ดานน้ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม ของ
ประชาชนในการสงเสริมอาชีพและความ
เปนอยูของประชาชน ดังน้ันการกําหนด
สวนราชการรองรับดานน้ี มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหวาง 2สวนราชการคือ
กองคลัง และสํานักปลัด
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้

5.1 คุมครอง ดูแล และบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม(มาตรา 67(7))

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ
รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (มาตรา 67(2))

5.3 การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12))

ดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากร
และส่ิงแวดลอม ภารกิจในดานน้ีเก่ียวของ
กับบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและการ
สงเสริมสภาพแวดลอมในชุมชน ดังน้ันการ
กําหนดสวนราชการรองรับดานน้ี คือ
สํานักปลัดในงานปองกันและบรรเทา สา
ธารณภัย

6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้

6.1 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน (มาตรา 67(8)

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

ของทองถ่ิน (มาตรา 17(18))

ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ภารกิจใน
ดานน้ีเก่ียวของกับภูมิปญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังน้ันการ
กําหนดสวนราชการรองรับดานน้ี คือ กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจที่
เก่ียวของ ดังนี้

7.1 สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการ
พัฒนาทองถ่ิน (มาตรา 45(3))

ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภารกิจใน
ดานน้ี เ ก่ียวของ กับบริหาร จัดการ ท่ี มี
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
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7.2 ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร
(มาตรา 67(9))

7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน
(มาตรา 16(16))

7.4 การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (มาตรา 17(3))

7.5 การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมตอระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน (มาตรา 17(16))

ทองถ่ิน ดังน้ันการกําหนดสวนราชการ
รองรับดานน้ี คือ สวนราชการทุกกองใน
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
(สํานักปลัด กองคลัง กองชาง และกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ภารกิจท้ัง 7 ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถ
จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล
จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จะดําเนินการ มีดังนี้
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การกําหนดสวนราชการรองรับกับภารกิจ

ภารกิจหลัก
1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบรอย
4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ดานการสงเสริมการศึกษา
7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. กองชาง
2. สํานักปลัด
3. สํานักปลัด และกองชาง

4. สํานักปลัด

5. ทุกสวนราชการ
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7. สํานักปลัด

ภารกิจรอง
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุม

อาชีพ
3. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร
4. ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน

1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. สํานักปลัด

3. สํานักปลัด

4. กองคลัง
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7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
วิเคราะหอัตรากําลังที่มี ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ สําหรับองคกร  ซึ่งชวยผูบริหารกําหนด  จุดแข็งและ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางาน
ขององคกร การวิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพื่อให ผูบริหารรูจุดแข็ง
จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคขององคกร ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง
นอกจากน้ียังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคล่ือน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางาน
ในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT
Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา 2 สวน  ดังน้ี

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

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็ง
ดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ

1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือ

ขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหาน้ัน
2. ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดแก

2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือ

ประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสน้ัน เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งน้ันเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสน้ัน

2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง
วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)

ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย (ระดับตัวบุคลากร)

จุดแข็ง S
1. มีภูมิลําเนาอยูในพื้นท่ี อบต. และพื้นท่ีใกล อบต.
2. มีอายุเฉล่ีย 35 – 40 ป เปนวัยทํางาน
3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียด

รอบครอบไมมีพฤติกรรมเส่ียงตอการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ

จุดออน W
1. บางสวนมีความรูไมสอดคลองกับภารกิจของ อบต.
2. ทํางานในลักษณะเช่ือความคิดสวนตัวมากกวา
หลักการและเหตุผลท่ีถูกตองของทางราชการ
3. มีภาระหน้ีสิน
4. ปริมาณงานมากกวาคนจึงทําใหการทํางานดอย
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5. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  โดยใช
ความสัมพันธสวนตัวได

ประสิทธิภาพ

โอกาส O
1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ
รวมมือในการทํางานงายข้ึน
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ
ทํางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน

ขอจํากัด T
1. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ
2. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยาก
ของงาน
3. มีความกาวหนาในวงแคบ

วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย (ระดับองคกร)

จุดแข็ง S
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย
2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ

ทํางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
4. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร
5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา
ของบุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน
6. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ท่ีได
จากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน

จุดออน W
1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ
2. พื้นท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี
บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี
3. อาคารสํานักงานคับแคบ

โอกาส O
1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา อบต.
2. มีความคุนเคยกันทุกคน
3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขต อบต. ทําใหรู
สภาพพื้นท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี /
ปริญญาโทเพิ่มข้ึน
5. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค

ขอจํากัด T
1 . มี ร ะ บ บ อุ ป ถั ม ภ แ ละ ก ลุ ม พ ร รค พ วก จ า ก
ค ว า ม สั ม พั น ธ แ บ บ เ ค รื อ ญ า ติ ใ น ชุ ม ชน  ก า ร
ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบญาติ
พี่นอง
2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงานความรู
ท่ีมีจํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
ทํางานได ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต.
3. งบประมาณไมเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับพื้นท่ี
จํานวนประชากร และภารกิจ
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
8.1 การกําหนดโครงสรางสวนราชการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะ
ดําเนินการดังกลาว โดยกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการกําหนด
โครงสรางสวนราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจน้ัน  อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในรูปของงาน และ
ในระยะตอไป เม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจน้ัน และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจน้ัน
มีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาต้ังเปนสวนตอไป โดยเริ่มแรกกําหนดโครงสรางไว ดังน้ี

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ
ปลัด อบต.(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัด(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)
หนวยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
1. สํานักปลัด อบต.

1.1 งานบริหารท่ัวไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
1.5 งานสงเสริมการเกษตร
1.6 งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห
1.7งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

3. กองชาง
3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค

4. กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4.3 งานกิจการโรงเรียน
4.4 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ปลัด อบต.(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัด(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)
หนวยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
1. สํานักปลัด อบต.

1.1 งานบริหารท่ัวไป
1.2 งานยุทธศาสตรและงบประมาณ
1.3 งานนิติการ
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานสงเสริมการเกษตร
1.6 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
1.7 งานสวัสดิการและสังคม
1.8 งานการเจาหนาท่ี

2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.3 งานพัสดุและทรัพยสิน

3. กองชาง
3.1 งานกอสราง
3.2 งานผังเมือง
3.3 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค

4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานสงเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 งานกิจการโรงเรียน
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
จากตารางขางตน จะเห็นวา ตําแหนงท่ีใชในการกําหนดและจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองคาย ท่ีมีในปจจุบัน ใชภารกิจงานท่ีมีเปนตัวกําหนดเปนเกณฑ ดังน้ันในระยะเวลา 3 ป
ต้ังแตปงบประมาณ 2564 – 2566 องคการบริหารสวนตําบลหนองคายจึงกําหนดกรอบอัตรากําลัง เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน ในภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายท่ีวางไว  ดังน้ี

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวางป 2564 – 2566 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 2

สวนราชการ

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา

3 ป ขางหนา
เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง)

1 1 1 1 - - -

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน)

1 1 1 1 - - -

สํานักงานปลัด
หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 1 1 1 1 - - -
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 1 1 1 1 - - -
นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 1 1 1 - - -
นักพัฒนาชุมชน ปก 1 1 1 1 - - -
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก. 1 1 1 1 - - -

พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 1 1 1 - - -
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -
ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข 1 1 1 1 - - -

พนักงานจางทั่วไป
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -
เจาพนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - -
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -
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กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับตน)

1 1 1 1 - - - วางเดิม

นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 1 1 1 1 - - -
นักวิชาการจัดเก็บรายได ชก. 1 1 1 1 - - -
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 1 1 1 1 - - -
เจาพนักงานพัสดุ ปง.

พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 1 1 - +1 - กําหนดเพิ่ม

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

1 1 1 1 - - -

นายชางโยธา ชง. 1 1 1 1 - - -
พนักงานจางตามภารกิจ

ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - - วางเดิม
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -

กองการศึกษา ฯ
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษาระดับตน)

1 1 1 1 - - -

นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -
ครู คศ.2 2 2 2 2 - - -
ครู คศ.3 1 1 1 1

.
พนักงานจางตามภารกิจ

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (คุณวุฒ)ิ 1 1 1 1 +1 - -

หนวยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -
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(1) องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีอัตรากําลังดังตอไปนี้
ปจจุบันจํานวน 32 ตําแหนง 32 อัตรา  และตําแหนงวาง  ตําแหนง 2 อัตรา กําหนดเพิ่ม 1 ตําแหนงดังนี้

ท่ี ตําแหนง จํานวน
(คน)

เงินเดือน
คนละ รวม ขั้นท่ีเพิ่มในแตละป

2564 2565 2566
1 ปลัด อบต. (นักบริหารทองถ่ิน ระดับ กลาง) 1 - 605,400 16,560 16,320 16,440
2 รองปลัด อบต.(นักบริหารทองถ่ิน ระดับตน) 1 34,110 409,320 13,320 13,000 13,200

สํานักปลัด
3 หัวหนาสํานักปลัด

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ตน)
1 33,560 402,720 13,440 13,080 13,080

4 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 26,980 323,760 12,600 12,960 13,320
5 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 1 25,470 305,640 11,880 12,240 12,960
6 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 1 22,980 275,760 8,760 9,240 9,480
7 นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 24,090 289,080 9,360 9,600 9,960

พนักงานจาง
8 ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 19,480 233,760 9,360 9,840 10,200
9 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 12,920 155,040 6,240 6,480 6,720
10 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 11,940 143,280 5,760 6,000 6,240
11 ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข 14,890 178,680 7,200 7,440 7,800
12 เจาพนักงานขับรถยนต 9,000 108,000 - - -
13 นักการภารโรง 9,000 108,000 - - -
14 คนงานท่ัวไป 1 9,000 108,000 - - -

15
กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน)

วาง - 404,640 13,620 13,620 13,620

16 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 1 29,110 349,320 13,320 13,440 13,320
17 นักวิชาการจัดเก็บรายได ชก. 1 24,010 288,120 11,520 12,000 12,120

ท่ี ตําแหนง จํานวน
(คน)

เงินเดือน
คนละ รวม ขั้นท่ีเพิ่มในแตละป

2564 2565 2566
18 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 1 23,820 285,840 10,920 11,160 11,040
19 เจาพนักงานพัสดุ ปง. 9,440 113,280 4,320 4,320 4,320

20
พนักงานจาง
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 12,420 149,040 6,000 6,240 6,480

21 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 11,500 กําหนดเพิ่ม

9. ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน
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กองชาง
22 ผูอํานวยการกองชาง

(ผูอํานวยการกองชาง ระดับ ตน)
1 42,600 511,200 13,320 13,320 13,080

23 นายชางโยธาปฏิบัตงิาน 1 13,110 157,320 5,400 6,120 6,000
พนักงานจาง

24 ผูชวยนายชางโยธา วาง - 297,900 - 5,520 5,760
25 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 12,420 149,020 6,000 6,240 6,480

26
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ตน)

1 31,880 149,040 13,440 13,320 13,320

27 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 - 365,760 12,000 12,000 12,000

28 ครู คศ.2 1 25,570 306,840 - - -
29 ครู คศ.2 1 25,690 308,280 - - -
30 ครู คศ.1 1 23,170 278,040 - - -

31
พนักงานจาง
ผูชวยครูผูดแูลเด็ก (คุณวุฒ)ิ 1 15,000 271,320 - - -

32 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 12,430 149,160 5,520 5,760 6,000

33
หนวยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 - 365,760 12,000 12,000 12,000

(2) ป 2564 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีความตองการกําหนดตําแหนงเพิ่มข้ึน
จํานวน 1 ตําแหนง  จํานวน 1 อัตรา ดังนี้

ท่ี ตําแหนง จํานวน
คน เงินเดือนข้ันตํ่า เงินเดือนข้ันสูง

เงินเดือนเฉล่ีย
ท่ีตองต้ังไว

(1)+(2)/2x(12)
1 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(คุณวุฒ)ิ 1 15,000 30,220 271,320

(3) ป 2565 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีความตองการกําหนดตําแหนงเพิ่มข้ึน
จํานวน 1 ตําแหนง  จํานวน 1 อัตรา ดังนี้

ท่ี ตําแหนง จํานวนคน เงินเดือนข้ันตํ่า เงินเดือนข้ันสูง
เงินเดือนเฉล่ีย

ท่ีตองต้ังไว
(1)+(2)/2x(12)

1 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 11,500 23,510 210,060
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(4) ป 2566 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีความตองการกําหนดตําแหนงเพิ่มข้ึน
จํานวน - ตําแหนง  จํานวน - อัตรา ดังนี้

ท่ี ตําแหนง จํานวนคน เงินเดือนข้ันตํ่า เงินเดือนข้ันสูง
เงินเดือนเฉล่ีย

ท่ีตองต้ังไว
(1)+(2)/2x(12)

- - - - - -

(5) ต้ังงบประมาณรายจายประจําป  ดังนี้

ที่ ป 2564 ป 2565 ป 2566
1 30,485,200.- บาท 32,009,460.-บาท 33,609,933.-บาท

หมายเหตุ การต้ังงบประมาณรายจายประจําป  ใหเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา
หรือปถัดไปเพิ่ม 5 %



9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน
การวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลังเพ่ิมของพนักงานสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

               ภาระคาใชจาย            ภาระคาใชจายรวม

ระดับ จํานวน หมายเหตุ

ท่ี ช่ือสายงาน ตําแหนง ท้ังหมด

จํานวนคน เงินเดือน เงินประจําตําแหนง 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น.) กลาง 1 1 605,400 168,000 1 1 1  -  -  - 16,560 16,320 16,440 789,960 806,280 822,720

2 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถ่ิน.) ตน 1 1 378,360 42,000 1 1 1  -  -  - 13,320 13,000 13,200 433,680 446,680 459,880

สํานักปลัด

3 หัวหนาสํานักปลัด ตน 1 1 378,360 1 1 1  -  -  - 13,440 13,080 13,080 391,800 404,880 417,960
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จํานวนท่ีมีอยู อัตราตําแหนงท่ีคาดวา อัตรากําลังคน

ปจจุบัน จะตองใชในชวง เพ่ิม/ลด ท่ีเพ่ิมข้ึน

ระยะเวลา 3 ป ขางหนา

3 หัวหนาสํานักปลัด ตน 1 1 378,360 1 1 1  -  -  - 13,440 13,080 13,080 391,800 404,880 417,960

4 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 1 266,040 1 1 1  -  -  - 12,600 12,960 13,320 278,640 291,600 304,920

5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก. 1 1 249,240 1 1 1 -  -  - 11,880 12,240 12,960 261,120 273,360 286,320

6 นักพัฒนาชุมชน ปก. 1 1 233,760 1 1 1  -  -  - 8,760 9,240 9,480 242,520 251,760 261,240

7 นักปองกันบรรเทาสาธารณภัย ปก. 1 1 249,240 1 1 1 -  -  - 9,360 9,600 9,960 258,600 268,200 278,160

พนักงานจาง

8 ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน - 1 1 210,720 1 1 1  -  -  - 9,360 9,840 10,200 220,080 229,920 240,120

9 ผุชวยเจาพนักงานสาธารณสุข - 1 1 161,040 1 1 1 -  -  - 7,200 7,440 7,800 168,240 175,680 183,480

10 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(บันทึก) - 1 1 139,440 1 1 1  -  - - 6,240 6,480 6,720 145,680 152,160 158,880

11 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 129,120 1 1 1 -  -  - 5,760 6,000 6,240 134,880 140,880 147,120



               ภาระคาใชจาย            ภาระคาใชจายรวม

ระดับ จํานวน หมายเหตุ

ที่ ชื่อสายงาน ตําแหนง ทั้งหมด

จํานวนคน เงินเดือน เงินประจําตําแหนง 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

12 พนักงานขับรถยนต - 1 1 108,000 1 1 1  -  - - - - - 108,000 108,000 108,000

13 นักการภารโรง - 1 1 108,000 1 1 1  -  - - - - - 108,000 108,000 108,000

14 คนงานทั่วไป - 1 1 108,000 1 1 1  -  - - - - - 108,000 108,000 108,000

กองคลัง

15 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 1 - 393,600 42,000 1 1 1  -  -  - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 วางเดิม

16 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 1 1 293,880 1 1 1  -  -  - 13,320 13,440 13,320 307,200 320,640 333,960

17 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 1 1 239,640 1 1 1  -  -  - 10,920 11,160 11,040 250,560 261,720 272,760

ระยะเวลา 3 ป ขางหนา

ที่เพ่ิมขึ้นปจจุบัน จะตองใชในชวง
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จํานวนที่มีอยู อัตราตําแหนงที่คาดวา อัตรากําลังคน

เพ่ิม/ลด

17 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 1 1 239,640 1 1 1  -  -  - 10,920 11,160 11,040 250,560 261,720 272,760

18 นักวิชาการจัเก็บรายได ชก. 1 1 241,440 1 1 1 -  -  - 11,520 12,000 12,120 252,960 264,960 277,080

19 เจาพนักงานพัสดุ ปง. 1 1 297,900 1 1 1  -  -  - 4,320 4,320 4,320 302,220 306,540 310,860

พนักงานจาง

20 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี - 1 1 134,280 1 1 1  -  -  - 6,000 6,240 6,480 140,280 146,520 153,000

21 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ - - - - - 1 1  -  '+1  - - 138,000 5,520 - 138,000 143,520 กําหนดเพ่ิม

กองชาง

22 ผูอํานวยการกองชาง ตน 1 1 378,360 42,000 1 1 1  -  -  - 13,320 13,320 13,080 433,680 447,000 460,080

23 นายชางโยธา ปง. 1 1 297,900 1 1 1  -  -  - 5,400 6,120 6,000 303,300 309,420 315,420
24 ผูชวยนายชางโยธา - 1 - 138,000 1 1 1 - - - - 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 วางเดิม



               ภาระคาใชจาย            ภาระคาใชจายรวม
ระดับ จํานวน หมายเหตุ

ที่ ชื่อสายงาน ตําแหนง ทั้งหมด
จํานวน เงินเดือน เงินประจําตําแหนง 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

คน
พนักงานจาง

25 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 134,280 1 1 1  -  -  - 6,000 6,240 6,480 140,280 146,520 153,000
กองการศึกษาฯ

26 ผูอํานวยการกองการศึกษา ตน 1 1 365,760 42,000 1 1 1  -  -  - 13,440 13,320 13,320 421,200 434,520 447,840

27 ครู คศ.2/3 3 3 3 3 3 - - -  -  -  - -  -  -

28 นักวิชาการศึกษาฯ ปก./ชก. 1 1 355,320 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320
พนักงานจาง

ปจจุบัน จะตองใชในชวง เพ่ิม/ลด ที่เพ่ิมขึ้น
ระยะเวลา 3 ป ขางหนา
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จํานวนที่มีอยู อัตราตําแหนงท่ีคาดวา อัตรากําลังคน

พนักงานจาง

29 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 133,680 1 1 1  -  -  - 5,520 5,760 6,000 139,200 144,960 150,960

30 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) - 1 1 - 1 1 1 +1 - - 189,600 7,584 7,884 189,600 197,184 205,068

หนวยตรวจสอบภายใน

31 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 1 355,320 1 1 1 -  -  - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320

32 30 7,084,080 32 33 33 +1 +2 - 431,460 396,844 268,344 7,851,540 8,248,384 8,516,728

1,177,731 1,237,258 1,277,509

9,029,271 9,485,642 9,794,237

29.62 29.63 29.14

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 บาท
ปงบประมาณ พ.ศ.2566 บาท

รวมไมเกินรอยละ 40 ตามมาตรา 35
รวมคาใชจายบุคคลทั้งสิ้น

รวม

ประมาณการประโยชนตอนแทนอื่น 15 %

32,009,460
33,609,933

30,485,200



กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง

(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)
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10. แผนภูมโิครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

โครงสรางสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประเภทสามัญ

ปลัด อบต.
( นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ กลาง )

- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานพัสดุและทรัพยสิน

- งานกอสราง
- งานผังเมือง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค

สํานักปลัด
หัวหนาสํานักปลัด

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

- งานบริหารงานท่ัวไป
- งานยุทธศาสตรและงบประมาณ
- งานนิติการ
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสงเสริมการเกษตร
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- งานสวัสดิการสังคม
- งานการเจาหนาท่ี

- งานบริหารงานการศึกษา
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

- งานกิจการโรงเรียน

รองปลัด อบต.
( นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ ตน )

หนวยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปก./ชก.)
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โครงสรางสํานักปลัด

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (2) - นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชก.) (1) - นักปองกันบรรเทาสาธารณภัย (ปก.) (1)
- คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1) - ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน (1)
- ภารโรง (ท่ัวไป) (1)
- พนักงานขับรถยนต (ท่ัวไป) (1)

- ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข (1) - นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1) - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1)

ประเภท อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป รวมระดับ สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง.
อัตราท้ังหมด 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4 3 12
มีคนครอง 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4 3 12
อัตราวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1)

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

งานนิติการงานยุทธศาสตรและ
งบประมาณ

งานบริหารท่ัวไป งานสงเสริมการเกษตร

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานการเจาหนาท่ีงานสวัสดิการสังคม
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โครงสรางกองคลัง

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (1) - นักวิชาการจัดเก็บรายได (ชก.) (1) - เจาพนักงานพัสดุ (ปง.) (1)
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) (1) - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (1)
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี ( 1 )

ประเภท อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป รวมระดับ สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง.
อัตราท้ังหมด 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 7
มีคนครอง 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 5
อัตราวาง 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (-)

งานะพัสดุและทรัพยสินงานการเงินและบัญชี
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โครงสรางกองชาง

- นายชางโยธา (ปง.) (1)
- ผูชวยนายชางโยธา ( - )
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)

..
ประเภท อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป รวมระดับ สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง.

อัตราท้ังหมด 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4
มีคนครอง 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
อัตราวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1)

งานประสาน
สาธารณูปโภค

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร

งานผังเมืองงานกอสราง
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โครงสรางกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ( - ) - ครู คศ.3 (1)
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ( 1 ) - ครู คศ.2 (2)

- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(คุณวุฒิ) (1)

ประเภท อํานวยการทองถ่ิน บุคลากรทางการศึกษา วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป รวมระดับ สูง กลาง ตน ครู ครู ผช./ครู ผดด. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง.
อัตราท้ังหมด 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 7
มีคนครอง 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 7
อัตราวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ผูอํานวยการกองศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (1)

งานบริหารการศึกษา งานสงเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

งานกิจการโรงเรียน
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โครงสรางหนวยตรวจสอบภายใน

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (-)

..
ประเภท อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป รวมระดับ สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง.

อัตราท้ังหมด 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
มีคนครอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อัตราวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

หนวยตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน



เลขที่ตําแหนง เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงินคาตอบแทน

1 สิบเอกประทีป ปริเวสังข รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-00-1101-001 ปลัด อบต. บริหาร กลาง 20-3-00-1101-001 ปลัด อบต. บริหาร กลาง 605,400 84,000 84,000
(นักบริหารงาน อบต.) (นักบริหารงานทองถิ่น.)

2 นายมงคล จันทรสุขศรี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. บริหาร ตน 20-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. บริหาร ตน 378,360 42,000 -

(นักบริหารงาน อบต.) (นักบริหารงานทองถิ่น)
สํานักปลัด อบต.

3 นางวิชชุดา  เกตุแกว รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด อบต. อํานวยการ ตน 20-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด อบต. อํานวยการ ตน 378,360 42,000 -

(นักบริหารงานทัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป)
4 นายประเดิมชัย รัจเจริญ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชก 20-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ 266,040 - -

5 นายเกรียงไกร  จงปตนา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปก. 20-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปฏิบัติการ 233,760 - -

6 นายรณกฤต  ธนออมนอก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 20-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายฯ วิชาการ ชก. 20-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการ 249,240 - -

7 จาเอกนภดล  สอนสวาสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20-3-01-3810-001 นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิชาการ ปก. 20-3-01-3810-001 นักปองกันบรรเทาสาธารณภัย วิชาการ ปฏิบัติการ 249,240 - -

พนักงานจางตามภารกิจ
8 นางฤทัยรัตน  มณีมงคล ศิลปศาสตรบัณฑิต - ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - - ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - 210,720 - -

9 นายรังสรรณ  มูลจัด ครุศาสตรบัณฑิต - ผช.เจาพนักงานธุรการ - - - ผช.เจาพนักงานธุรการ - - 139,440 - -

10 นางสาวธมลวรรณ  ภาษี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - ผช.เจาพนักงานธุรการ - - - ผช.เจาพนักงานธุรการ - - 129,120 - -

11 นางศิริพร  นามบุตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร) - ผช.เจาพนักงานสาธารณสุข - - - ผช.เจาพนักงานสาธารณสุข - - 161,040 - -

พนักงานจางทั่วไป
12 นายศิริศักดิ์  รัจเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต คนงานท่ัวไป คนงานท่ัวไป - - 108,000 - -
13 นายแตง  แกวจริง ม. 3 ภารโรง ภารโรง - - 108,000 - -
14 นายนิคม  หลาไธสง ม.3 พนักงานขับรถยนต พนักงานขับรถยนต - - 108,000 - -

กองคลัง
15 - - 20-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง อํานวยการ ตน 20-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง อํานวยการ ตน 393,600 42,000 - วางเดิม

(นักบริหารการคลัง) (นักบริหารการคลัง) -
16 นางสุรีภรณ  โพยนอก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) 20-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชก. 20-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชํานาญการ 293,880 - -

17 นางชอสถิตรพร  จันทะแพง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) 20-3-04-4204-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได วิชาการ ชก. 20-3-04-4204-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได วิชาการ ชํานาญการ 241,440 - -

18 นางสาวปยะดา  มาไธสง ปวส.(บัญช)ี 20-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ท่ัวไป ชง. 20-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ท่ัวไป ชํานาญงาน 239,640 - -
19 นางสาวภัทรชยา  กลาหาญ ปวช.(บัญช)ี 20-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ท่ัวไป ปก. 20-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ท่ัวไป ปฏิบัติการ 297,900 - -

พนักงานจางตามภารกิจ
20 - - - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ - - - ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 138,000 กําหนดเพิ่ม
21 นางสาวจุฑารตน เหลาหวายนอก บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) - ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี - - - ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี - - 134,280 - -

เงินประจําตําแหนงตําแหนง ประเภทตําแหนง ประเภท ระดับ เลขที่ตําแหนง
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ
    องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม ชองเงินเดือน
หมายเหตุ

ระดับ เงินเดือน



เลขที่ตําแหนง เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงินคาตอบแทน

กองชาง
22 นายสุรัตน  นามบุตร วิทยาศาตรบัณฑิต 20-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง อํานวยการ ตน 20-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง อํานวยการ ตน 378,360 42,000 -

(เทคโนโลยีกอสราง) (นักบริหารงานชาง) (นักบริหารงานชาง)
23 นายณัฐเดช  ศักดา ปวส.(โยธา) 20-3-05-4701-001 นายชางโยธา ท่ัวไป ปง./ชก. 20-3-05-4701-001 นายชางโยธา ท่ัวไป ปง./ชง. 297,900 - -

พนักงานจางตามภารกิจ
24 - - - ผูชวยนายชางโยธา - - - ผูชวยนายชางโยธา - - 119,565 - - วางเดิม
25 นางวิภารัตน  ประจงบัว วิทยาศาสตรบัณฑิต - ผช.เจาพนักงานธุรการ - - - ผช.เจาพนักงานธุรการ - - 134,280 - -

กองการศึกษา
26 นางณัฐณิชา  หานะพันธ การศึกษามหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) 20-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ อํานวยการ ตน 20-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ อํานวยการ ตน 365,760 42,000 -

(นักบริหารงานการศึกษาฯ) (นักบริหารงานการศึกษาฯ)
27 นางสาวปวีณา เบียดนอก - 20-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก./ชก. 20-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก./ชก. 355,320 - -

28 นางวนิดา  เทพวงศ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-08-6600-434 ครูชํานาญการพิเศษ - - 20-3-08-6600-434 ครู คศ. 3 - - - - -

29 นางตุกตา  นาเจริญ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-08-6600-435 ครูชํานาญการ - - 20-3-08-6600-435 ครู คศ. 2 - - - - -
30 นางสาวสุภาพร  อินทิรถ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 20-3-08-6600-436 ครูชํานาญการ - - 20-3-08-6600-436 ครู คศ. 2 - - - - -

พนักงานจางตามภารกิจ
31 นางเปรมวดี  บรรดาศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(คุณวุฒิ) - - - ผูดูแลเด็ก(ผูมีทักษะ) - - 180,000 - -
32 นางสาววิจิตรา  แสนนอก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - ผช.เจาพนักงานธุรการ - - - ผช.เจาพนักงานธุรการ - - 133,680 - -

หนวยงานตรวจสอบภายใน
33 นายคมเพชร สุปะมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 20-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปก./ชก. 20-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปก./ชก. 335,320 - -

ตําแหนง ระดับ ตําแหนง ประเภท หมายเหตุเงินเดือน เงินประจําตําแหนง
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ที่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม

ประเภท เลขที่ตําแหนง

ชองเงินเดือน

ระดับ
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย กําหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานสวนตําบลใน

สังกัดทุกระดับ โดยมุงเนนไปท่ีพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนา
นอกจากการพัฒนาความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร
ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนแลว องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ตระหนักเปนอยาง
ย่ิง โดยมุงเนนท่ีจะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแหงรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 4.0
เพื่อประโยชนของประชาชนเปนหลักกลาวคือ

1. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปดกวางและเช่ือมโยงกันมีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย
โปรงใส  ในการทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ หนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซึ่ง
กันและกัน ระหวางหนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพื่อเปนการตรวจสอบการทํางานระหวาง
กันและเปดกวางในการมีสวนรวม การสรางเครือขาย

2. องคการบริหารสวนตําบลยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานท่ีตองเขาใจประชาชน
เปนหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยต้ังคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข  ปญหา
ความตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวกเช่ือมโยงทุกสวน
ราชการ เพื่อเปดโอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มุงเนนใหประชาชน
ใชระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ  โดยเปด
ใหประชาชนใชบริการ WIFI ฟรี  รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีหนวยงาน  ใหขอมูล
ผานไลน  เว็บไซด  ของหนวยงานดวย

3. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย องคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย ไดรับการถายโอนสถานีอนามัยมา 1 แหง จากกระทรวงสาธารณสุข พรอมกับเจาหนาท่ีประจํา
สถานีอนามัยจํานวนหน่ึง  ดังน้ันในดานการปฏิบัติงานสาธารณสุข ทําใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
มีขีดความสามารถในการใหบริการสาธารณสุข โดดเดน และทันทวงทีตอความตองการของประชาชนในพื้นท่ี
งบประมาณในจํานวนหน่ึงท่ีอุดหนุนใหกับสถานีอนามัยถายโอน  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
สามารถจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือทางการแพทยท่ีทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและ
งบประมาณในการจางอัตรากําลังเพิ่ม เพื่อสนับสนุนงานในดานสาธารณสุขไดเปนอยางดี และทันสมัย

4. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จะ
ยึดถือปฏิบัติการดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal Government Skill
Self-Assessment) โดยไดรวบรวมเปนนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรในการ
พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด

ท้ังน้ีในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคายตามแนวทางขางตน
น้ัน กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซึ่ง
วิธีการพัฒนา  อาจใชวิธีการใดวิธีการหน่ึง เชน  การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การ
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพื่อใหงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซึ่งการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนา
พื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน

 การบริหารโครงการ
 การใหบริการ
 การวิจัย
 ทักษะการติดตอส่ือสาร
 การเขียนหนังสือราชการ
 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน

สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองคายเล็งเห็นวา มี
ความสําคัญอยางย่ิง เน่ืองจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง ในสังกัดน้ัน  มีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกัน
ตางสถานท่ี  ตางภาค  ตางภาษาถ่ิน  ดังน้ัน ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและ
จําเปนอยางย่ิง  ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนท่ีพึงมี
เปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย ประกอบดวย

 การมุงผลสัมฤทธ์ิ
 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
 การเขาใจในองคกรและระบบงาน
 การบริการเปนเลิศ
 การทํางานเปนทีม

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เปนสําคัญ เพราะเขาใจดีวาหากคนในองคกรไดรับการพัฒนาแลว ยอมจะสะทอนใหองคกรไดรับการพัฒนา
ตามลําดับท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังน้ันจึงไดกําหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังน้ี

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566
-------------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 13
ตุลาคม 2561 โดยไดมีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง
ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

โดยยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กําหนดให
ภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน
สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง มีความโปรงใสปลอดทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และกําหนดเก่ียวกับบุคลากรภาครัฐ ขอ 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและคนเกง ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง มุงม่ันและเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาท่ีและขับเคล่ือนภารกิจ
ยุทธศาสตรชาติโดยภาครัฐมีกําลังคนท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและ
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พัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดี
คนเกงทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปล่ียนแนวคิดให
การปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการ
ทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 4
ยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด ดังน้ี

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานมาตรฐานคมนาคม เสริมสรางการพัฒนามาตรฐานโครงสรางระบบ
การคมนาคมใหครอบคลุม

2. ยุทธศาสตรท่ี 2ดานประชาชนมีคุณภาพ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย
ใหประชาชนอยางย่ังยืน

3. ยุทธศาสตรท่ี 3ดานเกษตรกรรมธรรมย่ังยืน ปรับปรุงปจจัยและกระบวนการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยใหไดมาตรฐานสากล

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการบริหารจัดการโปรงใส พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล

และกําหนดคานิยมหลักขององคกร ท่ีสอดคลองกับยุทธศาตรท่ี 4 ประกอบดวย
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
2.การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี
3.การพัฒนาบุคลากรเปนผูนําการเปล่ียนแปลง
4.การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมกันพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงมีการกําหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน สงเสริมใหสอดคลองดังกลาวขางตนในดานทรัพยากรบุคคลและขับเคล่ือน
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดยแบงเปนดานตาง ๆ ดังน้ี

1. นโยบายการวิเคราะหอัตรากําลัง
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีความมุงม่ันในการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถ

ขับเคล่ือนภารกิจในความรับผิดชอบ ใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยไดมี
การวางแผนอัตรากําลัง โดยกําหนดอัตรากําลังคน ไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อใหมีคนสอดคลองกับภารกิจ
ในความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ ไดแก สํานักปลัด กองคลัง  กองชาง  และกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร ภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบแตละตําแหนงท่ีสอดคลองและ
เอ้ือตอการปฏิบัติตามเปาหมายขององคกร

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรหรือบรรจุแตงต้ังพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากร
ภายในเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน หรือการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางท่ัวไปเปนพนักงาน
จางตามภารกิจ  โดยคํานึงถึงการดําเนินการอยางโปรงใส มีการดําเนินการตาม หลักเกณฑและวิธีการท่ี
ระเบียบกฎหมายกําหนด  รวมท้ังนําเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใชเพื่อชวย
ใหสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีสอดคลองกับ
ตําแหนงงาน เพื่อนําไปสูการผลักดันให องคการบริหารสวนตําบลหนองคายมีการบริหารงานบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ
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3. นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติราชการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดันใหภารกิจของหนวยงานสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวโดยมีการ
ใหเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทนในการดําเนินการดังกลาวอยางเหมาะสมและเปนธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดมีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรทุกประเภทอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPIs) ท่ีมีความ
สอดคลองกับนโยบายผูบริหาร  ภารกิจในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันจะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันใหบรรลุเปาหมายในระดับองคกร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีท่ีบุคลากรท่ีไมผานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป  เชน
สงไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  งดเล่ือนข้ันเดือน คาจาง คาตอบแทน การไมตอสัญญาจางสําหรับพนักงานจาง
การไมจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนตน

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดใหความสําคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเปนอยางมาก เพราะการพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานน้ัน ถือวาเปนปจจัยหลักท่ีจะชวย
สงเสริมการบริหารและพัฒนาเปนใหบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย บุคลากรมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสําหรับภารกิจงานในปจจุบันและการเปล่ียนแปลงในอนาคต
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงวางแผนใหมีการบริหารและพัฒนาอยางตอเน่ืองและเปนระบบ เพื่อ
สรางคุณภาพของบุคลากรใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ โดยการดําเนินการจัดสรร
และต้ังงบประมาณในการพัฒนา  การฝกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาดานทักษะและสมรรถนะ
ตาง ๆ ประจําตัวบุคคล เพื่อใหความรูแกบุคลากร ทุกระดับ ท้ังหลักสูตรท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีจัดการอบรม

5. นโยบายสวัสดิการและคาตอบแทน
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย คํานึงถึงการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากสวัสดิการ

พื้นฐานตามท่ีรัฐเปนผูกําหนดใหกับบุคลากรภายในองคกร โดยกําหนดใหมีคาตอบแทนลวงเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบลท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท่ีมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในหนาท่ีราชการ
เชน คาตอบแทนเจาหนาท่ีสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัย (อนามัยถายโอน) คาตอบแทนของ
ผูปฏิบัติงานดานส่ิงปฏิกูลในชุมชน

6. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมและการสรางความผูกพันในองคกร
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ

การสรางความผูกพันในองคกร เปนอีกหน่ึงนโยบายท่ีสําคัญ เพราะหากพนักงานสวนตําบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทํางานรวมกัน สามัคคีผูกพันกันแลว จะเปนปจจัยท่ีชวยในการรักษาบุคลากรใหอยูคง
กับหนวยงานได  รวมท้ังสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชนและมีประสิทธิภาพใหกับองคกร นโยบายในดานน้ี
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดจัดสรรงบประมาณในการต้ังไวในขอบัญญัติประจําปทุก ๆ ป
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมรวมกัน เชนการฝกอบรมหลักสูตรการทํางานรวมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเก่ียวกับการการปองกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง

7. นโยบายดานการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เล็งเห็นความสําคัญในการเติบโตของดิจิทัล และ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง เปนองคประกอบในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในสถานการณปจจุบัน
เน่ืองจากทําใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันตอเวลา เกิดผลสัมฤทธ์ิตอองคกร ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย จึงไมปดก้ันบุคลากรในการเรียนรูเทคโนโลยีในการทํางาน  รวมท้ังสงเสริมการมีนโยบายในการนํา
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เสนองาน  การสงงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ผานระบบ Line
Facebook ขององคกร เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงงานของบุคคลอ่ืนอยูตลอดเวลา และสนับสนุนใหพนักงาน
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลดวยตัวเอง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563
เรื่อง  เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตัวเอง (Digotal Government
Skill Self-Assessment) เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในดานดังกลาว

8. นโยบายดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน  ท่ี มท 0810.6/ว 548 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2560 เรื่อง  การกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ตามพระราชบัญญัติดานความ
ปลอดภั ย  อา ชี วอนา มัย  และสภาพแวดล อม ในการ ทํ า งาน 2554 เพื่ อ ให บุ คลากร ใน สั ง กั ด
มีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังสงเสริมการปฏิบัติงานมิให
พนักงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคายไดรับอันตรายตอชีวิต  รางกาย จิตใจ และสุขภาพ
อนามัยโดยแตงต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงเพื่อดูแลและขับเคล่ือนนโยบายดังกลาว

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในองคกร เพื่อปองกันไมใหบุคลากรในสังกัดกระทําผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงคดังน้ี

1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ท่ี
สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล

2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ

3. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพิ่มความนาเช่ือถือ เกิดความเช่ือม่ันแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองคายในทุก
ระดับ โดยฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอองคกร ผูบังคับบัญชา
ประชาชน และสังคม ตามลําดับ

5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน
รวมท้ังสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลหนองคาย เพื่อใหพนักงานและลูกจาง
มีหนาท่ีดําเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม และไมหวังประโยชนสวนตน  อํานวยความ
สะดวกใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามคานิยมหลักของ
จริยธรรม ดังน้ี

1. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย  สุจริต และรับผิดชอบ
3. ยึดถือประโยชนของประเทศมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน
4. ยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
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5. ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
6. ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7. การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปรงใส และตรวจสอบได
8. ยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9. ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแลว องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ยัง

กําหนดคานิยมรวมสําหรับองคกรและพนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคายทุกคนพึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎบังคับขออ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองคายไดกําหนดแนวนโยบายการกํากับดูแลเพื่อท่ี
ใหบุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังน้ี

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

1. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมีแนวทางดังน้ี
1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย
1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี

และพระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา
2. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมมีแนวทางดังน้ี

2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทําการเล่ียงประมวล
จริยธรรมน้ีในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทําดังกลาว

2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีขอขัดแยง
ระหวางประมวลจริยธรรมน้ีกับหลักสําคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี

2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับช้ันตองปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว

2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับช้ันตองสนับสนุน
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน

2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเส่ือมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ
หรือราชการโดยรวม

3. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตยและรับผิดชอบมีแนวทางดังน้ี
3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวังและแสวงหา

ผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน
3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายส่ิงท่ีตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผล

และถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน
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3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมใหกระทําการหรือ
มีพฤติกรรมในทางมิชอบ

3.5 ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

กําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย
3.7 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ีของ

ตนเองหรือพนักงานสวนตําบลคนอ่ืน
3.8 ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถเย่ียงท่ี

ปฏิบัติในวิชาชีพ
3.9 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีตองรีบแกไขใหถูกตองและแจง

ใหหัวหนาสวนราชการทราบ
3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบกฎหมายหรือ

ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย
3.11 ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ใน

กรณีท่ีส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําส่ังเพื่อให
ผูส่ังพิจารณาส่ังการตอไป

4. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาผลประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน
ทับซอนมีแนวทางดังน้ี

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีเคยมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรค
พวกเพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลน้ัน

4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอํานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย

4.3 ไมกระทําการ หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี

4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืนตองยึดถือ
ประโยชนของทางราชการเปนหลัก

4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีแลวก็
ตาม

4.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
5. การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมายมีแนวทางดังน้ี

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเล่ียง
ประมวลจริยธรรมน้ี
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5.2 เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี พนักงานสวนตําบลตองมีหนาท่ี
รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ

5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน
นิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน ตอหัวหนาสวนราชการในกรณี
ท่ีการดํารงตําแหนงน้ันๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ี

5.4 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะ
ตามขอ 5.2 หรือขอน้ีพนักงานสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองคัดคานการกระทําดังกลาว

5.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติ
หนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ

5.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ

5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน

5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชายึดม่ันความถูกตอง เท่ียง
ธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ

6. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติมีแนวทางดังน้ี
6.1 ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีกเล่ียง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจเกินกวา

ท่ีมีอยูตามกฎหมาย
6.2 ปฏิบัติหนาท่ี หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย และสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนกอภาระหรือหนาท่ีใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย

6.3 ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจาก
อคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกําหนด
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเปนการ
เลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป

6.4 ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา

6.5 ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด

6.6 ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงท่ีมา
6.7 ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ
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6.8 สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี

6.9 ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเล่ียงการใช
ศัพทเทคนิค หรือถอยคําภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไมเขาใจ

6.10 ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเส่ือมเสียหรือ
กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน

6.11 เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดเสียในสถานท่ี
ใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการใหบริการประชาชน

7. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
มีแนวทางดังน้ี

7.1 ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอ่ืน อันไมใชการปฏิบัติหนาท่ี
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน

7.2 ช้ีแจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเม่ือบุคคลรองขอตามกฎหมาย
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ท้ังน้ี จะตองดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด

7.3 เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงให
ขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย

7.4 ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปนประโยชนถูกตอง ดวยความ
ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ

7.5 ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
8. การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบไดมีแนวทาง

ดังน้ี
8.1 ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีท่ีสุดจนเต็ม

กําลังความสามารถ
8.2 ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดให ดวยความ

ประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย
8.3 ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี ตามคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด
8.4 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม

กําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย
8.5 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาท่ีของตน

หรือของพนักงานสวนตําบลอ่ืน ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลอ่ืน
โดยมิชอบ

8.6 ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถ ท่ีปฏิบัติ
ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี
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8.7 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจง
ใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน

8.8 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใชขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ

8.9 ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณี
ท่ีส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตามคําส่ังเพื่อใหผูส่ัง
พิจารณาส่ังการตอไป

8.10 ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงม่ันและปฏิบัติหนาท่ีเสร็จ
สมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตาม
เปาหมาย คุมคาดวยวิธีการท่ีถูกตองท่ีกําหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุด
ตอประเทศชาติ ประชาชน

8.11 ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และหนวยงาน
โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มท่ีดวยความถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน
สวนรวมอยางเต็มความสามารถ

8.12 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี

8.13 พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเปนแบบอยางได

8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมท้ังสถานท่ีใหเปนระบบระเบียบ
เอ้ืออํานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย

8.15 ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเหมาะสม
ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือส้ินเปลืองเสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง

9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกรมีแนวทางดังน้ี
9.1 จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
9.2 เปนแบบยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมายในกรณี
มีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี

ชอบดวยกฎหมายพนักงานสวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
และจะดําเนินการตอไดตอเม่ือไดขอยุติจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว

9.3 เปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครัด

9.4 ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเส่ือมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี
รักศักด์ิศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดี อยูในระเบียบวินัย
กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรมท่ีดี
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9.5 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา
ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน

9.6 มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุง
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน

9.7 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย
9.8 รักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดย

พนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือ
เปนไปตามกฎหมายกําหนดเทาน้ัน

9.10 รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับใหความ
ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ

- เคารพตอความเช่ือ และคานิยมของบุคคลหรือเพื่อนรวมงาน
- ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยงอยางมี

เหตุผล
- ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจทําใหเกิดการแตกความ

สามัคคีในหนวยงาน
-ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของดวยการรักษาสัมพันธภาพในการ

ปฏิบัติงาน
9.11 ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือ

ผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากผู
รองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการให
โดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี

9.12 ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษย
สัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบ
อางเปนผลงานของตน

10. การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีแนวทางดังน้ี

10.1 ปลูกฝงจิตใจใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สรางคุณธรรม
จริยธรรม รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวมชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิด
ประโยชนสุขแกสังคม

10.2 สรางจิตสาธารณะเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม
- สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม
- ใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหน่ึงของ

สังคมตองมีความรบัผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดลอมซึ่งเปนเรื่องของสวนรวมท้ังตอประเทศชาติ และโลกใบน้ี
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- ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหา
ของตนเอง เชน กันหลีกเล่ียงไมได ตองชวยกันแกไข

- ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําส่ังสอนในทุก
ศาสนาท่ีนับถือ สอนใหคนทําความดี

10.3 การดํารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม

- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง
และสังคม พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร ประหยัด และดีข้ึนเปนลําดับ

- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีระบบ มี
เหตุผล ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอสวนรวม
และตอตนเอง

- ยึดหลักการมีภูมิคุมกันท่ีดี ดวยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เปาหมายมีการวางแผนและดําเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐาน
ความรูและคุณธรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

- ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ

10.4 ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวย
กฎหมาย

11. แสดงหรือมีเจตนารมณรวมกันในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน
11.1 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จะไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่อง

ทุจริตคอรรัปช่ันไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
11.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือ

พบเห็นการกระทําท่ีเขาขายการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย โดยตองแจง
ใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆหากมีขอ
สงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีกําหนดใหทําหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแตละประเภทตามท่ีกําหนดไว

11.3 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายจะตระหนักถึงความสําคัญ
ในการเผยแพรใหความรูและทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย หรืออาจเกิดผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ในเรื่องท่ีตองปฏิบัติมิใหเกิด
การทุจริตคอรรัปช่ัน

11.4 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายจะมุงม่ันท่ีจะสรางและรักษา
วัฒนธรรมองคกรท่ียึดม่ันวาการทุจริตคอรรัปช่ัน และการใหหรือรับสินบนเปนการกระทําท่ียอมรับไมได ไมวา
จะเปนการกระทํากับบุคคลใดก็ตามหรือการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
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