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ค าน า 
 
  การบริหารบุคลากรของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับประชาชน  โดยบุคลากรใน
พ้ืนที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวคิดของรัฐบาล กระทรวง กรม เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งบางภารกิจต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย คล่องตัว และเสริมสร้างขีดสมรรถนะของ
บุคคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรอบรู้ พร้อมที่จะสนองตอบต่อภารกิจของท้องถิ่นในแต่ละด้าน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ ได้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือ
พัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบล
ที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ  มิติ  ทั้งใน
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
 
  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ จะได้
น าไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน สามารถสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่  ๑ 
หลักการและเหตุผล 

๑. หลักการและเหตุผล 
๑.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้อ ๒๕๘ - ๒๕๙ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  
หากองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่
ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเ พ่ิมเติมหลักสูตรตามความ
จ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดย
ผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล   
(ก.อบต.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือ
ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๓ 
การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ  จึงได้หาความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และค้านคุณธรรมและ
จริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
 



ส่วนที่  ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

๑. วัตถุประสงค์ 
      ๑.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้เรียนรู้แบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี 
ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.ก าหนด 

๑.๒  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
๑.๓  เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๑.๔  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๕  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึ่งอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

๑.๖  เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๗  เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
๑.๘  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลให้มีจิตส านักในการบริการที่ดี 
๑๙  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา 

๒.  เป้าหมายการพัฒนา 
๒.๑  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลเข้าใจแบบแผน

ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
๒.๒  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒.๓  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ของ

ส่วนรวม 
๒.๔  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงข้ึน 
๒.๕  เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
๒.๖  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 

 



การวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
จุดแข็ง (Sternths : S) 

๑. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลกร 
๒. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๓. มีผู้น าองค์กรที่เข้มแข็ง 
๔. บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา  
๕. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
๖. พนักงานส่วนต าบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

ภายในส านักงาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๗. บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
๘. บุคลากรในหน่วยงานมีความตั้งใจที่จะให้บริการประชาชน และมีจิตส านึกในการบริการที่ดี 
๙. บุคลากรมุ่งม่ันให้องค์กรมีความเป็นเอกภาพ ท างานเป็นทีม เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๑๐. ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
๑. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานมากกว่าจ านวน

บุคลากร 
๒. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฏิบัติ  เนื่องจากมีการ

ถ่ายโอนงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายใหม่ 
๓. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการท างาน  เนื่องจากมีอัตราว่างตามกรอบอัตราก าลังและได้

ด าเนินการสรรหาแต่ไม่มีผู้มาด ารงต าแหน่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญในการท างาน 
๔. พนักงานส่วนต าบลบางส่วนต้องรับผิดชอบงานหลายด้านเนื่องจากมีอัตราว่างตามกรอบ

อัตราก าลังท าให้เกิดภาวะงานล้นคน 
๕. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ 
๖. บุคลากรขาดการเรียนรู้ ความคิดริเริ่ม และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
๗. พนักงานบางส่วนขาดการพัฒนาตนเอง ขาดการเรียนรู้ 
๘. การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร 
๙. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังถูกน ามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ 
๑๐. บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณาการ 

โอกาส (Opportunities : O) 
๑. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น 
๒. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๓. ประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอล ที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วย

อินเตอร์เน็ต ได้โดยง่าย 
๔. สังคมไทยเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ มีความรู้หลายหลายให้ศึกษาเรียนรู้ และมีการจัดการความรู้

ที่เพ่ิมมากข้ึน 
๕. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและท าให้เกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง 
๖. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
๗. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงานที่ชัดเจน 

 



อุปสรรค (Threat : T) 
๑. กฎหมายระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ท าให้บางครั้งบุคลากรพัฒนาตนเองไม่ทัน 
๒. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. งบประมาณของอบต.มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้งบพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ 
๔. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น งบประมาณ

ค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง 
๕. มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร  เน้นให้พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
๖. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่รวดเร็วท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
ความต้องการ/คาดหวัง 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
๑. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น าพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๓. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ ตรงตามวัตถุประสงค์  
    ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
๔. ก่อให้เกิดความสามัคคี สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
๕. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหาร  
    ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยมีการท าให้วิเคราะห์ความ 
    เป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้ง 
    จัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตัวบุคคลที่เชื่อมโยงระดับองค์กร 

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร 
๑. พนักงานส่วนต าบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
๒. บุคลากรมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมในการท างาน 
๔. บุคลากรทุกคนมีส่วนช่วยให้วิสยัทัศน์ นโยบายต่าง ๆ  ขององค์กร ไปสู่การปฏิบัติและน าความส าเรจ็มาสู่องค์กร 
๕. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมบุคลากรให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม 
ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
๑. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
๒. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวประชาชน 
๓. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่ งได้แก่               

การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน 
 
 
 
 
 



 
 
สมรรถนะท่ีต้องการส าหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ ได้ก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ส าหรับบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ เพ่ือใช้ประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ จ านวน ๖ ด้าน  (KMUTNB) ดังต่อไปนี้ 
 Knowledge-Based orientation  ความใฝ่เรียนรู้ 
 นิยาม : การแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ความ 

ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการท างานกับผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะการท างานของตนเองให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพ่ือร่วมงาน และ องค์กร โดยรวม 

 Morality and Integrity  คุณธรรมและความชื่อสัตย์ 
  นิยาม : การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม มีจิตส านึกและจริยธรรมในวิชาชีพ
ของตนเองเพ่ือความเที่ยงตรง เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 
โดยมุ่งประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนตลอดจนปฏิบัติตนตามนโยบาย ข้อบังคับ
กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณโดยเคร่งครัด 

 Ultimate Determination  ความมุ่งม่ันให้เกิดผลส าเร็จของงาน 
  นิยาม : ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้ความรู้ 
 ความสามารถในการท างานให้บรรลุเป้าหมายตาม 
 ตัวชี้วัดที่ก าหนดหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐาน 
 นี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือ 
 เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนงานหรือองค์กรก าหนดขึ้น 
 Team Work  การท างานเป็นทีม 
  นิยาม : ความยินดีที่จะร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่น 
 โดยการให้เกียรติและยอมรับในคุณค่าของผู้อ่ืน ไม่เอา 

ตัวเองเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนมีทักษะในการประสานงานที่ดี
เพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 
 
 
 



 
 Notice of Organization  จิตส านึกองค์กร 
  นิยาม : ส านึกความเป็นเจ้าของ ถือว่า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นที่ท างานนั้นเสมือนเป็น
 บ้านหลังที่สองที่ทุกคนมีความจงรักภักดี มีความเสียสละ
 ในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจน
 ท านุบ ารุงและเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วน
 ต าบล  
 Based on Continuous Improvement  การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

นิยาม : มุ่งม่ันในการพัฒนาและปรับปรุงการท างานของตน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการน าเทคโนโลยี วิทยาการ
สมัยใหม่ หรือเสนอวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ โดยใช้เวลาและ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์
สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี  ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
ล าดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายที่ส าคัญ
ของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบาย
ต่างๆ เป็นต้น 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

๓. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง 

การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 

๔. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 
 
                                                                                                                                                                                                                         

---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๔ 
วิธีการพัฒนา/ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณในการพัฒนา 

 
วิธีการพัฒนา แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

๑. การปฐมนิเทศ ๑.๑ โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ 

- เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล
และบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงาน/
ปฏิบัติการ 

เท่ากับจ านวน
ของพนักงาน
ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างที่
ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖4-๒๕๖6 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างที่
ได้รับการบรรจุใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- หน่วยงาน
ภายนอก 
- ส่วนราชการอ่ืน 
-ส านักปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

๒. การฝึกอบรม ๒.๑ โครงการ
ฝึกอบรมในสายงาน
ผู้บริหารตาม
แผนการด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

- เพ่ือพัฒนาความรู้
และวิสัยทัศน์ใน
การท างานของ
ผู้บริหาร 

บริหาร/
อ านวยการ 

พนักงานส่วน
ต าบลสายงาน
ผู้บริหาร 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖4-๒๕๖6 

พนักงานส่วนต าบล
สายงานผู้บริหารมี
ความรู้และวิสัยทัศน์
ในการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอ่ืน 
- หน่วยงาน
ภายนอก 

 ๒.๒ โครงการ
ฝึกอบรมสายงานผู้
ปฏิบัติตามแผนการ
ด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

- เพ่ือพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ 

ทุกระดับ พนักงานส่วน
ต าบลสายงานผู้
ปฏิบัติทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖4-๒๕๖6 

พนักงานส่วนต าบล
สายงานผู้ปฏิบัติมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
- ส่วนราชการอ่ืน 
- หน่วยงาน
ภายนอก 
 



 
 
วิธีการพัฒนา แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

 ๒.๓ โครงการ
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล 

พนักงาน/
ลูกจ้างและ
พนักงาน
จ้าง 

พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖4-๒๕๖6 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือบริการประชาชน และ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่า
ปกติสุข 

- ส านักปลัด 
- ส่วนราชการ
อ่ืน 
- หน่วยงาน
ภายนอก 

๔. การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
หรือการสัมมนา 

๔.๑ โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในส านัก
ปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- เพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ 
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ใน
สังกัดส านักปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เป็นไปตาม
รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖4-๒๕๖6 

บุคลากร สังกัดส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

 ๔.๒ โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรใสกองคลัง 

- เพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ 
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ใน
สังกัดกองคลัง 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เป็นไปตาม
รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖4-๒๕๖6 

บุคลากร สังกัดกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

กองคลัง 

 



 
วิธีการพัฒนา แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

 ๔.๒ โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรใสกองช่าง 

- เพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ 
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงานส่วน
ต าบล
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 
ในสังกัดกองคลัง 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖4-๒๕๖6 

บุคลากร สังกัดกอง
ช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 ๔.๔ โครงการ
ประชุมประจ าเดือน
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

- เพ่ือซักซ้อม
ทบทวนและวาง
แนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ทุกระดับ พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง
ทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
๒๕๖4-๒๕๖6 

สามารถวางแนว
ทางการปฏิบัติได้
อย่ามีประสิทธิภาพ 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๕ 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 
ที ่ แผนงาน / โครงการ งบประมาณ ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
๑. โครงการฝึกอบรมใน สายงานผู้บริหารตามแผนการด าเนินการ

ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น 
เป็นไปตามรายจ่ายของแต่ละหลักสูตร ๒๕๖4-๒๕๖6  

๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร
ในส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นไปตามรายจ่ายของแต่ละหลักสูตร ๒๕๖4-๒๕๖6  

๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร
ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นไปตามรายจ่ายของแต่ละหลักสูตร ๒๕๖4-๒๕๖6  

๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร
ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นไปตามรายจ่ายของแต่ละหลักสูตร ๒๕๖4-๒๕๖6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  ๖ 

การติดตามและประเมนิผลการพัฒนา 
องค์กรติตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 
  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ตรุ ประกอบด้วย 
  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 
  ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 
  ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
  ๔. หัวหน้าส่วน/กอง      กรรมการ 
  ๕. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    กรรมการและเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนด
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ตัวชี้วัดและข้อเสนอระดับเป้าหมาย 
  ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
  ๒. ระดับความโปร่งใสในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ โดย
เปรียบเทียบภายใน ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6  
  ๓. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสูงขึ้นมากกว่า
ร้อยละ ๘๕ หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
  ๔. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพิ่มสูงข้ึนมากกว่าร้อยละ ๘๕ หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
  ๕. ร้อยละของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนประชากรที่สุ่ม
ทดสอบ 
  ๖. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานที่เพ่ิมสูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ ๖๐ หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
  
  
 
 
 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 51-3-00-1101-001  นายฤทธิรงค์  สายสุ่ม 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานทั่ว่ไป(อ านวยการต้น) (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-2101-001 
นางสุรินทร์ ซื่อสัตย์ 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก (1) 
เลขที่ต าแหน่ง ๕๑-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ 
นายณฤพล บุบผาชาต ิ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก(1) 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-3103-001 
นางพัสญา ปกัษา 

-นักพัฒนาชุมชน ปก (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-3801-001 
นายนฤพนธ์ อ้อยทองทิพย ์

- จพง.ป้องกันฯ ชง (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-4805-001 
จ.ส.อ.ส าราญ  ออกแมน 

- เจ้าพนกังานธุรการ ปง/ชง (วา่ง) 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-4101-001 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานคลัง (อ านวยการต้น) (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-04-2102-001 
นางเดือนจันทร์ สั่งสอนอาตม ์
- นักวิชาการพัสดุ ชก(1) 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-04-๓204-001 

นางสาวเพชรากานต์ กอ้นทอง 
- เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี ปง/ชง (ว่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๕๑-๓-๐๔-๔๒๐1-๐๐๑ 
-  เจา้พนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง (ว่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๕๑-๓-๐๔-4๒๐๔-๐๐๑ 

ลูกจ้างประจ า 
- จพง.จัดเก็บรายได้ (1) 

นางล าดวน  ออมทรัพย ์
พนักงานจ้าง 

- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงินและบัญชี (1) 
นางสาวศศิวิมล  รกัอ่อน 

คนงานทั่วไป (3) 
1. นางสาวจันทร์จิรา พลอยกระจ่าง 
2. นางสาวพรทิพย์  สอนธรรม 

3. นางสาวจิราพร ผึ่งผาย 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานช่าง(อ านวยการต้น)(1) 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-05-2103-001 

นายบุญสม จันทร์อู่ทอง 
- นายช่างโยธา ชง (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-05-4701-001 

นายพงษ์พันธุ์  ทองหล่อ 

- นายช่างไฟฟ้า ชง (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-05-4706-001 
นายณรงค์ชัย  ทองหล่อ 

- เจ้าพนกังานธุรการ ปง (1) 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-05-4101-002 

นางสาวรชาดา ย้อยเมือง 
พนักงานจ้าง 

1.คนงานทั่วไป (1) 
นายอุดร อุดมเทศ 



พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1) 
นางสาวจุฑามาส บุญเอีย่ม 

- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน(1) 
นางสาวนิตยา รักออ่น 

- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ (2) 
1.นางสาวนิราวัลย์ ควรหัตถ ์

2.นางสาววรงค์ศิริ หมอบอก 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ(1) 
นายพงษ์ศักดิ์ ภู่ศรีพงษ์ 
- พนักงานขับรถยนต ์(1) 
นายวินยั ไม้เจริญ 

คนงานทั่วไป (2) 
1.นางล าดวน ดีวงษา 

2.นายสุรเชษฐ์ สดเอี่ยม 

พนักงานครู 
- ครู  ค.ศ.1(ว่าง) 
เลขที่ต าแหน่ง 51-3-08-6600-217 

พนักงานจ้าง 

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
นางสาวนัฐชยา ชนะภัย 

คนงานทั่วไป (1) 
1.นางสาวอุษา ผึ่งผาย 

  

 

 

 



 

 
โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ส านักงานปลัด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 1 1 1 1 - 4 2 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

งานบริหารงานทั่วไป 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง 

(1)ว่าง 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 

 

งานบริหารนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ชก (1) 
 
 
 

งานกฎหมาย
และคด ี

 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- จพง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ชง (1) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ(1) 
คนงานทั่วไป (2) 
 

 
 

 
 

 
 

งานกิจการสภา อบต. 
 

 

 

 

 

งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข 

 

 

 



 
โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ส านักงานปลัด  (ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - - - 3 1 

ประเภท ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวม 

ระดับ คศ.5 คศ.4  คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย 

จ านวน - - - - 1 - 1 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

งานบริหารการศึกษา งาน
ส่งเสริมการศกึษาและ

วัฒนธรรม 
- ครู ค.ศ. 1ว่าง (1) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

คนงานทั่วไป (1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชน ปก (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(1) 

 
 
 

งานส่งเสริมการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

 
 



 
โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองคลัง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 1 - - 2 1 1 3 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1) 

งานการเงินและบัญช ี
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (1) 
- คนงานท่ัวไป (1) 

 
 
 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- นักวิชาการพัสดุ ชก (1) 
- คนงานท่ัวไป (1) 
 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ ปง/ชง  (ว่าง) 
- จพง.จัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจ า) (1) 
- คนงานท่ัวไป 1  
 

 

 

 



โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองช่าง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                    

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 2 1 - - 1 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

งานธุรการ 
- จพง.ธุรการ ปง (1) 

 
 
 
 
 

งานเคหะและชุมชน 

- นายช่างไฟฟ้า ชง (1) 
พนักงานจ้าง 
1.นายอุดร อุดมเทศ 

 

 

 

งานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- นายช่างโยธา ชง (1) 

 
 
 
 
 


