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ค าน า 
 

   การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  ค านึงถึงการสร้างก าลังคน
ในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
เพ่ือให้บุคคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
เฉพาะต าแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนต าบล
ที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้ก าหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและ
จรยิธรรม เป็นต้น 
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้ใช้
กรอบแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นแนวทาง ในการ
ด าเนินการ รวมทั้ง ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ   
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่ 

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดย 
ทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรฐับาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  (2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (3)  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (4)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5)  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแก้งจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประจ าปี  2564 - 2566  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแก้งในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
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  1.  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแก้ง ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแก้ง 
  3.  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาพนักงานส่วนต าบล       
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแก้ง 
 
 
 
 
 
 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแก้ง อันประกอบด้วย พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาการ
เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแก้งทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การ
เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

3.  เป้าหมาย 
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 4.1  การเตรียมการและการวางแผน 
  1)   แต่งตั้งคณะท างานเพือ่ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  2)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิ เคราะห์ดู ว่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิ บัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  3)  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม 

 4.2  การด าเนินการพัฒนา 
  1)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การ สับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา   เป็นต้น 
  2)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา     โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

 4.3  การติดตามและประเมินผล 
  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา   
เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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5.แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 

1.1  แต่งต้ังคณะท างาน 
1.2  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
1.3  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุงงาน 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

        การด าเนินการ   โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การฝึกอบรมในสายงาน 
 -  ฯลฯ 
 

2. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

        จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความความส าเร็จ  
ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

3. การติดตามและประเมินผล 
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 6.1  หลักสูตรการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแก้ง ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
2) หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

6.2  วิธีการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแก้งจะด าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  

การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็น
ต้น  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแก้ง จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและด าเนินการ
ร่วมกับเอกชน เช่น  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชน
เปน็ผู้ด าเนินการ   หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแก้งเป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม 
เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลได้ ดังนี้ คอื 

1) การปฐมนิเทศ 
2) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
4) การฝึกอบรมในสายงาน 
5) การให้ทุนการศึกษา 
6) การดูงาน 
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแก้ง จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1.  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ  ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมิน 
ผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2.  การสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องเช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

3.  การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านแก้งส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 
 
 

******************* 
 
 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล  บ้าน
แก้ง  สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข  เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับกฎหมาย  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสระแก้ว  ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่าย
โอน  อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า  และภารกิจบาง
ประการที่ไม่มีความจ าเป็น   อาจต้องท าการยุบ   หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้คลอบคลุมภารกิจต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด  บุคลกรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  การติดตามและประเมินผล 

8.บทสรุป 
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บัญชีการด าเนินโครงการ 
ตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
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รายละเอียดแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุ กต าแห น่ งได้ รับ การ
พัฒนาในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
1.ส่งเสริมและการให้ความส าคัญในการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร
ดังนี้ 
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
- ด้านการบริหาร 
- ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ 
อย่างเต็มที่โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ศึกษา
ต่อ  และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างานตลอดเวลา 
3.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้าง สมาชิก  อบต.ผู้บริหาร  และประชาชน  ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆเพ่ือให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 

ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
โดยวิธีการดังนี้ 
-ปฐมนิเทศ 
-ฝึกอบรม 
-ศึกษาดูงาน 
-ประชุ มเชิ ปฏิ บั ติ
การ/สัมมนา 
-การสอนงาน /ให้
ค าปรึกษาและอ่ืน  ๆ
ให้ ทุ น ก ารศึ กษ า
ระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโท  และ
หลักสูตรตามสาย
งานปฏิบัต ิ

พ.ศ.2564-2566 งบ  อบต.  
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รายละเอียดแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุ กต าแห น่ งได้ รับ การ
พัฒนาในระยะเวลา 3 ป ี

การพัฒนาด้านจรยิธรรม  คุณธรรม 
1.ส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างมีคุณภาพ  มีความรู้ความสามารถ  และมีความ
รบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
2.จัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
3.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง  ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนโดยวิธีการดังนี้ 
-ปฐมนิเทศ 
-ฝึกอบรม 
-ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา 
การสอนงาน/ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-วางมาตรการจูงใจ
และลงโทษ 
 

พ.ศ.2564-2566 งบ  อบต.  
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รายละเอียดแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลทุก
คนทุ กต าแห น่ ง ได้ รับ การ
พัฒนาในระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ   
1.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา  ลดขั้นตอนในการ
ท างาน  การปรับใช้ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
2.ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการปฏิบัติงาน  และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
3.ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินกิจกรรม  5 ส 

ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนโดยวิธีการดังนี้ 
-ปฐมนิเทศ 
-ฝึกอบรม 
-ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา 
การสอนงาน/ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-ปรับปรุงสถานที่
ท างานและสถานที่
บริการประชาชน 
 
 
 
 
 

พ.ศ.2564-2566 งบ  อบต.  

 
 



- 11 - 
 

 

9.  บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนบัสนุนการศึกษาให้ศึกษาต่อ
ในระดบัปรญิญาตรี และปริญญาโท 

-  เพื่อยกระดับความรู้
ของบุคลากรให้สูงขึ้น 

ตามจ าพนักงานท่ีผ่าน
การประเมินและได้รับ
การคัดเลือกให้ศึกษาต่อ 

ป.โท 60,000
บาท/คน/ปี ป.ตรี 

30,000 -
40,000บาท/

คน/ป ี

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

- บุคลากรได้รับความรู้ และ
น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าที่
ส านกังานปลัด 

2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ -  เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
อบต.และบทบาทหนา้ที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

พนักงาน/ลูกจ้างที่บรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

- 

ช่วงเวลาที่บรรจุ
แต่งตั้ง 

- พนักงานท่ีบรรจุใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจและ
ปฎิบัติงานได้ดีตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

ท้องถิ่นจังหวัด 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร -  เพื่อพัฒนาความรู้ 
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
จ้าง 

120,000 
ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

- บุคลากรได้รับความรู้ และ
น ามาประยุกต์ในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานปลัด 

4 โครงการพัฒนาคณุธรรมและจรยิธรรม -  เพื่อให้บุคลากรน า
คุณธรรมและจรยิธรรม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
จ้าง 30,000 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

-บุคคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริการประชาชน
และด าเนินชีวติอยา่งปกติ
สขุ 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมคณะผูบ้ริหาร
และต าแหน่งผู้บรหิาร 

- เพื่ อ พั ฒ น าค วาม รู้  
และวิ สั ยทั ศน์ ในการ
ท างานของผู้บริหาร 

พ นั ก งาน ส่ วน ต าบ ล
ต าแหน่งผู้บริหารทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ

หลักสตูร 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิม่มากข้ึน 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกที่
ด าเนินการ 
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9.  บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566 (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

6 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
(โดยจัดหน่วยงานภายนอก) 
 

- เพื่อพัฒนาความรู้ และ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

พนักงาน/ลูกจ้างใน
ระดับปฏิบัติการทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูร 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

- มีความรู้และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

7 โครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานปฐมวัย 
 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษา 

บุคลากรในสังกัด เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูร 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัดการ
ด้านการศึกษา 

ส่วนการศึกษา 

8 หลักสตูรเฉพาะต าแหน่งของแต่ละ
ต าแหน่ง 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง 

บุคลากรแต่ละต าแหน่ง เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูร 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

- มีความรู้และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กรมส่งเสรมิ/อื่นๆ 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
ส าหรับบคุลากร อปท. 
 

-  เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล/
ลกูจา้งประจ า/พนักงาน

จ้าง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูร 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกท่ี
ด าเนินการ 
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9.  บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566 (ตอ่) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

10 โครงการฝึกอบรมในสายงานของ
พนักงานส่วนต าบล 

- เพื่อพัฒนาความรู้  
และการปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงาน

จ้าง/คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูร 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

- มีความรู้และปฏิบตัิงาน
ในหน่าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกที่
ด าเนินการ 

11 อบรมหลักสูตรนายก  อบต. - เพือ่พัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ ของ
ผู้บริหารท้องถิน่         
ในหลักสตูร 

นายก  อบต. เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูรหรือ
โครงการ 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

- นายก อบต. มีความรู้ 
เข้าใจ ในบทบาทของตนอง 

กรมส่งเสรมิ/อื่นๆ 

12 อบรมหลักสูตรรองนายก  อบต. เพื่อพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ ของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในหลักสตูร 

รองนายก  อบต. เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูรหรือ
โครงการ 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

- รองนายก อบต. มีความรู้ 
เข้าใจ ในบทบาทของตนเอง 

กรมส่งเสรมิ/อื่นๆ 

13 อบรมหลักสูตรเลขานุการนายก  อบต. -  เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ  ในบทบาท
และหน้าที ่

เลขานุการนายก  อบต. 
 
 
 
 
 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลกัสตูรหรือ
โครงการ 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

-เลขานุการนายก มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทของ
ตนเอง 

กรมส่งเสรมิ/อื่นๆ 
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9.  บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566 (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

14 อบรมหลักสูตรประธานสภาฯ  อบต. - เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ  ในบทบาท
และหน้าท่ี 

ประธานสภาฯ เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูรหรือ
โครงการ 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

- ประธานสภามีความรู้ 
เข้าใจ ในบทบาทของตนเอง 

กรมส่งเสรมิ/อื่นๆ 

15 อบรมหลักสูตรรองประธานสภาฯ  - เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ  ในบทบาท
และหน้าท่ี 

รองประธานสภาฯ เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูรหรือ
โครงการ 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

- รองประธานสภามีความรู้ 
เข้าใจ ในบทบาทของตนเอง 

กรมส่งเสรมิ/อื่นๆ 

16 อบรมหลักสูตรเลขานกุารประธานสภาฯ - เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ  ในบทบาท
และหน้าท่ี 

เลขานุการประธานสภาฯ เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูรหรือ
โครงการ 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

- เลขานุการสภา มีความรู้ 
เข้าใจ ในบทบาทของตนเอง 

กรมส่งเสรมิ/อื่นๆ 

17 อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาฯ -  เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ  ในบทบาท
และหน้าท่ี 

สมาชิกสภาฯ เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูรหรือ
โครงการ 

ต.ค.63 - ก.ย.  
66 

-สมาชิกสภา มีความรู้ เข้าใจ 
ในบาบาทของตนเอง 

กรมส่งเสรมิ/อื่นๆ 

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในข้อบญัญัติ 
 



 
                     

10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

ส ำนักปลดั อบต. 
(นักบริหำรงำนทัว่ไป ระดบัต้น) 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

กองคลงั 
(นักบริหำรงำนกำรคลงั ระดบัต้น) 
 

กองกำรศึกษำศำสนำและ
วฒันธรรม  

 (นักบริหำรงำนศึกษำ ระดบัต้น) 
 

กองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดบัต้น) 

 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานตรวจสอบภายใน 
พนักงานส่วนตำบล (11) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (12) 
พนักงานจ้างทั่วไป (5) 
รวม (28) 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานพฒันาและจัดเก็บรายได้ 
 
 
 
 
 
พนักงานส่วนตำบล (7) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (3) 
พนักงานจ้างทั่วไป (1) 
รวม (11) 
 

-  งานก่อสร้าง 
-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานโยธาและผังเมือง 
 
 
 
 
พนักงานส่วนตำบล (4) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (5) 
พนักงานจ้างทั่วไป (3) 
รวม (12) 
 
 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
   และวัฒนธรรม 
- งานกิจการโรงเรียน 
  
 
 
 
พนักงานส่วนตำบล/ครู (6) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (8) 
พนักงานจ้างทั่วไป (2) 
รวม (16) 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับต้น) 



                   
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) (ว่าง) 

ส ำนักปลดั  
(พนักงานส่วนตำบล) 

1.หัวหน้าสำนกัปลัด (อำนวยการ ต้น) (1) 
2.นักทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ (1) 
3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1) 
4.นักพัฒนาชมุชนปฏิบัติการ (๑)  
5.นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)  (๑) (ว่าง) 
6.เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) (ว่าง) 

   7.เจ้าพนกังานป้องกันฯ (ปง./ชง.) (1)  (ว่าง) 
8.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.) (1)  (ว่าง)  
9.นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (๑)  (ว่าง) 
10.นิติกร (ปก./ชก.) (๑)  (ว่าง) 

   11.นกัวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)  (๑)  (ว่าง) 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

1.ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ (3)   (ว่าง1) 
2.ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (1)   (ว่าง) 
3.พนักงานขับรถยนต์ (1) 
4.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบคุคล (1) 
5.ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน (1) 
6.พนักงานกู้ชีพกูภั้ย (1) 
7.ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) 
8.พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ) (1)   (ว่าง) 
9.ผู้ช่วยเจา้พนกังานพัฒนาชุมชน (1) 
10.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1)   (ว่าง) 

(พนกังานจ้างทั่วไป) 
1.แม่บ้าน (1) 
2.ยาม (1) 
3.คนงานทั่วไป (3)   (ว่าง2) 

กองคลงั 
(พนักงานส่วนตำบล) 

1.ผูอ้ำนวยการกองคลัง (อำนวยการ ตน้)   (1) 
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) (1)  (วา่ง) 
3.เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1)  (วา่ง) 
4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1)  (วา่ง) 
5.นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1) (ว่าง) 
6.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) (1) (ว่าง) 

7.นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1) (วา่ง) 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

1.ผูช้่วย จพง.การเงินและบัญชี (1) (วา่ง) 
2.ผูช้่วย จพง.พัสดุ (1) 
3.ผู้ชว่ย จพง.จัดเก็บรายได้ (1)  

(พนักงานจ้างท่ัวไป) 
1.คนงานทั่วไป (1) 

 

กองช่าง 
(พนักงานส่วนตำบล) 

1.ผู้อำนวยการกองช่าง (อำนวยการ ต้น)  (1) 
2.วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) (1) (ว่าง) 
3.นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)  (ว่าง) 
4.เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) (ว่าง)  

(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
1.ผู้ชว่ย นายช่างโยธา (2) (ว่าง1) 
2.ผู้ชว่ย นายช่างไฟฟา้ (1) 
3.ผู้ชว่ย วิศวกรโยธา (1) (วา่ง) 
4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก
ขยะ) (1) (วา่ง) 

(พนักงานจ้างท่ัวไป) 
1.คนงานประจำรถขยะ (3)  (วา่ง1) 
 

. 

 
 

กองกำรศึกษำ 
(พนักงานส่วนตำบล) 

1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา (อำนวยการ ต้น)  
(1)   (ว่าง) 
2.นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร (1) 
3.ครูอันดับ คศ.1 (4) (ได้รับจัดสรรฯ) 

(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
1.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (6) (ว่าง1) (ได้รับจัดสรรฯ) 
2.ผูช้่วยเจ้าพนกังานธุรการ (1)  (ว่าง) 
3.ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1)  (ว่าง)  
(พนกังานจ้างท่ัวไป) 

1.ผู้ดูแลเด็ก (2)  (ว่าง2) (ได้รับจัดสรรฯ) 
 

 
 
  

 

รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัตน้) (1) 



             
       โครงสร้างของสำนักปลัด 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

 

ทั่วไป วิชาการ อำนวยการท้องถิน่ พนักงาน 
ส่วนตำบล 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 

ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จำนวน (คน) 3 - - 7 - - - 1 - - 11 - 12 5 28 

งานบริหารทั่วไป (9) 
(พนักงานส่วนตำบล) 
- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
(๑) (ว่าง) 
- เจ้าพนกังานธุรการ (ปง./ชง.) 

(1)           (ว่าง) 
 (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
- ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ (3) 

    1. น.ส.ริลรภา  สืบวงษ ์
    2. นางยพุิน  พรมเรียน 
    3. (วา่ง) 

-  ผู้ชว่ยนักจัดการงานทัว่ไป (1) 
          (วา่ง) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 

   (นายสมคิด จันทร์แก้ว) 
(พนักงานจ้างทั่วไป) 

- แม่บา้น (1) 
     (นางวันนา สิงคะนอง) 
- ยาม (1) 
     (นายสมพงษ์  โสภณ) 

งานนโยบายและแผน 
(2) 
  (พนักงานส่วนตำบล) 

-นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนปฏิบัตกิาร (1) 
   (น.ส.สุทร อ่อนคำ) 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

-ผูช้่วยนักวิเคราะห์ฯ (1) 

  (น.ส.ฌณาลินน์  สุดชา) 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (7) 

 

 (พนักงานส่วนตำบล) 

- เจ้าพนักงานป้องกันฯ  
(ปง./ชง.) (1)      (ว่าง) 

 (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

- พนักงานกู้ชีพกู้ภัย (1) 
      (นายสมศักดิ์  สร้อยจิตร์) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 

(1) 
   (นายวิรัต  สำราญ) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด

เบา (รถน้ำ) (1) 
             (ว่าง) 

(พนักงานจ้างทั่วไป) 

- คนงานท่ัวไป (3) 
      1.น.ส.ณัฐธยาน์  ธุระคำ 
      2. (วา่ง) 
      3. (ว่าง) 

งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน (4) 
 

 (พนักงานส่วนตำบล) 
- นักพัฒนาชุมชน 
ปฏบัิติการ (๑)  
   (นางสาวอรอนงค์   
อาจประโคน) 

- เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน (ปง./ชง.) (1)   
    (ว่าง) 

  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  -ผูช้ว่ยเจ้าพนักงานพัฒนา 
ชุมชน (1) 
    (นายสมศักดิ์ โสภณ) 
-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1)                  

(ว่าง) 

งานสาธารณสุข 
และสิง่แวดล้อม 

(1) 
(พนักงานส่วนตำบล) 
- นักวิชาการ
สาธารณสุข (ปก./
ชก.)  (๑) 

        (ว่าง) 
 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
(2)  
(พนักงานส่วนตำบล) 
-นักทรัพยากรบคุคล 
ปฏิบติัการ (1) 
   (น.ส.กันธิมา พุ่ม
เพ็ชร)์ 
(พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) 
-ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล (1) 
   (น.ส.ภัควรินทร์  
พัฒนาพุฒิพงศ์) 

 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
(นางสวุมิล  สิงหธ์รรม) (1) 

 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน้)  

งานกฎหมายและ
คดี(1)  
  (พนักงานส่วน
ตำบล) 

-นิติกร (ปก./ชก.) 
(๑) (ว่าง) 

งานตรวจสอบภายใน
(1)  

  (พนักงานส่วนตำบล) 
-นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน (ปก./ชก.)(๑)             

(ว่าง) 



 
 

                    
 

โครงสร้างของกองคลัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

 

ทัว่ไป วิชาการ อำนวยการท้องถิ่น พนักงาน 
ส่วนตำบล 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 
ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จำนวน (คน) 3 - - 3 - - - 1 - - 7 - 3 1 11 

 
 
 

งานการเงินและบัญชี (4) 
(พนักงานส่วนตำบล) 

  - นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1)  
                  (ว่าง) 
- เจ้าพนกังานการเงิน (ปง./ชง.) (1)  
                 (ว่าง) 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
- ผู้ช่วย จพง.การเงินและบญัชี (1)  

                   (ว่าง) 
(พนกังานจ้างทั่วไป) 
- คนงานท่ัวไป (1) 
      (น.ส.วรรณา สุขถมยา) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (3) 
(พนักงานส่วนตำบล) 

  - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) (1)  
                  (ว่าง) 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1)  
                  (ว่าง) 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
- ผู้ช่วย จพง.จัดเกบ็รายได้ (1)  

            (นางสาวดาวัลย์ ด่านกำจัด) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (3) 
(พนักงานส่วนตำบล) 
- นักวิชาการพสัดุ (ปก./ชก.) (1)  

(ว่าง) 
- เจ้าพนกังานพัสดุ (ปง./ชง.) (1)  

(ว่าง) 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
- ผู้ช่วย จพง.พัสดุ (1)  

           (นางนภาลัย วงัซ้าย) 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นางสุนันทา  บุษบาศรี) (1) 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)  

 



 
 

                         
 

โครงสร้างของกองช่าง 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

 

ทั่วไป วิชาการ อำนวยการท้องถิ่น พนักงาน 
ส่วนตำบล 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงานจา้ง 
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม 
ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จำนวน (คน) 2 - - 1 - - - 1 - - 4 - 5 3 12 

 
 
 
 

                    

งานก่อสร้าง (3) 
(พนักงานส่วนตำบล) 
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)  
                 (ว่าง) 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
- ผู้ช่วย นายช่างโยธา (2)  

  1. (นายรัฐพงษ์  ด่านเกลี้ยกล่อม) 
2. (ว่าง) 
 
 

งานโยธาและผังเมือง (4) 
(พนักงานส่วนตำบล) 

 -  วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) (1) (ว่าง) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)  

(ว่าง) 
 (พนักงานจ้างตามภารกจิ) 
- ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (1) (ว่าง) 
- ผู้ช่วย นายชา่งไฟฟ้า (1) 

(นายอนันต์  ด่านรักษา) 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
- 

ผูอ้ำนวยการกองช่าง 
(นายจริวฒัน ์ บวัศรยีศธยิา) (1) 
 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

งานประสานสาธารณูปโภค (4) 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
   (รถขยะ) (1) 

(ว่าง) 
(พนักงานจ้างทั่วไป) 

  - คนงานประจำรถขยะ (3)  (ว่าง1) 
       1. นายสมใจ  วันงาม 
       2. นายวัชรพัฒน์ ด่านล้ำเลศิ 
       3. (ว่าง) 

 



 
 

           
 

   โครงสรา้งของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ระดับ 

 

ทั่วไป วิชาการ อำนวยการท้องถิ่น พนักงาน 
ส่วนตำบล 

 
พนักงานครู 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 
ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จำนวน (คน) - - - 1 - - - 1 - - 2 4 8 2 16 

 

งานบริหารการศึกษา (5) 
(พนักงานส่วนตำบล) 
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (1) 
   (นางศิวรณีย์ ช้างสาร) 
-พนักงานครู (4) 
    1.นางสาววรรยา  จ้อยชัย 
    2.นางปราณี  ชิดปลัด 
    3.นางสาวสมัชญา  พวงเข็มแดง 
    4.นางปรียาภรณ์  พวงบานเย็น 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (10) 
 (พนักงานจ้างตามภารกจิ)   (พนักงานจ้างทัว่ไป) 
 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  (6)   -  ผู้ดูแลเด็ก (2) (ว่าง2) 

1.นางสาววราภรณ์  ปิ่นทอง 
2.นางสาวธนภรณ์  ธรรมมา 
3.นางสาวอรอุมา  ธรรมเนียมใหม่ 
4.นางสาวจิราพร สืบวงษ์ 
5.นางสาวจิราพร แชใจ  
6. (ว่าง) 

 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)  (ว่าง) 
   - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1) (ว่าง) 

ผูอ้ำนวยการกองการศึกษา ฯ 
ว่าง (1) 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  

งานกิจการโรงเรียน  
- 

 

 



1 ว่าง   - 62-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 62-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 548,040 84,000 84,000 716,040

(นักบริหารงานท้องถ่ิน) (นักบริหารงานท้องถ่ิน) (ค่ากลางเงินเดือน) (7,000x12) (7,000x12)

2 นายสุภจริน แดงประเสริฐ ปริญญาโท 62-3-00-11๐๑-๐๐๒ รองปลัด อบต. ต้น 62-3-00-11๐๑-๐๐๒ รองปลัด อบต. ต้น 382,560 42,000 - 424,560

(นักบริหารงานท้องถ่ิน) (นักบริหารงานท้องถ่ิน) (31,880x12) (3,500x12)

3 นางสุวิมล  สิงห์ธรรม ปริญญาตรี 62-3-0๑-2101-๐๐๑ หัวหน้าส านักปลัด ต้น 62-3-0๑-2101-๐๐๑ หัวหน้าส านักปลัด ต้น 376,080 42,000 - 418,080

(นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป) (31,340x12) (3,500x12)

4 นางสาวสุทร  อ่อนค า ปริญญาตรี 62-3-01-3103-001 ปก./ชก 62-3-01-3103-001 ปก./ชก 233,760 - - 233,760

(19,480x12)

5 นางสาวอรอนงค์  อาจประโคน ปริญญาตรี 62-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก 62-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก 203,280 - - 203,280

(16,940x12)

6 นางสาวกันธิมา พุ่มเพ็ชร์ ปริญญาตรี 62-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก 62-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก 185,040 - - 185,040

(15,420x12)

7 ว่าง/ขอใช้บัญชี กสถ. ปวส. 62-3-01-4805-001 ปง./ชง. 62-3-01-4805-001 ปง./ชง. 297,900 - 24,000 321,900

(ค่ากลางเงินเดือน)

ส ำนักปลัด

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่งเลขท่ี
หมำยเหตุ

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขท่ีต ำแหน่งในส่วนรำชกำร

ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

เงินเพ่ิม
อ่ืน/ค่ำ

ตอบแทน

ท่ี ช่ือ - สกุล
คุณวุฒิ

กำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน

ต ำแหน่งเลขท่ี

พนักงำนส่วนต ำบล



8 ว่าง/ขอใช้บัญชี กสถ. ปวส. 62-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 62-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 297,900 - 24,000 321,900

(ค่ากลางเงินเดือน)

9 ว่าง/ขอใช้บัญชี กสถ. ปวส. 62-3-01-4801-001 ปง./ชง. 62-3-01-4801-001 ปง./ชง. 297,900 - 24,000 321,900

(ค่ากลางเงินเดือน)

10 ว่าง/ขอใช้บัญชี กสถ. ปริญญาตรี 62-3-01-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก 62-3-01-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก 355,320 - - 355,320

(ค่ากลางเงินเดือน)

11 ว่าง ปริญญาตรี 62-3-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก 62-3-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก 355,320 - - 355,320

(ค่ากลางเงินเดือน)

12 ว่าง ปริญญาตรี 62-3-01-3105-001 นิติกร ปก./ชก 62-3-01-3105-001 นิติกร ปก./ชก 355,320 - 355,320

(ค่ากลางเงินเดือน)

13 ว่าง ปริญญาตรี 63-3-01-3205-001 ปก./ชก. 63-3-01-3205-001 ปก./ชก 355,320 - - 355,320

(ค่ากลางเงินเดือน)

14 นางสาวฌณาลินน์  สุดชา ปริญญาตรี - - - - 209,160 - - 209,160

(17,430x12)

15 นางสาวภัควรินทร์  พัฒนาพุฒิพงศ์ ปริญญาตรี - - - - 211,320 - -

(17,610x12)

ท่ี ช่ือ - สกุล
คุณวุฒิ

กำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน

หมำยเหตุ
ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน

เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

เงินเพ่ิม
อ่ืน/ค่ำ

ตอบแทน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน



16 นางสาวริลรภา  สืบวงษ์ ปวส. - - - - 165,960 - 24,000 189,960

(13,830x12)

17 นางยุพิน  พรมเรียน ปวส. - - - - 167,040 - 24,000 191,040

(13,920x12)

18 ว่าง ปวส. - - - - 138,000 - 24,000 162,000

(ค่ากลางเงินเดือน)

19 นายสมคิด จันทร์แก้ว ม.3 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 167,880 - 24,000 191,880

(13,990x12)

20 นายสมศักด์ิ โสภณ ปริญญาตรี - - - - 147,960 - 24,000 171,960

(12,330x12)

21 นายสมศักด์ิ  สร้อยจิตร์ ม.6 - - - - 154,800 - 24,000 178,800

(12,900x12)

22 นายวิรัต  ส าราญ ปวส. - - - - 143,040 - 24,000 167,040

(11,920x12)

23 ว่าง ปริญญาตรี - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - 180,000 - - 180,000

(15,000x12)

ท่ี ช่ือ - สกุล
คุณวุฒิ

กำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน

หมำยเหตุ
ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ ำ

ต ำแหน่ง

เงินเพ่ิม
อ่ืน/ค่ำ

ตอบแทน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (คนท่ี1)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (คนท่ี1)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (คนท่ี2)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (คนท่ี2)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (คนท่ี3)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (คนท่ี3)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
พนักงานขับรถกู้ชีพ
กู้ภัย



24 ว่าง ปริญญาตรี - - - - 180,000 - - 180,000

(15,000x12)

25 ว่าง  - - - - 112,800 - 24,000 136,800

(11,500x12)

26 นางสาวณัฐธยาน์  ธุระค า ม.6 - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000 - 12,000 120,000

(9,000x12)

27 ว่าง - - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000 - 12,000 120,000

(9,000x12)

28 ว่าง - - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000 - 12,000 120,000

(9,000x12)

29 นายสมพงษ์  โสภณ ม.3 - ยาม - - ยาม - 108,000 - 12,000 120,000

(9,000x12)

30 นางวันนา  สิงคะนอง ป.4 - แม่บ้าน - - แม่บ้าน - 108,000 - 12,000 120,000

(9,000x12)

ท่ี ช่ือ - สกุล
คุณวุฒิ

กำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน

หมำยเหตุ
ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ ำ

ต ำแหน่ง

เงินเพ่ิม
อ่ืน/ค่ำ

ตอบแทน

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป

ผู้ช่วยนักจัดการงาน
ท่ัวไป

ผู้ช่วยนักจัดการงาน
ท่ัวไป

พนักงานขับเคร่ืองจักรกล
ขนาดเบา (รถน  า)

พนักงานขับ
เคร่ืองจักรกลขนาดเบา
 (รถน  า)



31 นางสุนันทา  บุษบาศรี ปริญญาโท 62-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 62-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 442,320 42,000 - 484,320

(นักบริหารงานคลัง) (นักบริหารงานคลัง) (36,860x12)

32 ว่าง/ขอใช้บัญชี กสถ. ปริญญาตรี 62-3-04-3203-001 ปก./ชก 62-3-04-3204-001 ปก./ชก 355,320 - - 355,320

(ค่ากลางเงินเดือน)

33 ว่าง/ขอใช้บัญชี กสถ. ปริญญาตรี 62-3-04-3201-001 ปก./ชก 62-3-04-3201-001 ปก./ชก 355,320 - - 355,320

(ค่ากลางเงินเดือน)

34 ว่าง ปริญญาตรี 62-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก 62-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก 355,320 - - 355,320

(ค่ากลางเงินเดือน)

35 ว่าง/ขอใช้บัญชี กสถ. ปวส. 62-3-04-4204-001 ปง./ชง. 62-3-04-3203-001 ปง./ชง. 297,900 - 24,000 321,900

(ค่ากลางเงินเดือน)

36 ว่าง ปวส. 62-3-04-4201-001 ปง./ชง. 62-3-04-4201-001 ปง./ชง. 297,900 - 24,000 321,900

(ค่ากลางเงินเดือน)

37 ว่าง/ขอใช้บัญชี กสถ. ปวส. 62-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 62-3-04-4203-002 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 297,900 - 24,000 321,900

(ค่ากลางเงินเดือน)

ท่ี ช่ือ - สกุล
คุณวุฒิ

กำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน

หมำยเหตุ
ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน

เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

เงินเพ่ิม
อ่ืน/ค่ำ

ตอบแทน

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นักวิชาการการเงินและ
บัญชี

นักวิชาการการเงิน
และบัญชี

กองคลัง

พนักงำนส่วนต ำบล

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี



38 นางสาวดาวัลย์ ด่านก าจัด ปวส. - - - -   138,000 - 24,000 162,000

(11,500x12)

39 ว่าง ปวส. - - - -   138,000 - 24,000 162,000

(11,500x12)

40 นางนภาลัย วังซ้าย ปวส. - ผู้ช่วย จพง.พัสดุ - - ผู้ช่วย จพง.พัสดุ - 133,080 - 24,000 157,080

(11,090x12)

41 น.ส.วรรณา สุขถมยา ม.6 - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000 - 12,000 120,000

(9,000x12)

42 นายจิรวัฒน์  บัวศรียศธิยา ปริญญาตรี 62-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 62-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 369,480 42,000 - 411,480

(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (30,790x12)

43 ว่าง ปริญญาตรี 62-3-05-3701-001 วิศวกรโยธา ปก./ชก. 62-3-05-3701-001 วิศวกรโยธา ปก./ชก. 355,320 - 355,320

(ค่ากลางเงินเดือน)

44 ว่าง/ขอใช้บัญชี กสถ. ปวส. 62-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 62-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 297,900 - 24,000 321,900

(ค่ากลางเงินเดือน)

ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

เงินเพ่ิม
อ่ืน/ค่ำ

ตอบแทน

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป

พนักงำนส่วนต ำบล

กองช่ำง

ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บ
รายได้

ผู้ช่วย จพง.การเงินและ
บัญชี

ผู้ช่วย จพง.การเงิน
และบัญชี

ท่ี ช่ือ - สกุล
คุณวุฒิ

กำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน

หมำยเหตุ
ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง



45 ว่าง/ขอใช้บัญชี กสถ. ปวส. 62-3-05-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 62-3-05-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 297,900 - 24,000 321,900

(ค่ากลางเงินเดือน)

46 นายรัฐพงษ์  ด่านเกลี ยกล่อม ปวส. - - - - 116,880 - 24,000 140,880

(9,740x12)

47 ว่าง ปวส. - - - - 138,000 - 24,000 162,000

(11,500x12)

48 ว่าง ปริญญาตรี - ผู้ช่วยวิศวกรโยธา - - ผู้ช่วยวิศวกรโยธา - 180,000 - - 180,000

(15,000x12)

49 นายอนันต์  ด่านรักษา ปวส. - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า - - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า - 157,440 - 24,000 181,440

(13,120x12)

50 ว่าง  - - - - - 112,800  - 24,000 136,800

(11,500x12)

51 นายสมใจ  วันงาม ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 - 12,000 120,000

(9,000x12)

52 นายวัชรพัฒน์ ด่านล  าเลิศ ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 - 12,000 120,000

(9,000x12)

หมำยเหตุ
ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน

เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

เงินเพ่ิม
อ่ืน/ค่ำ

ตอบแทน

ท่ี ช่ือ - สกุล
คุณวุฒิ

กำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน

พนักงานขับเคร่ืองจักรกล
ขนาดเบา (รถขยะ)

พนักงานขับ
เคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
(รถขยะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
(คนท่ี1)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
(คนท่ี2)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
(คนท่ี1)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
(คนท่ี2)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป



53 ว่าง ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 - 12,000 120,000

(9,000x12)

54 ว่าง ปริญญาตรี 62-3-08-5107-001 ผอ.กองการศึกษาฯ ต้น 62-3-08-5107-001 ผอ.กองการศึกษาฯ ต้น 393,600 42,000 - 435,600

(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (ค่ากลางเงินเดือน)

55 นางศิวรณีย์ ช้างสาร ปริญญาตรี 62-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 62-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 199,200 - - 199,200

(16,600x12)

56 นางสาววรรยา  จ้อยชัย ปริญญาตรี 62-3-08-6600-089 คศ.1 62-3-08-6600-089 คศ.1

57 นางปราณี  ชิดปลัด ปริญญาตรี 62-3-08-6600-090 คศ.1 62-3-08-6600-090 คศ.1

58 นางสาวสมัชญา  พวงเข็มแดง ปริญญาตรี 62-3-08-6600-091 คศ.1 62-3-08-6600-091 คศ.1

59 นางปรียาภรณ์  พวงบานเย็น ปริญญาตรี 62-3-08-6600-092 คศ.1 62-3-08-6600-092 คศ.1

60 นางสาววราภรณ์  ป่ินทอง ปริญญาตรี

61 นางสาวธนภรณ์  ธรรมมา ปริญญาตรี

62 นางสาวอรอุมา  ธรรมเนียมใหม่ ปริญญาตรี

63 นางสาวจิราพร สืบวงษ์ ปริญญาตรี

64 นางสาวจิราพร แชใจ ปริญญาตรี

65  -ว่างเดิม- ปริญญาตรี

ท่ี ช่ือ - สกุล
คุณวุฒิ

กำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน

หมำยเหตุ
ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน

เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

เงินเพ่ิม
อ่ืน/ค่ำ

ตอบแทน

ได้รับเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินครูครู

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ผู้มีทักษะ)
- -

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ผู้มีทักษะ)

- ได้รับเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

พนักงำนส่วนต ำบล

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ



66 ว่าง ปวส. - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 138,000 - 24,000 162,000

(11,500x12)

67 ว่าง ปริญญาตรี - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา - - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา - 180,000 - - 180,000

(15,000x12)

68 ว่าง ม.6 - ผู้ดูแลเด็ก - - คนงานท่ัวไป -

69 ว่าง ม.6 - ผู้ดูแลเด็ก - - คนงานท่ัวไป -
ได้รับเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ท่ี ช่ือ - สกุล
คุณวุฒิ

กำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
1. ส ำนักงำนปลัด อบต. 
1.1 งำนบริหำรทั่วไป 
1.2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
1.3 งำนนโยบำยและแผน 
1.4 งำนกฎหมำยและคดี 
1.5 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
1.6 งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
1.7 งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.8 งำนตรวจสอบภำยใน 

1. ส ำนักงำนปลัด อบต. 
1.1 งำนบริหำรทั่วไป 
1.2 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
1.3 งำนนโยบำยและแผน 
1.4 งำนกฎหมำยและคดี 
1.5 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
1.6 งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
1.7 งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.8 งำนตรวจสอบภำยใน 

2. กองคลัง 
2.1 งำนกำรเงินและบัญชี 
2.2 งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
2.3 งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 

2. กองคลัง 
2.1 งำนกำรเงินและบัญชี 
2.2 งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
2.3 งำนพฒันำและจัดเก็บรำยได้ 

3. กองช่ำง 
3.1 งำนกอ่สร้ำง 
3.2 งำนออกแบบ และควบคุมอำคำร 
3.3 งำนประสำนสำธำรณปูโภค 
3.4 งำนโยธำและผังเมือง 

3. กองช่ำง 
3.1 งำนก่อสร้ำง 
3.2 งำนออกแบบ และควบคุมอำคำร 
3.3 งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
3.4 งำนโยธำและผังเมือง 

4.  กองกำรศึกษำ  ศำสนำ  และ วัฒนธรรม 
4.1  งำนบริหำรกำรศึกษำ 
4.2  งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
4.3 งำนกิจกำรโรงเรียน 

4.  กองกำรศึกษำ  ศำสนำ  และ วัฒนธรรม 
4.1  งำนบริหำรกำรศึกษำ 
4.2  งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
4.3 งำนกิจกำรโรงเรียน 

 
วิสัยทัศนก์ารบริหารงานบุคคล 

ภำยในปี  2564-2564  บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแก้ง  จะมีควำมก้ำวหน้ำมั่นคง  ในชีวิต   
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีควำมช ำนำญกำรในหน้ำที่   มีอัธยำศัยเต็มใจให้บริกำรประชำชนและประชำชนต้องได้รับควำม 
พึงพอใจในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 

แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำร หรือ พนั กงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และ พนักงำนจ้ำงทุกต ำแหน่ง  

ได้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ทักษะทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นและลูกจ้ำงเป็นไปอย่ำง มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดยจัดท ำแผนพัฒนำข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีระยะเวลำ 3 ปี ตำมรอบของแผนอัตรำก ำลัง 3 ปีกำรพัฒนำนอกจำก
จะพัฒนำด้ำนควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง ด้ำนกำรบริหำร ด้ำน
คุณสมบัติส่วนตัว และด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงกำรพัฒนำตำมนโยบำย
แห่งรัฐ คือ กำรพัฒนำไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือส่งเสริมกำรท ำงำน โดยยึดหลักธรรมำภิบำล เพ่ือประโยชน์
สุขของประชำชนเป็นหลัก กล่ำวคือ 
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  1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีควำมเปิดเผยโปร่งใส ในกำรท ำงำน โดยบุคคลภำยนอกสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรหรือมีกำรแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบกำรท ำงำนได้
ตลอดจนเปิ ดกว้ ำงให้ กลไกหรือภำคส่วน อ่ืน  ๆ เช่น  ภำคเอกชน ภำคประชำสั งคมได้ เข้ ำมำมี ส่ วนร่วมและ 
โอนถ่ำยภำรกิจที่ภำครัฐไม่ควรด ำเนินกำรเองออกไปให้แก่ภำคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรแทน โดยกำรจัด
ระเบียบควำมสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้ำงให้สอดรับกับกำรท ำงำนในแนวระนำบในลักษณะของเครือข่ำยมำกกว่ำตำมสำยกำร
บังคับบัญชำในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงกำรท ำงำนภำยในภำครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภำพและสอดรับ
ประสำนกัน ไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท ำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ โดยตั้งค ำถำมกับตนเองเสมอว่ำ ประชำชน
จะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหำควำมต้องกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน โดยไม่ต้องรอให้ประชำชนเข้ำมำ
ติดต่อขอรับบริกำรหรือร้องขอควำมช่วยเหลือจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จำกข้อมูลของทำงรำชกำร
และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกโดยมี
กำรเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนรำชกำรเพ่ือให้บริกำรต่ำง ๆ สำมำรถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชำชนสำมำรถเรียกใช้บริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลำตำมควำมต้องกำรของตนและผ่ำนกำรติดต่อได้หลำยช่องทำงผสมผสำนกัน ไม่
ว่ำจะติดตอ่มำด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซดโ์ซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท ำงำน อย่ำงเตรียมกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สร้ำง
นวัตกรรมหรือควำมคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ควำมรู้ในแบบสหสำขำวิชำเข้ำมำใช้ในกำรตอบโต้กับโลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ ำงฉับพลั น  เพ่ื อสร้ ำงคุณ ค่ ำมี ควำมยืดหยุ่ น  และควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกับ สถำนกำรณ์ ต่ ำง ๆ  
ได้อย่ำงทันเวลำตลอดจนเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้ำสู่สภำพควำมเป็นส ำนักงำนสมัยใหม่ รวมทั้งท ำให้
บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อกำรปฏิบัติรำชกำร และปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสมกับบทบำทของตน ทั้งนี้วิธีกำรพัฒนำอำจใช้
วิธีกำรใด วิธีกำรหนึ่งหรือหลำยวิธีก็ได้เช่น กำรปฐมนิเทศ กำรฝึกอบรมกำรศึกษำดูงำน กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เอกสำร
ต ำรำ และอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสมและโอกำส เป็นต้น 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
 ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร. 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภำคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ำรวจ
ทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ใช้ เป็ นแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทั ลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัล ตำมมติคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2560 

 
 ทั้งนี้ วิธีกำรพัฒนำอำจใช้วิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งหรือหลำยวิธีก็ได้  เช่น กำรปฐมนิเทศ กำรฝึกอบรม กำรศึกษำ 
ดูงำน กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เป็นต้น 

 
ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแก้ง จึงได้มีกำรพัฒนำโดย 
 1. จัดท ำโครงกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ทุกปี 
 2 . ส่ งพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง เข้ำรับกำรฝึกอบรมกับห น่ วยงำนต่ำงๆ 
หรอืที่จัดอบรมเอง อย่ำงน้อยคนละ 1 หลักสูตร ดังนี้ 
1 หลักสูตรปลัด อบต.(นักบริหำรงำนท้องถิ่น) 
2 หลักสูตรนักบริหำรงำนทั่วไป/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
3. หลักสูตรนักทรัพยำกรบุคคล /หลักสูตรทีเ่กี่ยวข้อง 
4 หลักสูตรนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
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5 หลักสูตรนักพัฒนำชุมชน /หลักสูตรทีเ่กีย่วข้อง 
6 หลักสูตรนักวิชำกำรศึกษำ /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
7 หลักสูตรเจ้ำพนักงำนธุรกำร /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
8 หลักสูตรเกี่ยวกับครู/ หลักสูตรทีเ่กี่ยวข้อง 
9 หลักสูตรนักบริหำรงำนกำรคลัง/หลักสูตรทเกี่ยวข้อง 
10 หลักสูตรเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี /หลักสูตรทีเ่กีย่วข้อง 
11 หลักสูตรเจ้ำพนักงำนพัสดุ /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
12 หลักสูตรเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้/หลักสูตรทีเ่กี่ยวข้อง 
13 หลักสูตรนักบริหำรงำนช่ำง/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
14 หลักสูตรนำยช่ำงโยธำ /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
15 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำงแตล่ะต ำแหนง่ /หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
18. หลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
19 หลกสั  ูตรเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภำพ  (สปสช.) 
20. หลักสูตรเกี่ยวกับระบบ e- Laas และระบบ e- Plan 
21. โครงกำรอบรมคุณธรรมและจรยิธรรม 
22. ประชุมพนักงำนประจ ำเดือน 

วิเคราะห์บุคลากร 
 กำรวิเครำะห์บุคลำกร (Personal  Analysis)  ใช้หลักกำรวิเครำะห์ระบบแบบ  SWOT  ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์แบบ
เดียวกับกำรวำงแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด  ไว้  เพ่ือให้ผลกำรวิเครำะห์
เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและเข้ำใจง่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

S 
จุดแข็ง 

1.มีกำรพัฒนำควำมรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
2.เป็นคนในชุมชนสำมำรถท ำงำนได้คล่องตัวโดย
ใช้ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

W 
จุดออ่น 

1.ท ำงำนในลักษณะกำรใช้ควำมคิดส่วนตัวเป็น
หลัก 
2.ใช้ระบบเครือญำติมำกเกินไป  
3.มีบุคลำกรไม่เพียงพอต่อภำรกิจของ อบต. 

O 
โอกาส 

1.มีควำมใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชำชนท ำให้เกิด
ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนได้ง่ำย 
2.มีควำมจริงใจในกำรพัฒนำอบต.อุทิศตน      
ได้ตลอดเวลำ 
3.ชุมชนยังมีควำมคำดหวังในตัวผู้บริหำรและ
กำรท ำงำนของสมำชิก อบต.ในฐำนะตัวแทน 
 

T 
ข้อจ ากัด 

1.บุคลกรมีเงินเดือน  ค่ำจ้ำงน้อย รำยได้ไม่
เพียงพอ 
2.พ้ืนที่กว้ำงท ำให้บุคลำกรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ   
ต่อกำรให้บริกำรประชำชน 
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S 
จุดแข็ง 

1.กำรเดินทำงสะดวก 
2.ชุมชนยังมีควำมคำดหวังในตัวผู้บริหำรและ
กำรท ำงำนของ อบต.ในฐำนะตัวแทน 

W 
จุดอ่อน 

1.ท ำงำนในลักษณะกำรใช้ควำมคิดส่วนตัวเป็น
หลัก 
2.ใช้ระบบเครือญำติมำกเกินไป  
3.มีบุคลำกรไม่เพียงพอต่อภำรกิจของ อบต. 

O 
โอกาส 

1.ประชำชนให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ อบต. 
2.บุคลำกรมคีวำมรู้ด้ำนสภำพพ้ืนที่ ทัศนคติของ
ประชำชนได้ดี 
3.บุคลำกรมกีำรพัฒนำควำมรู้อยู่เสมอ 
 
 

T 
ข้อจ ากัด 

1.มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจำก
ควำมสัมพนัธ์แบบเครือญำติในชุมชน   
2.ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญบำงสำยงำน 
3.งบประมำณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่
จ ำนวนประชำกรและภำรกิจ 
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การวิเคราะห์โครงสร้างและการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 
โครงสร้างปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยกองคก์ำรบริหำร         
ส่วนต ำบล 

ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในงำนที่ปฏิบัติ 

 
 
 
 

ประเมินผล 

สั่งกำร/วำงแผน/วินิจฉยั 

สั่งกำร/ก ำหนด
รำยละเอียดควบคุม
ตรวจสอบใหเ้ป็นไป  

ตำมระเบียบ  รำยงำน
นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

ท ำงำนตำมค ำสั่ง ฝึกฝน
พัฒนำด้วยตนเอง

ยุทธศำสตร์ได ้

ผู้บริหำรหน่วยงำนจัดท ำแผน  
ควบคุมก ำกับดูแล 


