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คำนำ 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนมีภารกิจ และอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 
2547  (และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกอบกับส่วนราชการต่าง ๆ ได้ถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะมาสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเพ่ิมมากข้ึน 
 

  ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งมนนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนใช้อัตรากำลังคน พัฒนากำลังคน จัดหาบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ ก.ถ. และ ก.อบต. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนก
ตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ในการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้สอดคล้องกับ
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งประจำส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลทุ่งมน 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  จึงไดป้รับปรุงแผนอัตรากำลัง 3  
ปี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ครั้งที่  1 โดยคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง  3  ปี  (พ.ศ.  2564 – 2566) ปรับปรุง
ครั้งที่ 1/2564   เมื่อวันที่  29  มกราคม  2564  แล้วนั้น  และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.
อบต.จังหวัดยโสธร)  ได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่  3/2564  เมื่อวันที่   31  มนีาคม  2564  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งมน  จึงได้ประกาศบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 25666 ในวันที่  8  
เมษายน  2564 มีผลตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป 
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 
                8  เมษายน  2564 
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1. หลักการและเหตุผล 

 1.1 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนการแบ่งส่วนราชการ 
วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วน
ตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓  ลงวันที่   ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
เรื่อง กำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการกำหนดกอง 
สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวนัที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง  
และมาตรฐานของตำแหน่ง  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  ข้อ  5  กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  
(ก.อบต.จังหวัด)   กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่าจะมีตำแหน่งใดระดับใด   อยู่ในส่วนราชการใด  จำนวนเท่าใด  
ให้คำนึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจน
กระทั่งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ
แผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล  เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล  เพื ่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
 1.3 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนด การกำหนดตำแหน่ง
พนักงานส่วนตำบล โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลัง ขององค์การบ ริหารส่วน
ตำบล เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิ เคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และ
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จึงได้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ครั้งที่  1/2564  ขึ้น 
  
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง 
ที่เหมาะสม  ไม่ซ้ำซ้อน อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน    มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้าง 
 
 
 

-2- 
ให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล    ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่ วน
ตำบล  พ.ศ.  2537  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 



   2.3  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก .อบต .จ ังหว ัด )  สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 2.4  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง     การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งมน 
 2.5  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วน
ตำบล และการใช้อัตรากำลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที ่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ ้มค่า  สามารถลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.6  เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการวางแผนใช้อัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนา
บุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ  และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
 2.7  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการกำหนดตำแหน่งอัตรากำลังของบุคลากรที่สามารถตอบสนอง
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  
หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3.  กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี 
 โดยคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธาน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และมีพนักงานส่วนตำบล 1 คน เป็นเลขานุการ จัดทำ
แผนอัตรากำลัง  3  ปี  โดยมีของเขตเนื้อหาคลอบคุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้   
  3.1  วิเคราะห์ภารกิจ   อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน          ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอื่น  ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  
มติคณะรัฐมนตรี  นโยบายผู้บริหารรวมถึงสภาพปัญหาของตำบลทุ่งมนเพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในเรื่องกำลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

3.2  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ   ให้สามารถแก้ปัญหาของตำบลทุ่งมน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงท ี
 3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกำหนดตำแหน่งในประเภท สายงาน ระดับตำแหน่ง และจำนวน
ตำแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ ตามชั้นงานและประเภทของบุคลากรของท้องถิ่น 
 3.4 กำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวนตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 3.5 จัดทำกรอบอัตรากำลัง  3  ปี    โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ  สี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พรบ. บริหารงานบุคคล พ.ศ.  2542 
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 3.6 วิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process)  ในอดีต  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมี
กระบวนการและเวลาที่ใช้มมากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังคนมากกว่า 



   3.7 นำผลการวิเคราะห์ผลงานที่ดำเนินการล่วง มาประกอบกำหนดกรอบอัตรากำลังตามผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการเพื ่อแนวทางในการ กำหนด / เกลี่ยอัตรากำลังใหม่เพื่อทำให้เกิดการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

3.7 วิเคราะห์ข้อมูล  360  องศาในประเด็น 
      3.7.1 พื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กรตามเหตุและความจำเป็นเพื่อการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่

เหมาะสม 
      3.7.2 การเกษียณอายุราชการโดยการพิจารณาเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังเพื่อการรองรับการ

เกษียณอายุราชการ  โดยการถ่ายทอดความรู้  และการปรับตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุ
ไป 

      3.7.3 การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จากเจ้าหน้าที่ภายในและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน  
อบต. ทุ่งมน  ผ่านแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์มุมมองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการกำหนดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.8 การเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันโดย อบต.ทุ่งมน  ได้ดำเนินการ
เปรียบเทียบกับ อบต.เหล่าไฮ  เพื่อการเปรียบเทียบลักษณะงานให้เกิดการกำหนดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.9 ให้พนักงานส่วนตำบลทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดอัตรากำลังใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้  อบต.ทุ่งมน  มีแนวทางในการ
พิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังที่เป็นระบบมากขึ้น  เหมาะสม (Right Jobs)  มากกว่าการเพิ่ม / ลดจำนวนตำแหน่ง  
จากการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในลักษณะงานประเภทต่าง ๆ  โดย กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective 
Man Power Planning  Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ อบต.ทุ่งมน  สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอใน
การที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วน
ราชการ นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อมูล 
  -การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทำให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตรากำลังระหว่างหน่วยงาน 
  -การจัดทำกระบวนการจริง (Work Process)  จะให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนำไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว อบต.ทุ ่งมน สามารถนำผลการจัดทำ
กระบวนการ และเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process  Re-engineer)  อันจะนำไปสู่
การใช้อัตรากำลังที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  -การเก็บข้อมูลผลงาน  จะทำให้สามรถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคต
ต่อ  อบต.ทุ่งมน  ในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทำงาน  เพื่อรองรับภารกิจที่เพ่ิม / ลดลง 
4.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
  เพ่ือให้การวางแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน   มีความครบถ้วน  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งมน   สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน   
วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ว่ามีปัญหาอะไรและความจำเป็นพื้นฐานและความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่สำคัญ  ดังนี้   
    สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็น 
 ด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
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๑.  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           ๑.๑ การคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
          ๑.๒  ปัญหาการมีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 



            ๑.๓ ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
๒.ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการ มีงานทำ 

           ๒.๑ การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
               - ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
                 - ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
             ๒.๒ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 

๓.  ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
          ๓.๑  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
            ๓.๒ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
            ๓.๓  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 
            ๓.๔  ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 

๔.  ปัญหาน้ำกิน  - น้ำใช้ เพื่อการเกษตร 
            ๔.๑ การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง 

๔.๒  ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
๕.  ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

                      ๕.๑ ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
๕.๒ การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

๖.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
๖.๑ ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า   
๖.๒   ปัญหาน้ำในคลองชลประทาน /หนองน้ำ/ คลองธรรมชาติ ตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมทำให้ 

ระบายน้ำไม่สะดวก ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ อุปโภค - บริโภค ได้   
๗.  ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

๗.๑  ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
๗.๒ บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 

ความต้องการของประชาชน 
๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

        ๑.๑   ขุดลอกคลอง, สร้างสะพาน คสล.,  วางท่อระบายน้ำ 
     ๑.๒  องค์การโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน  
        ๑.๓  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
       ๑.๔  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนดิน หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  สร้างถนน  

        คสล. 
๒.  ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้ และการมีงานทำ 

       ๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
       ๒.๒ ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชากร และการศึกษาดูงาน 
       ๒.๓ สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
       ๒.๔ ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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๓.  ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 

        ๓.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภนชการอนามัยแม่ และเด็ก 
              ๓.๒ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 



                ๓.๓ ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด กำจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัข 
              ๓.๔  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

๔.  ความต้องการด้านน้ำกิน  - น้ำใช้ เพื่อการเกษตร 
              ๔.๑ ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ำ และกำจัดวัชพืช 
              ๔.๒ ให้มีการขยายเขตประปามู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

๕.  ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
          ๕.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล   ห้องสมุดชุมชน 
          ๕.๒ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
          ๕.๓  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 

๕.๔ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

         ๖.๑  รณรงค์ให้ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้ 
         ๖.๒ ฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ๖.๓ ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกำจัดวัชพืช 

๗.  ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
          ๗.๑  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชนกลุ่มสตรี 

กลุ่มอาสาอ่ืนๆ 
          ๗.๒ จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

๕. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งมน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนจะสมบูรณ์ได้ 
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไข
ปัญหากันอย่างจริงจัง   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของ
ประชากร    นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อม
ที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น    จะเน้น
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การ
บริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการ 
 ตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ 
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เป็น ๗  ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจา 
อำนาจให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ดังนี้ 



  ๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่ เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑)จัดให้มีและบำรุงรักษาทาง น้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑) 
(๒)ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑) 
 (๓)ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒) 
 (๔)ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘(๓) 
(๕)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖(๔))  
(๖)การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 
(๒)ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)) 
(๓)ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 
๖๘(๔)) 
(๔)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(มาตรา ๑๖(๑๐)) 
(๕)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒)) 
(๖)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖
(๕) ) 
(๗)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ                             
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 
(2)การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
    (มาตรา๖๘(๘)) 
(3)การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
(4)จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓)) 
(5)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา๑๖(๑๗)) 
(6)การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  
                                มภีารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑)ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 
(๒)ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 
(๓)บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
(๔)ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
(๕)การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) 
 (๖)กิจการเกี่ยวกับกาพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
 (๗)การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
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(๘)การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ 
          ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 



  (๑)คุ้มครอง ดูแล และ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 
๖๗(๗)) 
(๒)รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
(๓)การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗(๑๒)) 

๕.๖ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
     ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1)บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(มาตรา ๖๗(๘)) 
(2)ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
(3)การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
(4)การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ 

(๑๘)) 
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 

                                และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้อง 

ถิ่น (มาตรา ๔๕(๓)) 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา ๑๗(๓)) 
(๕) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗(๑๖)) 

ภารกิจทั้ง ๗  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถจะแก้ไข 
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความ 
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของ 
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไข 
เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๒        มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ  
         ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



  5. ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริม การศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

              ภารกิจรอง 
(๑)  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 

          (๒) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  (๓) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
          (๔) ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

๗. สรุปปัญหา และแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดให้เป็นขนาดกลาง 
โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น   ๖  ส่วน  ได้แก่ ส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  กอง
คลัง   กองช่าง   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และ ส่วนส่งเสริมการเกษตร  
กำหนดให้มีกรอบอัตรากำลัง จำนวนทั้งสิ้น         อัตรา เพ่ือให้แก้ปัญหาของประชาชนในเขตตำบลทุ่งมนได้อย่างทัน
เหตุการณ ์ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากำลังประจำปี  พ.ศ.  2561 – 2563  ขึ้น       
โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 
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8.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
 8.1   โครงสร้าง                                                                                                                  



   จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดำเนินการ
ดังกล่าว        
โดยองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะ
         
แรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น    อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ 
ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้  

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง(เดิม) 
2561-2563 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 
2564-2566 

หมายเหตุ 

๑.  สำนักงานปลัด อบต. 
๑.๑   งานบริหารทั่วไป 
 -     งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล 
 -    งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

๑.๒ ฝ่ายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 

๑.๓  ฝ่ายกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

๑.๔  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอำนวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

๑.๕ งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอำนวยการและประสานงาน 
- งานติดตามและประเมินผล 
 

๑.  สำนักงานปลัด อบต. 
๑.๑   งานบริหารทั่วไป 
 -     งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล 
 -    งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

๑.๒ ฝ่ายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 

๑.๓  ฝ่ายกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

๑.๔  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอำนวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

๑.๕ งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอำนวยการและประสานงาน 
- งานติดตามและประเมินผล 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง(เดิม) 

2561-2563 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 

2564-2566 
หมายเหตุ 

1.6 งานสวัสดิการและพฒันาชมุชน 
-    งานศนูย์เยาวชน 
-    งานการกีฬา 
-    งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
-    งานศนูย์วัฒนธรรม 

1.7 งานสังคมสงเคราะห์ 
-    งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา และ 
     ผู้พิการ 
-    งานส่งเสริมสุขภาพ และกองทุนสุขภาพ 
-    งานข้อมูล 

1.8  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
-    งานฝึกอบรมอาชีพ 
-    งานพฒันาศักยภาพกลุ่ม 

  -    งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ 
๒.  กองคลัง 
๒.๑ งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

๒.๒    งานบัญช ี
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงงบฐานะทางการเงิน 

๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-    งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ 
     ค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 
 

1.6 งานสวัสดิการและพฒันาชมุชน 
-    งานศนูย์เยาวชน 
-    งานการกีฬา 
-    งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
-    งานศนูย์วัฒนธรรม 

1.7 งานสังคมสงเคราะห์ 
-    งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา และผู้พิการ 
-    งานส่งเสริมสุขภาพ และกองทุนสุขภาพ 
-    งานข้อมูล 

1.8  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
-    งานฝึกอบรมอาชีพ 
-    งานพฒันาศักยภาพกลุ่ม 

  -    งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ 
 
๒.  กองคลัง 
๒.๑ งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

๒.๒    งานบัญช ี
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงงบฐานะทางการเงิน 

๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-    งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง(เดิม) 
2561-2563 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 
2564-2566 

หมายเหตุ 

๓.  กองช่าง 
๓.๑   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

๓.๓   งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ำ 

๓.๔   งานผังเมือง 
- งานสำรวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 

  -    งานควบคุมทางผังเมือง 
 
 
4. กองส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1  งานอนามัยและสิง่แวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลทั่วไป 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน

ประกอบการ 
  -    งานควบคุมและจัดการคุณภาพ    
       สิ่งแวดล้อม 
  -    งานชีวอนามยั 
4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

4.3  งานรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานกำจัดขยะและนำ้เสีย 
-     งานส่งเสริมและเผยแพร ่

๓.  กองช่าง 
๓.๑   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

๓.๓   งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ำ 

๓.๔   งานผังเมือง 
- งานสำรวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 

  -    งานควบคุมทางผังเมือง 
 
 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1  งานอนามัยและสิง่แวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลทั่วไป 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

  -    งานควบคุมและจัดการคุณภาพ    
       สิ่งแวดล้อม 
  -    งานชีวอนามยั 
4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

4.3  งานรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานกำจัดขยะและนำ้เสีย 
-      งานส่งเสริมและเผยแพร ่
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง(เดิม) 
2561-2563 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 
2564-2566 

หมายเหตุ 

5.   กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
5.๑ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
-งานข้อมูล 
-งานประสานกิจกรรม 
-งานส่งเสริมการศึกษา 
-งานศูนย์วัฒนธรรม 
๔.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กองส่งเสริมการเกษตร 
6.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
-    งานวชิาการเกษตร 
-    งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
-    งานส่งเสริมการเกษตร 

6.2  งานส่งเสริมปศุสัตว ์
-    งานข้อมูลวชิาการ 
-    งานบำบัดนำ้เสีย 
-    งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 

 

5.   กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
5.๑ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
-งานข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา 
-งานประสานกิจกรรม 
-งานส่งเสริมการศึกษา 
-งานศูนย์วัฒนธรรม 
๔.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กองส่งเสริมการเกษตร 
6.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
-    งานวชิาการเกษตร 
-    งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
-    งานส่งเสริมการเกษตร 

6.2  งานส่งเสริมปศุสัตว ์
-    งานข้อมูลวชิาการ 
-    งานบำบัดนำ้เสีย 
-    งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 

7. หน่วนตรวจสอบภายใน 
-    งานตรวจสอบภายใน 
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8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในระยะเวลา  3  ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือนำมา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งประเภทใด  สายงานใด  จำนวนเท่าใด  ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ
งาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งมน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงใน
กรอบอัตรากำลัง  3  ปี  ดังนี้   
 

    กรอบอัตรากำลัง 3  ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

กำลังเดิม 

กรอบอัตรากำลัง เพิ่ม / ลด 
หมายเหต ุ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 

๑.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

สำนักงานปลัด อบต. 
        ๒.  ๒. หวัหนา้สำนักปลัด (นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น)  

๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)  
๔. นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
5. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปก./ชก.) 
6. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
7. ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
8.พนักงานขับรถยนต ์
9.ภารโรง 
10.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
11.พนักงานดับเพลิง 

 
กองคลัง 

๑2. ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลังระดับต้น) 
๑3. นักวิชาการเงินและบัญช ี(ปก./ชก.) 
๑4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 
๑5. เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง/ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑6.ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑7.ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๑8.ผช.เจ้าพนักงานพัสด ุ
                   กองช่าง 
๑9. ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบรหิารงานช่างระดับต้น) 
20. นายชา่งโยธา  (ปง./ชก.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
21.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
๒2.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
พนักงานจ้างทั่วไป 
๒3.พนักงานผลิตน้ำประปา 
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ส่วนราชการ กรอบ

อัตรา 
   

กำลัง
เดิม 

กรอบอัตรากำลัง เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 
๒4.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
๒5.ครู  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๒6.ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
27.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 
28.นักวิชาการสาธารณสุข 
29.พนักงานประจำรถขยะ 
       

กองส่งเสริมการเกษตร 
30.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
     (นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) 
31.นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
32.นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 
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กำหนดใหม่ 

รวมท้ังสิ้น 43 43 43 43 1 - -  
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   คำอธิบายหลักและวิธีการคิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ., เทศบาล, อบต.) นำผลวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลัง มาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เพ่ือ
ควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้ 
 (1) เงินเดือน ประกอบด้วย 
    ๑. เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง) 
    ๒. เงินประจำตำแหน่ง (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
    3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
    4. เงินเพิ่มอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
     - เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
     - เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
     - เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
     - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
    - เงนิเพิ่มคุณวุฒิ 
     - เงินประจำตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
     - เงินวิทยฐานะ 
     - เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

ฯลฯ 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 



               -   - 
12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
 

                 พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตอย่าง
เต็มกำลังความสามารถ  ด้วยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการ
ประชาชนอย่างเสมอภาค   
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  จะกำหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนตำบล โดยการจัดทำแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  อันจะทำให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนตำบล ทุกคน  ทุกตำแหน่งได้มี
โอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ทั้งนี้วิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการ
หนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้  เช่น การปฐมนิเทศการฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการฯลฯ ประกอบ
ในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   บังเกิดผลดีต่อประชาชนและ 
ท้องถิ่นต่อไป  

13.  ประกาศคุณภาพจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล      

 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน     ได้ประกาศคุณภาพ จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลดังนี้  

 1. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน    ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
สำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

 2. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน  ซื่อสัตย์  สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี 

 3. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน    กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความ
คิดเห็นคัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง     

 4. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ 
    5. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจของท้องถิ่น 
    6. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้

ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย  สถานะ
ของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

    7. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการ
รักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี   
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 
เรื่อง   มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 
................................. 

****************************************    
  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)ได้กำหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้ นจาก
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการ
และแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ องค์การบริหารส่วน 
ตำบลทุ่งมน  จึงได้นำแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานดังกล่าวมากำหนดใช้  ได้แก่ 

 1. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน    ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
สำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

 2. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน  ซื่อสัตย์  สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี 

 3. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน    กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความ
คิดเห็นคัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง     

 4. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ 
    5. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจของท้องถิ่น 
    6. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้

ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย  สถานะ
ของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 
     7. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการ 
รักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 

  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 7 ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น  
“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
มน  ”  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  มาตรา  279  โดยให้ยึดถือเปน็
หลักปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  ประกาศ  ณ  วันที่   8     เดอืน  เมษายน   พ.ศ.  2564 
      
 

(นายอุดม  พิจารณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 



   
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน   อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  โทร ๐๔๕-979822 

ที่   ยส ๗๒๒๐๑ /             วันท่ี  8  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64 

เรื่อง   แจ้งเวียนประกาศมาตรฐานและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง     

เรียน   พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารสว่นตำบลทุ่งมนทุกท่าน 

 เรื่องเดิม 

อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  มาตรา  279  และอนุสนธิจาก 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.)ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือ 
ปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ได้แก่ 

 1. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน    ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
สำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

 2. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน  ซื่อสัตย์  สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี 

 3. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน    กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความ
คิดเห็นคัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง     

 4. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ 
    5. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจของท้องถิ่น 
    6. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้

ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย  สถานะ
ของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 
     7. พนักงานส่วนตำบลทุ่งมน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการ
รักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
 ข้อเท็จจริง 

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  จึงขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 7  ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น  
“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
มน  ”  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  มาตรา  279  โดยให้ยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
 

/ - 2 –  จึงเรียนมา   ......... 
 



        -2- 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 
 

( นายอุดม  พิจารณ์ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 

ข้าพเจ้ารับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 

 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  

ที ่ 301/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3  ปี  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 

------------------------- 
 
  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื ่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล หมวด 2 ข้อ 15 ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ   
2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประกอบด้วย 

  1. นายอุดม  พิจารณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานกรรมการ 
  2. นายภักดี  ณรงค์กุลภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    กรรมการ 
  3. นายสุทธเมธ  พลชัย  ผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
  4. นายสุวิท  พามา  ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
  5. นางนารี  สำราญสุข  หัวหน้าสำนักปลัด           กรรมการ 
  6. นางสุภาวดี  กุลบุตรดี  ผู้อำนวยการกองการศึกษา        กรรมการ 
  7. นายสถาปนิก  ร่วมสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    เลขานุการและคณะทำงาน 
 

สั่ง  ณ  วันที่   4  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(นายอุดม  พิจารณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
ที่ ยส 72201/                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 
                               อำเภอคำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  35110 

             14  สิงหาคม  2563 

เรื่อง   นำส่งร่างแผนอัตรากำลัง  3  ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566)   เพ่ือขอความเห็นชอบ 
        ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) 

เรียน   นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 

อ้างถึง  หนังสืออำเภอคำเขื่อนแก้ว ด่วนที่สุด  ที่ ยส 0023.9/ว 767  ลงวันที่  29  มิถุนายน  2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี       จำนวน    1    ชุด 
          2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  จำนวน    1    ชุด 
          3. สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  2563       จำนวน    1    ชุด 
          4. ร่างแผนอัตรากำลัง  3  ปี  พ.ศ.  2564 – 2566        จำนวน    1    ชุด 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี 
รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 – 2566  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามมติคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ตามคำสั่งที่  301/2563  ลงวันที่  4  สิงหาคม  2563  ในการประชุม 
ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2563  โดยนัยหนังสืออำเภอคำเขื่อนแก้วที่อ้างถึง นั้น 

    ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จึงขอส่งร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (ประจำรอบปี พ.ศ. 
2564-2566) ดังกล่าวเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัด
ยโสธร)  ทั้งนี้ได้เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร)  
โดยตรงอีกทางหนึ่งแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายอุดม  พิจารณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 

 
 

 
 
สำนักปลัด 
โทร. /โทรสาร. 0 4597 9822 

 



          
คู่ฉบับ 

ที่ ยส 72201/                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 
                               อำเภอคำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  35110 

             14  สิงหาคม  2563 

เรื่อง   นำส่งร่างแผนอัตรากำลัง  3  ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566)   เพ่ือขอความเห็นชอบ 
        ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) 

เรียน   นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 

อ้างถึง  หนังสืออำเภอคำเขื่อนแก้ว ด่วนที่สุด  ที่ ยส 0023.9/ว 767  ลงวันที่  29  มิถุนายน  2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี       จำนวน    1    ชุด 
          2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  จำนวน    1    ชุด 
          3. สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  2563       จำนวน    1    ชุด 
          4. ร่างแผนอัตรากำลัง  3  ปี  พ.ศ.  2564 – 2566        จำนวน    1    ชุด 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี 
รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 – 2566  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามมติคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ตามคำสั่งที่  301/2563  ลงวันที่  4  สิงหาคม  2563  ในการประชุม 
ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2563  โดยนัยหนังสืออำเภอคำเขื่อนแก้วที่อ้างถึง นั้น 

    ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จึงขอส่งร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (ประจำรอบปี พ.ศ. 
2564-2566) ดังกล่าวเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัด
ยโสธร)  ทั้งนี้ได้เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร)  
โดยตรงอีกทางหนึ่งแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายอุดม  พิจารณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 

 
 

 
 
 
สำนักปลัด 
โทร. /โทรสาร. 0 4597 9822 



   
 
 
ที่ ยส 72201/                                                        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 
                                   อำเภอคำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  35110 

             14  สิงหาคม  2563 

เรื่อง   นำส่งร่างแผนอัตรากำลัง  3  ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ 
        คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) 

เรียน   ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) 

อ้างถึง  หนังสือ  จังหวัดยโสธร ที่ ยส 0023.2/ว 6179  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี       จำนวน    1    ชุด 
          2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  จำนวน    1    ชุด 
          3. สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  2563       จำนวน    1    ชุด 
          4. ร่างแผนอัตรากำลัง  3  ปี  พ.ศ.  2564 – 2566         จำนวน    1   ชุด 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี 
รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 – 2566  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามมติคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ตามคำสั่งที่  301/2563  ลงวันที่  4  สิงหาคม  2563  ในการประชุม 
ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2563  โดยนัยหนังสือจังหวัดยโสธรที่อ้างถึง นั้น 

    ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  จึงขอส่งร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (ประจำรอบปี พ.ศ. 
2564 - 2566)    ดังกล่าวเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต. 
จังหวัดยโสธร)  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายอุดม  พิจารณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 

 
 

 
 
 
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 
โทร. /โทรสาร. 0 4597 9822 
 



   

คู่ฉบับ 
ที่ ยส 72201/                                                        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 
                                   อำเภอคำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  35110 

             14  สิงหาคม  2563 

เรื่อง   นำส่งร่างแผนอัตรากำลัง  3  ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ 
        คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) 

เรียน   ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) 

อ้างถึง  หนังสือ  จังหวัดยโสธร ที่ ยส 0023.2/ว 6179  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี       จำนวน    1    ชุด 
          2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  จำนวน    1    ชุด 
          3. สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  2563       จำนวน    1    ชุด 
          4. ร่างแผนอัตรากำลัง  3  ปี  พ.ศ.  2564 – 2566         จำนวน    1   ชุด 

  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี 
รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 – 2566  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามมติคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  ตามคำสั่งที่  301/2563  ลงวันที่  4  สิงหาคม  2563  ในการประชุม 
ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2563  โดยนัยหนังสือจังหวัดยโสธรที่อ้างถึง นั้น 

    ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  จึงขอส่งร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (ประจำรอบปี พ.ศ. 
2564 - 2566)    ดังกล่าวเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต. 
จังหวัดยโสธร)  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายอุดม  พิจารณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 

 
 

 
 
 
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 
โทร. /โทรสาร. 0 4597 9822 


