
ส าเนารายงายการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๗ กรกฎคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ผู้เข้าประชุม ๗ คน 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายดาบชัย   พิทักษ์เทพสมบัติ นายก อบต. สร้างถ่อน้อย ดาบชัย   พิทักษ์เทพสมบัติ  
๒ นายธนิต   เสียงใส ปลัด อบต. สร้างถ่อน้อย ธนิต   เสียงใส  
๓ นางสาวนนทพร   สมัครไทย รองปลัด อบต. สร้างถ่อน้อย นนทพร   สมัครไทย  
๔ นายสฤษดิ์   ขุมทอง หัวหน้าส านักปลัด  สฤษดิ์   ขุมทอง  
๕ นางสาวอัญญ์พิชญ์   คุณสัตย์ ผู้อ านวยการกองคลัง อัญญ์พิชญ์   คุณสัตย์  
๖ นายยอดเพชร   พรมหล่อ ผู้อ านวยการกองช่าง ยอดเพชร   พรมหล่อ  
๗ นางสาวฐิติพร   อุดมลาภ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ฐิติพร   อุดมลาภ  
 
ผู้ขาดประชุม ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่มี 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐น. 
  เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวเปิดประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานกรรมการ -ตามท่ีผม ได้เข้าอบบรมโครงการฝึกอบบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น:ประเทศไทย ๔.๐  

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และอบรมช่วงที่ ๒ วันที่ 
๑๔- ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ณ สถาบันพัฒนาบุคคลกรท้องถิ่น อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๗๙) เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาให้
คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมีกรอบและ
แนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาพเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างความเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งต่อไป 
 



-ตามที่คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น ซึ่งในวันนี้จะมีการประชุมเพ่ือ
เห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ซึ่งหัวหน้าส่วนได้เสนอไว้แล้ว ว่าจะไม่มีการก าหนด
ต าแหน่งเพิ่ม หรือลดต าแหน่ง คงอัตราก าลังไว้เหมือนเดิม 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานกรรมการ -แจ้งให้ฝุายเลขานุการ อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้คณะกรรการฯได้ทราบ

และตรวจสอบความถูกต้อง 
เลขนุการ -ได้อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานกรรมการ -ได้สอบถามที่ประชุม ถึงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่ามีข้อความใดขาดตกหรือไม่

หรือมีอะไรเพิ่มหรือไม่ 
 -ปรากฏว่าไม่มีท่านไดเสนอเพ่ิมเติม ประธานกรรมการ จึงได้ขอมติที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายการประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ การพิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
ประธานกรรมการ -ตามท่ีคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 ซึ่งก็ไม่มีงานเพ่ิมหรือลดต าแหน่ง ยังคงอัตราก าลังไว้เหมือนเดิม ก็ขอให้ฝุายเลขานุการ

ไดส้่งร่างให้คณะกรรมการฯ แล้วให้คระกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และในส่วน
ของภาระค่าใช้จ่ายก็ให้ฝุายเลขานุการได้ชี้แจงให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบต่อไป 

 
เลขานุการ -ตามท่ีคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบการก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี และ

ฝุายเลขานุการได้ค านวณภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งฐานการค านวณงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยล่ะ ๕ เป็นฐานการค านวณ ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 
และ ๒๕๖๓ ให้บวกเพ่ิมขึ้นอีกร้อยล่ะ ๕ เพ่ือเป็นฐานการค านวณภาระค่าใช้จ่ายตาม
มาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

                     ส าหรับโครงสร้างและอัตราก าลังท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ มีดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีอัตราก าลัง แบ่งเป็นส่วนราชการ ดังนี้ 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน ๑ 
อัตรา 

๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน ๑ 
อัตรา 
 



                   ๑.ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอัตราก าลัง จ านวน ๒๐ ต าแหน่ง ๒๐ อัตรา 
ดังนี้ 
   ๑.หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ)   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๒.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๓.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๔.นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๕.นิติกร(ปก./ชก.)      จ านวน ๑ อัตรา 
   ๖.นักพัฒนาชุมชน(ปก./ชก.)     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๗.เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๘.เจ้าพนักงานปูองกันและสาธารณภัยปฏิบัติงาน   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๙.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๐.ผู้ชว่ยพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๑.ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๒.ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานปูองกันฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๓.ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเกษตร(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๔.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกิจการสภา)    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๕.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๖.พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๗.พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์)    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๘.นักการ       จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๙.คนงานทั่วไป(ประจ ารถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์)   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๒๐.คนงานทัว่ไป(ประจ าโครงการ อพ.สธ.)    จ านวน ๑ อัตรา 
  ๒. กองคลัง มีอัตราก าลัง จ านวน ๙ ต าแหน่ง ๙ อัตรา ดังนี้ 
   ๑.ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๒.นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๓.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๔.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๕.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๖.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จ านวน ๑ อัตรา 
   ๗.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๘.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๙.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโครงการแผนที่ภาษีฯ)   จ านวน ๑ อัตรา 
  ๓.กองช่าง มีอัตราก าลัง จ านวน ๗ ต าแหน่ง ๗ อัตรา ดังนี้ 
   ๑.ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๒.นายช่างโยธาช านาญงาน     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๓.ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน ๑ อัตรา 



   ๔.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๕.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๖.พนักงานขับรถบรรทุกยกกระเช้า    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๗.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)     จ านวน ๑ อัตรา 
  ๔.กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม จ านวน ๕ ต าแหน่ง ๑๖ อัตรา ดังนี้ 
   ๑.ผู้อ าอวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานกาศึกษา ระดับต้น) จ านวน ๑ อัตรา 
   ๒.นักวิชาการศึกษาช านาญการ     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๓.ครู คศ.๑       จ านวน ๘ อัตรา 
   ๔.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๕.ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    จ านวน ๕ อัตรา 
  ๕.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔ ต าแหน่ง อัตรา ดังนี้ 
   ๑.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จ านวน ๑ อัตรา 
   ๒.นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๓.สัตวแพทย์ (ปง./ชง.)      จ านวน ๑ อัตรา 
   ๔.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธารณสุข)    จ านวน ๑ อัตรา 

จากอัตราก าลังในแต่ล่ะส่วนราชการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสร้าง
ถ่อน้อย ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ทั้งสิ้น ๕๘ อัตรา 

จึงขอน าเรียนคณะกรรมการฯ ถึงภาระค่าใช่จ่ายในแต่ละปี โดยหักเงินเดือนครู 
และผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนออกแล้ว  มีรายละเอียดดังนี้ 

    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
    -มีภาระค่าใช่จ่ายด้านเงินเดือน และค่าจ้าง รวมทั้งหมด ๑๐,๐๑๗,๙๖๐ บาท 

-ประมาณการประโยชน์ตอบแทนร้อยล่ะ ๒๐ ขอรายจ่ายด้านเงินเดือนและ
ค่าจ้าง จ านวน ๒,๐๐๓,๔๙๒ บาท 

  -รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น จ านวน ๑๒,๓๙๗,๓๙๒ บาท 
 -งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนอีกร้อยล่ะ เป็นจ านวน 
๔๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  -๑๒,๓๙๗,๓๙๒ x ๑๐๐ /๔๔,๑๐๐,๐๐๐ = ๒๘.๑๑ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

    -มีภาระค่าใช่จ่ายด้านเงินเดือน และค่าจ้าง รวมทั้งหมด ๑๐,๖๔๙,๑๖๐ บาท 
-ประมาณการประโยชน์ตอบแทนร้อยล่ะ ๒๐ ขอรายจ่ายด้านเงินเดือนและ

ค่าจ้าง จ านวน ๒,๑๒๙,๘๓๒ บาท 
  -รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น จ านวน ๑๒,๗๗๘,๙๙๒ บาท 

 -งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ิมข้ึนอีกร้อยล่ะ เป็นจ านวน 
๔๖,๓๐๕,๐๐๐ บาท 

  =๑๒,๗๗๘,๙๙๒  x ๑๐๐ /๔๖,๓๐๕,๐๐๐  = ๒๗.๖๐ 



นายธนิต   เสียงใส/กรรมการ -ดูจากข้อมูลที่เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุม ก็ถือว่าภารกิจค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วงที่ 
เหมาะสม เพราะยังไม่ได้รวมเงินเดือนครู และผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนที่
ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าหากมีการรวม
เงินเดือนครูและผู้ดูแลเด็กเข้ามาด้วย จะท าให้ภาระค่าใช้จ่ายของเราสูงขึ้นมาก 
อาจจะมีแนวโน้มที่จะน ามาเพราะในปัจจุบันได้มีการน าเอาเงินเดือนครู และ
ผู้ดูแลเด็กมารวมไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว จึงขอให้
หัวหน้าส่วน และงานการเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยกันตรวจสอบเกี่ยวกับภาระค่าใช่
จ่ายที่อาจจะเกินกว่าที่กฎหมาย ระเบียบก าหนด 

ประธานกรรมการ -จากข้อมูลที่ฝุายเลขานุการได้แจ้งที่ประชุม และร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ างบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ที่เลขานุการได้แจกจ่ายให้แก่
คณะกรรมการทุกท่าน ก็ให้คณะกรรมการฯ ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 

 -คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ า
งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ประธานกรรมการ  -คณะกรรมการทุกท่าน ได้ตรวจสอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ที่เลขานุการได้
จัดท าขึ้นมา มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

 -ปรากฏว่า ไม่มีท่านใดเสนอ 
ประธานกรรมการ -ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 
มติที่ประชุม -เห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานกรรมการ  -ในวาระนี้ มีท่านจะเสนอเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน หรือไม่ 
  -ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอ 
ประธานกรรมการ -ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิด

การประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
   

(ลงชื่อ)  ฐิติพร   อุดมลาภ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นางสาวฐิติพร   อุดมลาภ)    
    นักทรัพยากรบุคคล/เลขาการ 
   
 
  (ลงชื่อ)  ดาบชัย   พิทักษ์เทพสมบัติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายดาบชัย   พิทักษ์เทพสมบัติ) 
  นายก อบต.สร้างถ่อน้อย/ประธานกรรมการ 
 



ส าเนารายงายการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๒ กรกฎคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. 
ณ ห้องประชุมอง๕การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ผู้เข้าประชุม ๗ คน 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑ นายดาบชัย   พิทักษ์เทพสมบัติ นายก อบต. สร้างถ่อน้อย ดาบชัย   พิทักษ์เทพสมบัติ  
๒ นายธนิต   เสียงใส ปลัด อบต. สร้างถ่อน้อย ธนิต   เสียงใส  
๓ นางสาวนนทพร   สมัครไทย รองปลัด อบต. สร้างถ่อน้อย นนทพร   สมัครไทย  
๔ นายสฤษดิ์   ขุมทอง หัวหน้าส านักปลัด  สฤษดิ์   ขุมทอง  
๕ นางสาวอัญญ์พิชญ์   คุณสัตย์ ผู้อ านวยการกองคลัง อัญญ์พิชญ์   คุณสัตย์  
๖ นายยอดเพชร   พรมหล่อ ผู้อ านวยการกองช่าง ยอดเพชร   พรมหล่อ  
๗ นางสาวฐิติพร   อุดมลาภ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ฐิติพร   อุดมลาภ  
 
ผู้ขาดประชุม ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่มี 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐น. 
  เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวเปิดประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ประธานกรรมการ -ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้ก าหนดจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๖๕๐ ) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
อ านาจเจริญ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เห็นชอบแผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น 
   เนื่องจากแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ –๒๕๖๐) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ที่ใช้อยู่ปัจจุบันก าลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบกับ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ได้แจ้งแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ตามหนังสือ
ด่วนมากที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ปี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๓ ตามค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ที่ ๓๙๙๑๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย    เป็น   ประธานกรรมาร 
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย    เป็น   กรรมการ 



๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย    เป็น   กรรมการ 
๔. หัวหน้าส านักปลัด       เป็น   กรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการกองคลัง       เป็น   กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการกองช่าง       เป็น   กรรมการ 
๗. นักทรัพยากรบุคล       เป็น   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑.ศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่ และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
๒.ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนทั้งหมดขององค์สร้างบริหารส่วนต าบล ในช่วง ๓ ปี ว่า

ต้องการก าลังคนต าแหน่ง ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ที่จะสามารถปฏิบัติงานที่อยู่ในอ านาจ
และภารกิจความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.ศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และก าลังคนในส่วนที่ขาดและ
ต้องการเพิ่ม อันเนื่องจากการขยายงานหรือได้รับงานมอบหมายเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการสูญเสียก าลังคนในแต่ล่ะปี 

๔.ศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคนเป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้ก าลังคนที่มีอยู่ ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส ารวจและแระเมินความรู้ ความสามารถของก าลังคนที่
มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของแต่ละ 

๕.จัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ การแบ่ง
สายงานในส่วนราชการ การก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งต่างๆ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๓.๑ แนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๓ 
ประธานกรรมการ -ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขอให้

ฝุายเลขานุการ ได้ชี้แจงขั้นตอนและขบวนการ และระเบียบหลักเกณฑ์ในการจัดท า
แผนให้คณะกรรมการทราบ 

เลขานุการ -เนื่องจากแผนอัตราก าลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ จะสิ้นสุดลง
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยจะต้องด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพ่ือประกาศให้มีผลบังคับใช้ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ซึ่งหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๓ 
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไดซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 



๑. บทวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจ ซึ่งในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ขอให้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ) เพ่ือให้การค านวณและวิเคราะห์อัตราก าลังในการก าหนด
ต าแหน่ง รวมถึงจ านวนอัตราก าลังที่พึงมีเป็นไปอย่างเหมาะสมอัน จะ
น าไปสู่การจัดท าแผนอัตราก าลังที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และการ
พิจารณาก าหนดอัตราก าลังเพ่ือก าหนดภารกิจ โครงการกิจกรรม ภายใต้
กรอบนโยบายส าคัญของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ การพัฒนา
ประสิทธิภาพ การบริหารงานทั้งแผนงาน แผนการคลัง แผนทรัพยากร
บุคคล 

๒. บทวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน เมื่อได้ข้อมูลปริมาณงาน โครงการ 
กิจกรรมแล้วให้วิเคราะห์ว่า ภารกิจดังกล่าวต้องการก าลังคนในประเภท
ต าแหน่ง บริหารท้องถิ่นประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประเภทวิชาการ และ
ประเภททั่วไป ในระดับใด จ านวนเท่าใดจึงจะสามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่มีอยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละปีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้แสดงข้อมูลของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคคลกรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างไว้
ในฉบับเดียวกัน 

๓. บทวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการ
ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการ
ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน นั้น กรณีเงินเดือน ค่าจ้าง ให้
ค านวณตามอัตราที่มีคนครองต าแหน่งแต่หากต าแหน่งใดเป็นต าแหน่งว่าง 
ให้ใช้อัตราค่ากลางเงินเดือนของต าแหน่งนั้น ส าหรับประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนให้ประมาณการในสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของผลรวมอัตราเงินเดือนค่าจ้าง
ในแต่ล่ะปี 

ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ เพ่ิมข้ึนอีก
ร้อยละ ๕ เป็นฐานการค านวณส าหรับส าหรับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ให้บวกเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๕ เพ่ือเป็นฐาน
การค านวณภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

ส าหรับโครงสร้างและอัตราก าลังเดิมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อน้อย มีดังนี้ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีอัตราก าลัง แบ่งเป็นส่วนราชการ ดังนี้ 
         ๑.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน ๑  อัตรา 



๒.รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน ๑ 
อัตรา 

   ๑.ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอัตราก าลัง จ านวน ๒๐ ต าแหน่ง 
อัตรา ดังนี้ 
   ๑.หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ)   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๒.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๓.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๔.นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๕.นิติกร(ปก./ชก.)      จ านวน ๑ อัตรา 
   ๖.นักพัฒนาชุมชน(ปก./ชก.)     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๗.เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๘.เจ้าพนักงานปูองกันและสาธารณภัยปฏิบัติงาน   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๙.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๐.ผู้ชว่ยพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๑.ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๒.ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานปูองกันฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๓.ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเกษตร(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๔.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกิจการสภา)    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๕.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๖.พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๗.พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์)    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๘.นักการ       จ านวน ๑ อัตรา 
   ๑๙.คนงานทั่วไป(ประจ ารถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์)   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๒๐.คนงานทั่วไป (ประจ าโครงการ อพ.สธ.)    จ านวน ๑ อัตรา 
  ๒. กองคลัง มีอัตราก าลัง จ านวน ๙ ต าแหน่ง ๙ อัตรา ดังนี้ 
   ๑.ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๒.นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๓.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๔.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๕.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๖.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ) จ านวน ๑ อัตรา 
   ๗.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๘.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๙.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโครงการแผนที่ภาษีฯ)   จ านวน ๑ อัตรา 
  ๓.กองช่าง มีอัตราก าลัง จ านวน ๗ ต าแหน่ง ๗ อัตรา ดังนี้ 
   ๑.ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน ๑ อัตรา 



   ๒.นายช่างโยธาช านาญงาน     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๓.ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๔.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน ๑ อัตรา 
   ๕.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๖.พนักงานขับรถบรรทุกยกกระเช้า    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๗.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)     จ านวน ๑ อัตรา 
  ๔.กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม จ านวน ๕ ต าแหน่ง ๑๖ อัตรา ดังนี้ 
   ๑.ผู้อ าอวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานกาศึกษา ระดับต้น) จ านวน ๑ อัตรา 
   ๒.นักวิชาการศึกษาช านาญการ     จ านวน ๑ อัตรา 
   ๓.ครู คศ.๑       จ านวน ๘ อัตรา 
   ๔.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน ๑ อัตรา 
   ๕.ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    จ านวน ๕ อัตรา 
  ๕.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔ ต าแหน่ง อัตรา ดังนี้ 
   ๑.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จ านวน ๑ อัตรา 
   ๒.นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    จ านวน ๑ อัตรา 
   ๓.สัตวแพทย์ (ปง./ชง.)      จ านวน ๑ อัตรา 
   ๔.คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธารณสุข)    จ านวน ๑ อัตรา
  
 

จากอัตราก าลังในแต่ล่ะส่วนราชการดังกล่าว องค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ทั้งสิ้น ๕๘ อัตรา 

จึงขอน าเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา วิเคราะห์ 
เนื้องาน ปริมาณงาน อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ความยาก คุณภาพของงาน และภาระค่าใช้จ่าย ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๓ ต่อไป 

นายธนิต เสียงใส/กรรมการ -ได้แจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าแผนอัตราก าลังว่า ส าหรับความต้องการ
ก าลังคนนั้น ให้พิจารณาจากภารกิจ ปริมารที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคาดคะเนว่า
จะมีภารกิจใดเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า โดยพิจารณาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาของ อปท. 
นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนสภาพ
ปัญหาภายในพ้ืนที่ 
 ทั้งนี้ให้มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ โดย
อาจอ้างอิงข้อมูลจากผลการด าเนินการประจ าปีที่รายงานต่อสภา อบต. ซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน เพ่ือประกอบการพิจารณาว่าแต่ละส่วนราชการ



จ าเป็นต้องใช้อัตราก าลังที่เป็นข้าราชการ พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน
เท่าใดแล้วจ าแนกเป็นประเภทต าแหน่งและระดับให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
และคุณภาพงานนั้นต่อไป ให้รวบรวมปริมาณงานที่เกิดข้ึนกับเวลาที่ใช้ไป
ทั้งหมด เปรียบเทียบกับเวลาที่บุคคลนั้นจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ใน ๑ ปี 
กล่าวคือ ข้าราชการและพนักงานจ้าง มีเวลาปฏิบัติราชการคิดเป็น ๘๒,๘๐๐ 
นาทีต่อปี เทียบกับเวลาทั้งหมดที่จะปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จกรณีเกินกึ่งหนึ่งให้
ปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็มได้ 
 ดังนั้น จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ เก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดข้ึนของ
แต่ละส่วน เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคน ภารกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน ความยากและคุณภาพของงานและส ารวจ
อัตราก าลังข้าราชการ พนักงานจ้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และก าลังคนที่ต้องการ
เพ่ิมหรืออัตราก าลังที่คาดว่าจะสูญเสีย กรณี การโอน การย้ายในแต่ละปีด้วย 
และเพ่ือให้การจัดท ากรอบอัตราก าลัง เป็นไปอย่างรอบคอบ จึงขอให้
คณะกรรมการฯได้มีการเปรียบเทียบอัตราก าลังของ อบต.เรา กับ อบต. ที่อยู่
ใกล้เคียงที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน ว่ามีจ านวนใกล้เคียงหรือแตกต่างกัน
ประการใดซึ่งในการเปรียบเทียบก็ขอเสนอที่ประชุมว่า ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ 
อบต. ของเราก็คือ อบต.จิกดู่ จึงขอให้ฝุายเลขานุการได้ประสานไปทาง อบต. 
จิ่กดู่เพ่ือทราบข้อมูลต่างๆ ที่จะน ามาเปรียบเทียบ 

ประธานกรรมการ -ก็ให้คณะกรรมการฯ ได้น าไปปฏิบัติคือ การเก็บสถิติปริมาณงานในแต่ละส่วน
มาประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง และในการวิเคราะห์อ านาจหน้าที่ และ
ภรกิจตามภารกิจของ อบต.ซึ่งจะมีกฎหมายก าหนดไว้ คือ พ.ร.บ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ได้ก าหนดในมาตรา ๖๖และ
มาตรา ๖๗ และใน พรบ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. พ.ศ.๒๕๔๒  
มาตรา ๑๖ 

น.ส.นนทพร สมัครไทย/กรรกมาร -การก าหนดต าแหน่งของแต่ละส่วนราชการได้พิจารณาจากรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและภาระค่าใช่จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีแล้ว ปรากฏว่าความ
ต้องการอัตราก าลังตามภารกิจที่จะต้องด าเนินการในช่วงระยะเวลา ๓ ปี 
ข้างหน้า พร้อมภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นนั้นต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ของเงิน
รายได้ตามมาตรา ๓๕ แห่งราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

นายสฤษดิ์ ขุมทอง/กรรมการ -ในการวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจ ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้ก าหนดไว้ ๖ ด้าน ดังนี้ 

 ๑.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑) การส่งเสริมการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพท่ีดี 



  ๒)การส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่และเยาวชนรุ่นหลังสืบสานต่อไป 

  ๓)การส่งเสริมและสนับสนุนวันส าคัญทางศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ 
 ๒.ด้านสาธารณสุข 
  ๑)การส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก

โรคพิษสุนัขบ้า โรคเลปโตสไปโรซีส โรคไข้หวัดนก 
  ๒)ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
 ๓.ด้านโรงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
  ๑) กองสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอ านวยความ

สะดวกกิจการสาธารณูปโภคการต่างๆให้ครบถ้วนต่อความต้องการของ
ประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

  ๒) ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเหมาะสมสอดคล้องกับการขยายเส้นทางและผิวจราจร 

 ๓.ด้าโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
  ๑) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก

กิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

๒) ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเหมาะสมสอดคล้องกับการขยายเส้นทางและผิวจราจร 

    ๔.ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
๑) ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญา

ในท้องถิ่น ท าให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนใน
ต าบลให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
 ๒) ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๓) ส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนฟูคุณภาพดินโดยการท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๔) ส่งเสริมการเกษตรชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) ส่งเสริมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒) สนับสนุนให้มีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 
๓) ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในเขต

ต าบลให้น่าอยู่ 
    ๖. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
     ๑) โครงการจัดเวทีประชาชนเพ่ือวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 



๒) ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างระบบการคลัง การบริหารบุคลากรและ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถตอบสนองกับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของ
บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

๓) สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ให้เข้าใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และการส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด 

๔) ส่งเสริมการจัดหารายได้อ่ืน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ได้
จัดเก็บเพ่ือน ามาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ซึ่งงานตามหน้าที่ ที่ อบต.เราด าเนินงานอยู่ก็เป็นงานทีไ่ด้ปฏิบัติกันอยู่
เป็นประจ า ในส่วนของอัตราก าลังก็มีครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่ง
อัตราก าลังถือว่าใกล้เคียงกับหน่วยงาน อปท.ใกล้เคียง ซึ่งเป็น อบต.ขนาด
กลางเหมือนกัน คือ อบต. จิกดู่ ข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบ คือ ขนาดของ 
อปท. คือเป็น อบต.ขนาดกลาง ต าบลสร้างถ่อน้อยมี ๑๓ หมู่บ้าน มีประชากร
จ านวน ๗,๗๖๑ คน อบต. จิกดู่ มี ๑๒ หมู่บ้าน จ านวนประชากร ๖,๕๕๐ คน 
รายได้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐  อบต.สร้างถ่อน้อย
ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อบต.จิกดู่ ตั้งไว้ ๓๘,๕๙๐,๔๖๐ บาทในด้าน
โครงการและการแบ่งส่วนราชการ แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน เหมือนกัน ในส่วน
ของอัตราก าลังของ อบต. สร้างถ่อน้อย มีอัตราก าลังทั้งหมด ๕๘ ต าแหน่ง  
อบต. จิกดู่ ๔๓ ต าแหน่ง เมือเปรียบเทียบในด้านของจ านวนหมู่บ้าน และ
ประชากร ก็ถือว่า อบต.สร้างถ่อน้อยได้มีการก าหนอัตราก าลังที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ 

นายธนิต เสียงใส/กรรมการ -ในส่วนของการวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคน ซึ่งดูจกอัตราก าลังที่มี
อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงาน อปท. ใกล้เคียง ที่หัวหน้า
ส านักปลัดได้แจ้งไว้แล้วนั้น ก็ขอให้ทุกส่วนได้ร่วมกันพิจารณาว่ามีส่วนไหน 
กองไหนที่มีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิมหรือไม่ ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบ 
เพ่ือจะได้ไม่เกิดการคนล้นงาน และยังจะท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากข้ึน
ด้วย 

นายยอดเพชร พรมหล่อ/กรรมการ –ในส่วนของกองช่าง ในขณะนี้ มีอัตราก าลังอยู่ ๗ คนที่เป็นข้าราชการ 
จ านวน ๒ คน และมีพนักงานจ้าง จ านวน ๕ คน และเป็นอัตราว่าง ๑ 
ต าแหน่ง คือผู้ช่วยนายช่างโยธา ซึ่งก็เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

น.ส.นนทพร สมัครไทย/กรรมการ -ในส่วนของการศึกษา และกองสาธารณสุข ก็มีอัตราก าลังเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

น.ส.อัญญ์พิชญ์ คุณสัตย์/กรรมการ –กองคลัง อัตราก าลังขณะนี้ก็เต็มทุกงานแล้วจะมีเพียงในส่วนของงานธุรการ
ที่ยังขาด แต่เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช่จ่ายก็ถือว่าสามารถปฏิบัติงานได้ 

นายสฤษดิ์ ขุมทอง/กรรมการ -สรุปแล้ว ในการจัดท าแผนอัตราก าลังจะคงต าแหน่งเดิมไว้ไม่มีการลดหรือเพ่ิม 
ถ้าหากมีภารกิจที่เพ่ิมเติมขึ้นในวันข้างหน้า เราค่อยมาพิจารณาปรับลดหรือ
เพ่ิมในภายหลัง 



มติที่ประชุม -เห็นชอบให้คงอัตราก าลังไว้เหมือนเดิม 
ประธานกรรมการ -แจ้งฝุายเลขานุการ ชี้แจงเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่าย ในแต่ละปี และมีระเบียบ 

หลักเกณฑ์ในการค านวณอย่างไรแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย 
เลขนุการ -ในการค านวณค่าใช่จ่าย ฐานการค านวณค่างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณราบจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ิมข้ึนอีก
ร้อยละ ๕เป็นฐานการค านวณ ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 
และ ๒๕๖๓ ให้บวกเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๕ เพ่ือเป็นฐานการค านวณค่าใช้จ่าย
ประจ าปีตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และตามหนังสือส านักงา ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 
๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน นั้น กรณี เงินเดือน ค่าจ้าง ให้ค านวณตามอัตราที่มีคนครองต าแหน่งนั้น 
แต่หากต าแหน่งใดต าแหน่งว่าง ให้ใช้อัตราค่ากลางเงินเดือนของต าแหน่งนั้น 
ส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้ประมาณการในสัดส่วนร้อยล่ะ ๒๐ ของ
ผลรวมอัตราเงินเดือนค่าจ้างในแต่ล่ะปี 

ประธานกรรมการ -ในการของการค านวณค่าใช้จ่ายก็ขอให้ฝุายเลขานุการได้จัดท าข้อมูล เสนอให้
ที่ ประชุมทราบในคราวต่อไป ซึ่งในการประชุมคราวต่อไป เราจะมาสรุปว่าเรา
มีภาระค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด ซึ่งในครั้งนี้ในการประชุมในคราวต่อไป เรา
จะมาสรุปว่า เรามีภาระค่าใช่จ่ายมากน้อยเพียงใด ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประชุม 
ถึงการก าหนดภารกิจ และการก าหนดเพิ่ม หรือลดอัตราก าลัง ซึ่งที่ประชุมก็ได้
มีมติแล้วว่า จะไม่มีการเพิ่มหรือลดอัตราก าลัง 

ที่ประชุม รับทราบ  
๓.๒ แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์ส่วนต าบลสร้างถ่อ

น้อย 
ประธานกรรมการ -ในวาระนี้ จะมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาพนักงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ ทัศนคติท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยพนักงานส่วนต าบลทุกคนทุกต าแหน่ง ๆได้มีโอกาสที่จะได้รับ
การพัฒนาในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ การประชุม ประจ าเดือน
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ การสอน
งาน โดยผู้บังคบับัญชา มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ โดยมีแนวทางดังนี้ 



๑. การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อยบรรจุใหม่ โดยให้มีการปฐมนิเทศในระยะแรกของการ
บรรจุเข้ารับราชการ 

๑.๑ หลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างบรรจุใหม่ และการ
พัฒนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑.๒ วธิีการพัฒนาพนักงานจ้าง โดยวิธีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้
ผู้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนา ได้เรียนรู้เทคนิคในการท างาน ซึ่งใช้วิธีสอน
แนะน า โดยการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา หรืหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้แนะน า 
ดูแล ช่วยเหลือ ของผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้าหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานที่มีความ
ช านาญสูง 
๑.๓ การประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู้ทักษะ
ตลอดจนทัศนคติของผู้รับการพัฒนาและติตามการน าผลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างผ็ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ 
๒.๑ หลักสูตรการพัฒนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน ๕ ด้าน ไดแก่ 
 (๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ โครงสร้างของงาน 
นโยบายต่างๆ 
 (๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 
 (๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงาน และ
การบริหารคน เช่น การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ และการ
ประสานงาน 
 (๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเหลือบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น 
มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสาร และการเสริมสร้างสุขอนามัย 
 (๕)ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
๒.๒ วธิีการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีหลักการในการ
พัฒนาบุคลากร คือ หลักการเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างเกิดการเรียนรู้ ทั้งโดยการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีวิธีการพัฒนาเอง ซึ่งมีวิธีการท า
ส าคัญ ดังนี้ 



 (๑) การฝึกอบรมนอกสภาพการท างานโดยการให้ผู้เข้ารับการอบรม
หยุดการท างานของตนเองเพ่ือเข้ารับการอบรมในสถานที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยหรือเข้ารับการฝึกอบรมในหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก 
เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งวิธีการฝึกอบรมในห้องโดยการบรรยาย การสัมมนา
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 (๒) การดูแลโดยการจัดให้พนักงานต าบลหรือ พนักงานจ้างได้ไป
ศึกษาดูงานเยี่ยมชมหน่วยงาน และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างในหน่วยงานอ่ืน ซึ่งอาจเป็นส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง เกิดความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการท างาน
ของหน่วยงานที่ตนได้ไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง และยังไม่มีโอกาสได้สอบถามหรือ
แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ และข้อคิดเห็นอันอาจน าไปปรับปรุงการ
ท างานในหน่วยงานของตนได้ รวมทั้งก่อให้เกิดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของตนและหน่วยงานที่ไปเยี่ยมชมต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

(๓)การส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองโดยวิธีต่างๆ ดังนี้ 

 -ศึกษาหาความรู้จากหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ หรือ
เอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานตนเอง 

 -ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการของงานในหน่วยงานที่ต้องน ามาประกอบการปฏิบัติงาน
ให้ชัดเจน เพ่ือให้การท างานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างถูกต้อง 

 -ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็น
กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 -การสมัครเข้าศึกษาหรือรับการอบรมในหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่องานของตนเอง และโดยไม่เสียเวลางานประจ า และใช้ทุนส่วนตัว 

    ๒.๓ วธิีการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา 
     -การทดสอบ รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
นายธนิต เสียงใส/กรรมการ -ในการเข้ารับกรฝึกอบรม อยากให้หัวหน้าส่วน ได้กลั่นกรองโครงการ 

หลักสูตรต่างๆ ที่ เข้ารับการฝึกอบรม ว่ามีความจ าเป็น และมีประโยชน์ที่จะ
น ามาปฏิบัติงานได้ และในการเข้ารับการฝึกอบรมขอให้เข้าฝึกอบรม แล้วน า
ความรู้ทีทได้รับมา น ามาแบ่งปันกันในที่ประชุมประจ าเดือน และในปัจจุบัน
การแสวงหาความรู้ มีมากมายหลายทาง จากหนังสือสั่งการจากอินเตอร์เน็ต 
หรือจากสื่อต่างๆก็ขอให้ทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ เพิ่มทักษะให้ตนเอง และยัง
เป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการอีกทางหนึ่งอีกด้วย 

มติที่ประชุม -เห็นชอบตามแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 



  
 ๓.๓ประกาศมาตรฐานคุณธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ประธานกรรมการ -ในการจัดท าประกาศมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง มีระเบียบกฎหมายใดที่เกี่ยวข้อง ขอให้ท่านปลัดได้
ชี้แจง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

นายธนิต เสียงใส/กรรมการ -ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ ก าหนดให้รัฐ
จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง
ของรัฐเพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/
๑ก าหนดให้การบริหารราชการต้องเป็นไปตามเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๓๓ (๑) ก าหนดให้คณะกรรมการงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มี
อ านาจก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาคุณธรรมเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล 

  ดังนั้น เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีความประพฤติ 
ส านึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับทุกฝุายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อย่ามี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงประกาศให้มีคุณธรรมจริยธรรม ของ
พนักงานส่วนต าบลหรือลูกจ้างไว้เป็นประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรี และส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติฐานะของพนักงานส่วนต าบล หรือลูกจ้าง 
ดังนี้ 

 จริยธรรมต่อตนเอง 
๑. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พ่ึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และ

ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลหรือลูกจ้าง 
๒. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างพึงใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพ
ใดมีจริยธรรมวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพนั้นด้วย 

๓. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา 
และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 

๔. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พึงดูแลและใช้ทรัพย์สินของราชการ
อย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองหรือ
สิ้นเปลืองวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
    ๑.พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น และการแก้ไขปัญหาร่วมกันรวมทั้ง
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาในความรับผิดชอบด้วย 



    ๒. พนักงานส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม 
    ๓. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
    ๔. พนักงานส่วนต าบลละพนักงานจ้างพึงปฏิบัติต่อร่วมงาน ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมนุษย์สัมพันธ์อันดี  
    ๕. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง พึงละเว้นการน าผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นผลงานของตน 
  
    จริยธรรมต่อประชาชนและสังคม 

๑. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้บริการต่อประชาชนอย่างเต็ม
ก าลัง 

ความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยา วาจาที่สุภาพและอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่
สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคล
ซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
    ๒.พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พึงปฏิบัติตนเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป 
    ๓.พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หา จากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับ
ผลประโยชน์จากหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้ว และทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับมี
มูลค่าปกตวิิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
ประธานกรรมการ -ตามท่ีท่านปลัด ได้เสนอถึงแนวทางการจัดท าประกาศมาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม 
หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

 -ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานกรรมการ -ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม หรือแสดงความคิดเห็น ก็ขอมติที่ประชุมในการ

จัดท าประกาศมาตรฐาน จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
ตามท่ีท่านปลัด 

มติที่ประชุม -เห็นชอบร่างประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย 

ประธานกรรมการ -ก็ขอให้น าแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และ
ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
บรรจุไว้ในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ และ
จัดท าประกาศให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างได้ทราบโดยทั่วกัน 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 



ประธานกรรมการ -ในวาระอ่ืนๆ นี้ มีส่วนใด กองใด มีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
เลขานุการ -แจ้งในที่ประชุม  ถึงการจัดท าแผนพัฒนาบุคคลากรซึ่งจะเป็นแนวทางในการ

พัฒนาบุคคลกรในห้วง ๓ ปี ตามระยะของแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากร นี้จะได้จัดท าไปพร้อมๆ 
กับการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

ประธานกรรมการ -ก็ขอให้ฝุายเลขานุการ ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร เสนอและประชุมหารือกันในโอกาสต่อไป และผมขอนัดประชุมเพ่ือ
เห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ในครั้งต่อไป เป็นวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๐  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
-ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอ 

ประธานกรรมการ -ผมก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอ
ปิดการประชุม 

ปิดประชุมเลา ๑๒.๐๐ น.  
(ลงชื่อ)  ฐิติพร   อุดมลาภ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

      (นางสาวฐิติพร   อุดมลาภ)    
    นักทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ 
   
 
  (ลงชื่อ)  ดาบชัย   พิทักษ์เทพสมบัติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายดาบชัย   พิทักษ์เทพสมบัติ) 
  นายก อบต.สร้างถ่อน้อย/ประธานกรรมการ 
 
 
 

 
 

   
 


