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ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีโครงสร้างการแบ่ง
งานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ า มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ให้เหมาะสม
อีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารขององค์การส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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ตามระบบจ าแนกต าแหนง่ใหม่ (ระบบแทง่)  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุ

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 

๑.๑ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.) ได้มีประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘  และเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และ
ระดับต าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังในรายการ
ต่างๆ   ที่เก่ียวข้อง 

 

๑.๒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่ง ระดับ อยู่ในส่วนราชการ จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  จัดท าแผนอัตราก าลังของของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

 

๑.๓ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล คลองเกตุ  
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ วิเคราะห์
ความต้องการของก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี     

 

๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ จึงได้ จัดท า แผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6   

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

 

๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 



 ๔ 

๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม 

 

๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ให้เหมาะสม 

 

๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และ
มีการลดภารกิจหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 

 

๒.๖ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

๓.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 

3.๑ การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  บรรลุตาม
พันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการโดย
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้วหรือสามารถใช้สารสนเทศเข้ามาด าเนินการแทน อาจ
ท าให้การจัดสรรก าลังคนบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผน
อัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

 

3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดลพบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้าร่วมในการพิจารณา เพ่ือจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 

3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.2 การจัดสรรประเภทของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ และต้นทุนการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือ



   
 

ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 

3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work Process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดี
ในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง 
หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่
ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงาน
โครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

 

3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการ
น าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่
ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็น ดังนี้ 

3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 

3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนได้ เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ฝากการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียง เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

 



 ๖ 

3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่
เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right 
Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนด
กรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบาง
ลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็น
ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนด
ต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมี
เหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิม
จ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective 
Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่าง
เพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงาน
ของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน า
ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
น าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 

๔.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 

ก.สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ เป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  ตั้งอยู่
ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอโคกส าโรง ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโคกส าโรง ๔ กิโลเมตร โดยมีเขตการ
ปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับพ้ืนที่ ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี   
ทิศใต้  ติดต่อกับพ้ืนที่ ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี   
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับพ้ืนที่ ต าบลห้วยโปุง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  

 
 

เนื้อที ่(แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 
พ้ืนที่ประมาณ  117  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 73,125 ไร่   เป็นพื้นที่ท าการเกษตร

ประมาณ  23,733 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 32.46 เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย 3,073 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่สาธารณะและ
พ้ืนที่ทหาร สภาพพ้ืนที่ภายในต าบลคลองเกตุ  มีลักษณะเป็นพื้นที่ดอน ซึ่งอาศัยน้ าฝนในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 



   
 
   

ประชากร  (ข้อมูลทะเบียนราษฎร) 

ประชากรทั้งสิ้น  ๖,๕14 คน แยกเป็น ชาย ๓,322 คน หญิง ๓,192 คน จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด ๒,203 ครัวเรือน 

 

สภาพเศรษฐกิจ 
ตารางท่ี  ๑.๒ ตารางแสดงสัดส่วนการประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 
 

ที ่ อาชีพ จ านวนครัวเรือน ร้อยละ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕.  

เกษตรกร 
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้างทั่วไป 
อ่ืน ๆ 

๙๐๕   
๕๑ 

๑๕๐ 
๕๔๐ 
557 

41.08 
๒.32 
6.81 

๒4.51 
25.28 

 รวม ๒,203 ๑๐๐ 
 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  ธนาคาร    จ านวน   - แห่ง 
-  โรงแรม    จ านวน        2 แห่ง 
-  ปั๊มน้ ามัน   (ปั๊มหลอด)  จ านวน      ๑๐   แห่ง 
-  โรงสี    จ านวน         ๑ แห่ง 
-  โรงสี (ชุมชน) หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๙ จ านวน         ๖ แห่ง 
-  ร้านค้าปลีก    จ านวน       ๗๒ แห่ง 
-  ร้านรับซ่อมเครื่องจักรกล   จ านวน        ๗ แห่ง 
-  ฟาร์มไก ่    จ านวน         4 แห่ง 
-  ฟาร์มหมู    จ านวน        1 แห่ง 
 

ผลผลิตหรือสินค้า / บริการที่ส าคัญของต าบล  ได้แก่ 
๑. เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ 
๒. ทอผ้า 
๓. เจียระไนพลอย 
๔. ถนอมอาหาร 
 

สภาพทางสังคม  
สถานบริการด้านการศึกษา 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (สังกัด อบต.) ๑ แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  ๕ แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา   ๑ แห่ง 
-  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  ๑ แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  ๑๐ แห่ง 
-  ห้องสมุดประชาชน    - แห่ง 
-  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ๑ แห่ง 
 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / ส านักสงฆ์      ๑๒ แห่ง 



 ๘ 

-  มัสยิด     - แห่ง 
-  ศาลเจ้า      - แห่ง 
-  โบสถ์     - แห่ง 
 

การบริการพื้นฐาน 
 

การคมนาคม   
-  การคมนาคม ภายในเขตอ าเภอ โดยรถโดยสารสองแถวประจ าทาง คลองเกตุ – โคกส าโรง 
-  การคมนาคม ภายในเขตจังหวัดลพบุรี โดยรถโดยสารประจ าทาง จ านวน ๓ สาย คือ           

สายลพบุรี - ล านารายณ์,   สายลพบุรี-ตาคลี, สายลพบุรี-หล่มสัก 
-  สภาพเส้นทางคมนาคมเป็นถนน คสล. ร้อยละ 80 
-  สภาพเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลูกรัง ร้อยละ 20 

 

การโทรคมนาคม 
-  ทีท่ าการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง 
-  สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ  ๒ แห่ง   
-  โทรศัพท์สาธารณะ  - แห่ง 
 

การไฟฟูา 
ในพ้ืนที่ต าบลคลองเกตุ มีไฟฟูาเข้าถึงครบทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน โดยประชากรมีไฟฟูาใช้ ครบทั้ง  

๒,203 ครัวเรือน คิดโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐ %    
    

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-  ล าน้ า, ล าห้วย  ๑๗ แห่ง 
-  คลอง   ๑๗ แห่ง 
-  บึง, หนองและอ่ืน ๆ   ๓ แห่ง 
-  อ่างเก็บน้ า      - แห่ง 

 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย / พนังกั้นน้ า  ๑๙ แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น    ๓ แห่ง 
-  บ่อโยก / บ่อบาดาล  ๓๐ แห่ง 
-  คลองส่งน้ า    ๑ แห่ง 
-  ประปา        ๖ แห่ง 
-  สระน้ า      ๒๓๘ แห่ง 
-  ภาชนะเก็บน้ า  ๑๕๗ แห่ง 

 
 
ข.สภาพปัญหา ความต้องการ นโยบายและศักยภาพ 

เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ มีความครบถ้วน  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเกตุ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีปัญหาอะไร
และความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ ดังนี้   

สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็นด้าน
ต่าง ๆ  ดังนี้ 
 



   
 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ถนนภายในหมู่บ้าน เกิดการช ารุด เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ    
2. ไฟฟูา ประปา ยังไม่เพียงพอภายในหมู่บ้าน 
3. ไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
4. งบประมาณไม่เพียงพอ ท าให้ตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ     

ประชาชนไม่ทั่วถึง 
 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ราคาผลผลิตการเกษตรต่อไร่ตกต่ า 
๒. ประชาชนไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
๓. ขาดเงินทุนในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
๔. ขาดตลาดรับซื้อผลผลิตของกลุ่ม 
๕. กลุ่มอาชีพยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม 
๖. ขาดงบประมาณในการขุดลอกคลองระบายน้ า ขุดสระ ท าฝายเก็บกักน้ าทางการเกษตร 

 

๓. ด้านสังคม 
1. ครอบครัวเกิดการหย่าร้าง 
2. เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง 
3. การแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างรวดเร็วในทุกกลุ่มคน ทุกสถาบัน 
4. ขาดความสนใจด้านการกีฬา กิจกรรมนันทนาการ 
5. ปัญหาความยากจน 
6. ปัญหาการว่างงาน 
7. ผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลาน 

 

๔. ด้านการเมืองการบริหาร 
๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการบริหาร 
๒. การประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเมือง การบริหาร ยังไม่เพียงพอ 
๓. สมาชิก อบต. ยังไม่รู้บทบาทหน้าที่ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4. พนักงานส่วนต าบลยังขาดประสบการณ์ในการท างานและการบริหารงาน 
5. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน       

ในท้องถิ่น 
 
 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ชาวบ้านน าเศษขยะไปทิ้งตามล าคลองท่ีสาธารณะ 
2. ชาวบ้านส่วนมากก าจัดขยะโดยวิธีการเผา ก่อให้เกิดมลภาวะ 
3. ยังไม่มีการด าเนินการจัดเก็บขยะภายในท้องถิ่น 
4. ล าคลองสาธารณะบางสายเกิดน้ าเน่าเสีย 
5. การรุกล้ าที่สาธารณะ 
6. ปล่อยที่สาธารณะเป็นที่รกร้าง 

 

ความต้องการของประชาชน 
 



 ๑๐ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง สามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้บางส่วน 

คงเหลือการติดตั้งระบบไฟฟูาสาธารณะ (ส่องสว่าง) การปรับปรุงระบบประปาที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และ
การก่อสร้าง ท่อระบายน้ า และถนนเพื่อการขนส่งผลผลิตอีกบางส่วน 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
การส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้าน เพ่ือให้มีรายได้เสริมไป

ช่วยเหลือ ครอบครัว ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า รวมทั้งการช่วยเหลือด้านความรู้และเทคโนโลยี การปูองกันการ
ระบาดของโรคและศัตรูพืช 
 

ด้านสังคม 
สังคมและวัฒนธรรมยังคงมีความต้องการ ให้มีการจัดท ากิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน

สถาบันครอบครัว อันเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประเพณีท้องถิ่น การจัด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งการช่วยเหลือสวัสดิการ แก่ผู้ยากไร้ คนชรา และผู้พิการ ให้สามารถยังชีพได้
อย่างเหมาะสม และการจัดกิจกรรมส่วนรวมของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
      

ด้านการเมืองการบริหาร 
สร้างเสริมการจัดตั้งรูปแบบประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบลให้เกิดความเข้มแข็ง         

มีศักยภาพในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนอย่างเป็นระบบและเน้นการให้ประชาชน
ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในต าบลรู้จักการคัดแยกขยะและการก าจัดขยะอย่างถูก

สุขลักษณะ และท าการขุดลอกน้ าท่ีตื้นเขินพร้อมก าจัดวัชพืช 
 

5.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเกตุ  จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิด ความตระหนัก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึด
กรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองใน
ท้องถิ่นและยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม  

การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. 
ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป



   
 

ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถ
วิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
ก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ 
 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
(2) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
(3) ให้มีการบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส    
     (มาตรา 16 (10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (12)) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (15)) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อ ดังนี้ 
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
(4) การจัดให้มีและการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
(4) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (มาตรา 68 (10)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11)) 
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(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

 

5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้ง ก าจัดมูลฝอย 
     และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

 

๕.๖  ด้านการศาสนา  ศิลปะวัฒนาธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 
 ท้องถิ่น (มาตรา 67 (8)) 

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
(4) การส่งเสริมกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18)) 

๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร  
     ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16 (6)) 
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

              (มาตรา 17 (3)) 
(4) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (มาตรา 17 (16)) 

 

 

 

ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข 
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 

๖.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเกตุจะด าเนินการ  
จากภารกิจและอ านาจหน้าที่ทั้ง ๗ ด้าน ตามข้อ ๕ รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนา

ต าบลคลองเกตุ สามารถน ามาก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก าหนด
อัตราก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 



   
 

ภารกิจหลัก 
๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 
3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๔. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 

ภารกิจรอง 
๑. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 

๗.  สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 4 ส่วน 

ได้แก่ ส านักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม กองคลัง และกองช่าง โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 34 
อัตรา เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากในส านักงานปลัด และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงต้องมีความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
ใหม่เพ่ือรองรับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้นและเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
การบริหารงานของส านักงานปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ต่อไป 

 

๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

๘.๑ โครงสร้าง จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจ
รองที่จะด าเนินการดังกล่าว  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล
ให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตาม
ภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝุาย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตาม
ภารกิจนั้นและองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้ง
เป็นส่วนต่อไป  ดังนี้   

 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 
- นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
- นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
 

ส านักปลัด แบ่งเป็น 12 งาน 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคด ี
4. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
- นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
 

ส านักปลัด แบ่งเป็น 12 งาน 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคด ี
4. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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7. งานบุคคล 
8. งานสวัสดิการ 
9. งานการศึกษานอกระบบ (ปฐมวัย) 
10. งานทะเบียนพาณิชย์ 
11. งานกิจการสภาฯ 
12. งานอ่ืนๆที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด 
 

กองคลัง แบ่งเป็น 4 งาน 
1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
3. งานทะเบียนและทรัพย์สิน 
4. งานพัสดุ 
 

กองช่าง แบ่งเป็น 3 งาน 
1. งานออกแบบ ก่อสร้างและควบคุมอาคาร 
2. งานประสานสาธารณูปโภค 
3. งานส ารวจ 
 

กองสวัสดิการสังคม แบ่งเป็น 4 งาน 
1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2. งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ยากไร้ทางสังคม 
3. งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนากลุ่มสตรี 
4. งานศูนย์เยาวชน 
 

7. งานบุคคล 
8. งานสวัสดิการ 
9. งานการศึกษานอกระบบ (ปฐมวัย) 
10. งานทะเบียนพาณิชย์ 
11. งานกิจการสภาฯ 
12. งานอ่ืนๆที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด 
 

กองคลัง แบ่งเป็น 4 งาน 
1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
3. งานทะเบียนและทรัพย์สิน 
4. งานพัสดุ 
 

กองช่าง แบ่งเป็น 3 งาน 
1. งานออกแบบ ก่อสร้างและควบคุมอาคาร 
2. งานประสานสาธารณูปโภค 
3. งานส ารวจ 
 

กองสวัสดิการสังคม แบ่งเป็น 4 งาน 
1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2. งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ยากไร้ทางสังคม 
3. งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนากลุ่มสตรี 
4. งานศูนย์เยาวชน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง 
ระยะเวลา 3 ปีข้างหนา้ 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด หมายเหต ุ

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
(51-3-00-1101-001) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ว่าง 

 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
(51-3-00-1101-002) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

๑. ส านักปลัด 
พนักงานส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
(51-3-01-2101-001) 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
(51-3-01-3102-001) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ) 
(51-3-01-3101-001) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นิติกร (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
(51-3-01-3105-001) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
(51-3-01-4101-001) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
(51-3-01-4805-001) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

คร ู
(51-3-08-2217-537) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ลูกจ้างประจ า 
เจ้าพนักงานธุรการ 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ภารโรง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้าง 
พนักงานขับรถยนต์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  



 ๑๖ 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง 
ระยะเวลา 3 ปีข้างหนา้ 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด หมายเหต ุ

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

คนงานทั่วไป ๓ ๓ ๓ ๓ - - -  
๒.กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
(51-3-04-2102-001) 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 

๑ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ว่าง 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
(51-3-04-3201-001) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
(51-3-04-4203-001) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
(51-3-04-4204-001) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

ลูกจ้างประจ า 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

๓.กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
(51-3-05-2103-001) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
(51-3-05-4701-001) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานจ้าง 
คนงานทั่วไป 

2 2 2 2 - - -  

๔.กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  
(51-3-11-2105-001) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ว่าง 

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ) 
(51-3-11-3801-001) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

- 1 1 1 +1 - - ก าหนด
เพิ่ม 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

รวม ๓2 ๓4 ๓4 ๓4 +1 - -  
 
 
 
 



   
 

ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

 ๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 20 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) คนละ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
๑ นักบริหารงานท้องถิ่น (กลาง) ๑ 45,670 548,040 19,680 19,680 19,680 
๒ นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น) ๑ 35,770 429,240 13,080 13,200 13,440 
3 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น) 1 33,560 402,720 13,440 13,080 13,080 
4 นักทรัพยากรบุคคล 

(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
1 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 

1 16,940 203,280 7,560 7,560 7,680 

6 นิติกร (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 
7. เจ้าพนักงานธุรการ  

(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
๑ 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

8 เจ้าพนักงานปูองกันฯ 
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

๑ 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

9 ครู (ค.ศ.2) ๑ - - - - - 
10 เจ้าพนักงานธุรการ (ลจ) ๑ 18,790 225,480 7,440 7,560 7,680 
11 ภารโรง (ลจ) ๑ 15,440 185,280 7,080 7,440 7,440 
12 พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) 

(พจ) 
1 14,300 171,600 6,960 7,200 7,440 

13 พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ า)
(พจ) 

๑ 12,030 144,360 6,840 7,080 7,320 

14 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน (พจ) 

๑ 15,000 180,000 7,200 7,560 7,800 

15 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พจ) ๑ - - - - - 
16 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พจ) 1 11,500 138,000 0 5,520 5,760 
17 คนงานทั่วไป (พจ) 3 9,000 324,000 - - - 

 
2) กองช่าง มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) คนละ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
๑ นักบริหารงานช่าง (ต้น) ๑ 33,000 396,000 13,320 13,320 13,080 
๒ นายช่างโยธา  

(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
๑ 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

5 คนงานทั่วไป (พจ) 2 9,000 216,000 - - - 
 
 
 



 ๑๘ 

3) กองคลัง มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) คนละ ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 
๑ นักบริหารงานกองคลัง (ต้น) ๑ 36,300 435,600 13,620 13,620 13,620 
๒ นักวิชาการเงินและบัญชี  

(ช านาญการ) 
๑ 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 

๓ เจ้าพนักงานพัสดุ  
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

๑ 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

๔ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 

๑ 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

๕ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลจ) ๑ 19,410 232,920 7,560 7,680 9,840 
๖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได (พจ) ๑ 9,400 112,800 0 4,560 4,800 
 

๔) กองสวัสดิการสังคม มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน ๓ อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) คนละ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 
๑ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น) ๑ 36,300 435,600 13,620 13,620 13,620 
๒ นักพัฒนาชุมชน  

(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
๑ 17,290 207,480 7,080 7,680 7,680 

3 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พจ) 1 15,000 180,000 7,200 7,560 7,800 
4 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พจ) ๑ 12,790 153,480 6,240 6,480 6,720 
 
 ๒) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค านวณเพิ่มข้ึนปีละ ๕%  ดังนี้   
 

ที ่ ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 ปี ๒๕66 

๑. 37,900,000  บาท 39,795,000  บาท 41,784,750  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 





 ๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐ 

 
๑๒.  แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเกตุตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การ
พัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการ
ส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
 

1. เป็นองค์กรเปิดกว้างและเขื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างานโดยมี
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน
อ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการ
ท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยัง
ต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลาย
ช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เวปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่น
ทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถ
ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่ มีขีดสมรรถนะสูง และ
ปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ 
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  



   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบล โดยการ
จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

- การฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดู งาน เ พ่ือเ พ่ิมพูนทักษะพัฒนาเ พ่ิมระดับขีด
ความสามารถ และส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบและ
ได้รับมอบหมายให้เกิดความช านาญยิ่งขึ้นทางด้านประสิทธิภาพ ทัศนคติ ความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเองเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์กร 

- ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถใน
สายงานที่ปฏิบัติ และสามารถเปลี่ยนสายงานตามคุณวุฒิ ลักษณะงาน เป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่พนักงาน 

- การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ทันสมัยเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
พนักงานและผู้มาติดต่อรับบริการเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง มีความรู้ในระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการหลักการและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงให้มีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง สรุปได้ดังนี้ 

 

1. การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

1.1 การอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเองหรือหน่วยงานอ่ืน จัดอบรม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น หลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยต่างๆ  

1.2 การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.3 การฝึกจิต/สมาธิ ในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน 
1.4 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
1.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เพ่ือน ามา

ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องและส่งเสริมในส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้น 
 

2. การพัฒนาความช านาญ (สายปฏิบัติ) 
2.1 การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.2 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
2.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 

3. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
3.1 การฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ภายใต้การสอนงานของ

บุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ 
3.2 การปฐมนิเทศ แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่ 
3.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนแปลงงาน 3 – 4 เดือน/ครั้ง 

เพ่ือให้มีความรู้เบื้องต้นในงานหลายๆ ด้านการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างนั้น จะมีแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 3 ปี เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 

3.4 คุณธรรม จริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
 



 ๔๒ 

13.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและบริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

 
      
 
  
 



   
 





  
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
ของ 

พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๒๒ 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

…………………………………….……….. 
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่ 

 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่น อยู่ในศลีธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่าง เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง ๕ ประการ  ดังกล่าวข้างต้นเป็น 
“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
เกตุ และขอก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเกตุ เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตน และเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 

๑. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ คือ 
(1) คุณธรรม ได้แก่ สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝึกตน มีระเบียบ 
(2) หลักการท างาน ได้แก่ เพรียบพร้อมความรู้ กุศโลบาย ขยายสัมพันธ์ ประสาน 
(3) คุณค่า ได้แก่ รับผิดชอบ ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ให้ส าเร็จทันการ ปฏิบัติงานยึดมั่นใน

ผลประโยชน์ของแผ่นดิน  และความถูกต้อง  เป็นธรรม 
 

๒. ทศพิธราชธรรม คือ การให้ รกัษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย เสียสละ ซื่อตรง อ่อนโยน 
ความเพียร ไม่โกรธ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน อดทน การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากที่ถูกที่ควร 

 

๓. ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔0 ได้แก่ 
(1) การใช้อ านาจรัฐต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ 
(2) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย 
(3) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระท ามิได้ 



  

(4) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(5) บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ 
(6) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 
(7) ท างานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
(8) ส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การ

ตัดสินใจ การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 

4. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ได้แก่ 
(1) เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ ให้ประชาชนและประเทศชาติ 
(2) เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
(3) เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
(4) เป็นระบบที่เข้มแข็ง ทนทานต่ออุปสรรคกล้าหาญต่อสู้ เพ่ือคุณธรรม   

มีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี 
(5) เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ 
(6) เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน 
 

5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเรือนและ 
สังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่ 

(1) หลักนิติธรรม การใช้กฎระเบียบ ที่เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับได้ ไม่ตามกระแสหรือ
อ านาจตัวบุคคลเสมอภาค 

(2) หลักคุณธรรม การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สังคม ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน 

(3) หลักความโปร่งใส  การท างานอย่างโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ 

(4) หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ เสนอความเห็น 
(5) หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีความส านึกในความรับผิดชอบต่อ

สังคม มุ่งแก้ปัญหากล้ายอมรับผลการกระท าของตน 
(6) หลักความคุ้มค่า บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์ 
 

6. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ ค่านิยม ที่พึงประสงค์ส าหรับการยึด 
ถือปฏิบัติในการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบัน ๕ ประการ ได้แก่ 

(1) กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  หมายถึง 
- ยึดมั่นในความถูกต้อง ความชอบธรรม 
- เสียสละ 
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชพี 
- ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 

(2) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ  หมายถึง 
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
- แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการปฏิบัติงานต่อองค์กร 

และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 



 ๒๔ 

(3) โปร่งใส  ตรวจสอบได้  หมายถึง 
- ปรับปรุงกลไกลการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส่ 
- ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 

(4) ไม่เลือกปฏิบัติ  หมายถึง 
- บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด

และถูกต้อง 
- ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ าใจ เมตตา เอื้อเฟ้ือ 

(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง 
- ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการ ให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
- เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 
 

7. หลักจริยธรรมหรือค าสั่งสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 
 

8. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ส าหรับการกระท าผิดและไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีพฤติกรรมการใช้อ านาจ
หน้าที่ในทางมิชอบหรือผิดท านองคลองธรรม เช่น 

(1) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระท าสิ่งใดตามกฎหมายระบุไว้ (Nonfcasance) 
(2) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระท าการที่

ก่อให้เกิดความบกพร่อง สูญเสียหรือเสียหายแก่ทางราชการ (Malfcasance) 
(3) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการในสิ่งที่ท าเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่กฎหมาย

ระบุไว้  (Overfeasance) 
(4) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ใช้วิธีที่ผิดกฎหมาย  

(Misfeasance) 
(5) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิดจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกนัยหนึ่งว่า  Conflict of interest /Gray arca 
 

9. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณขงข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗   
 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น

ข้าราชการ 
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อ 

สัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ พึงปฏิบัติตามจรรยา
วิชาชีพนั้นด้วย 

ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม   
และจริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการท างานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการ 

ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง 

ประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ

กลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยท างานและการแก้ปัญหา ร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะ
สิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้าน
การปฏิบัติงานขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน  ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ 
และมนุษยสัมพันธ์อันด ี

ข้อ ๕ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือน พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็น

ธรรม  เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่า
มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมี มูลค่าเกินปกติวิสัย

ที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้
รายงานผู้บัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
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กรอบแนวทางการเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
๑. มีความซื่อสัตย์ 
 

๒. มีความสุจริต 
 

๓. การใช้อ านาจ
และ หน้าที่ในทาง
ที่ถูกต้อง 
 

๔. มีความโปร่งใส 
 

๕. มีความพร้อม
และยินดีให้มีการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑. พึงด ารงตนให้
ตั้งมั่นอยู่ใน
ศีลธรรม 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละ 
และมีความ
รับผิดชอบ 

 
 
 
-  มีการปฏิบัติ
หน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมาโดย
ค านึงถึงประโยชน์
สุขประชาชน 
 

-  การไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่
หาลประโยชน์ 
 

-  มีความ
รับผิดชอบต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ 

 
 
 
๑. การปฏิบัติหน้าที่
โดย 
ยึดถือระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือค าสั่ง 
การ  มติ ครม. หรือ
วิชาชีพ 
 

๒. การไม่ใช้ต าแหน่ง 
หน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 

๓. การปฏิบัติงานโดย 
ยึดหลักตามพระ
ราโชวาท 
 

๔. ผู้บังคับบัญชาต้อง 
ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง 
 

๕. ควบคุมอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไม่น าของ
ราชการไปใช้เป็น
ทรัพย์สินส่วนตัว 
 

 
 
 
๑. จ านวนข้อทักท้วง 
ร้องเรียนของบุคคลภาย- 
นอกว่าไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย  มติ 
ครม. ฯลฯ 
 

๒. จ านวนเรืองท่ีถูกร้อง 
เรียนว่าทุจริตและประ –
พฤติมิชอบ 
 

๓. จ านวนข้าราชการที่
ถูก ลงโทษด าเนินการ
ทางวินัย 
 

๔. ร้อยละของผู้รับ 
บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

๕. จ านวนข้อร้องเรียน 
ของประชาชน
ผู้รับบริการที่เพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลง 
 

๖. จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่
ถูกตรวจสอบว่าร่ ารวย
ผิดปกติ 
 

๗. ร้อยละของผู้ปฏิบัติ 
งานโดยยึดหลักพระบรม
ราโชวาทจ านวนผู้ร้อง
เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ทุจริตของผู้บังคับบัญชา 
 
 



  

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่
อย่างเปิดเผย
โปร่งใส พร้อมให้
ความตรวจ- สอบ 

-  มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานแผน 
การท า งานและการ
มอบ หมายงานที่
ชัดเจน โดยสามารถ
แจ้งล าดับ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ผู้
ปฏิบัติ งานและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ให้แก่ผู้มาติดต่อ
ราชการได้ทราบ  
เพ่ือสามารถตรวจ 
สอบและตดิตามได้ 
 

-  มีการตั้ง
คณะท างาน  หรือ
คณะกรรมการที่
ประกอบด้วย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 
ในการตรวจสอบ
การด าเนิน งานของ
เจ้าหน้าที่และ
หน่วยงาน 
 

-  มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประ -โยชน์อย่าง
ตรงไปตรง มาด้วย
ภาษาท่ีชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

-  

๑. ประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน
โครงการ 
 

๒. การเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารและการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร 
 

๓. มีคู่มือการปฏิบัติ 
งานของเจ้าหน้าที่และ
คู่มือการติดต่องานของ
ประชาชน 
 

๔. ประชาสัมพันธ์การ 
ปฏิบัติงานให้
ประชาชนทราบทุก
ขั้นตอน 
 

๕. มีข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงานแผนการ
ท างานมอบหน้าที่
ชัดเจนและมีการจัดท า
หนังสือแนะน าการ
ติดต่อราชการ 
 

๖. ก าหนดระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานให้
ชัดเจนและแจ้งให้
ประชาชนทราบ 
 

๗. มีการสรุปผลงาน
ประจ าปี 
 

๘. บังคับบัญชาต้อง
ติดตามการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

๑. จ านวนประชาชน 
ที่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 
 

๒. จ านวนสื่อที่ใช้ใน 
การเผยแพร่ เช่น 
วารสาร หอกระจายข่าว 
ฯลฯ 
 

๓. ร้อยละของจ านวน 
ข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนควรทราบซึ่งได้
มีการประกาศในที่
สาธารณะ 
 

๔. จ านวนคู่มือการ 
ปฏิบัติงานและการติดต่อ
งานที่ได้มีการจัดท าข้ึน
ในแต่ละงาน 
 

๕. ร้อยละของข้อ
เรียกร้องที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๖. อัตราร้อยละที่เพ่ิม 
ขึ้นของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
 

๗. ความถี่ในการติด 
ตามของผู้บังคับบัญชา 



 ๒๘ 

พฤติกรรม             
ที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

เพื่อเสริมสร้างประ 
สิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๑. ปฏิบัติงานด้วย 
ความเสมอภาคและ
เป็นธรรมต่อพนัก 
งานและประชาชน 
 

๒. การปฏิบัติงาน 
ต้องค านึงถึงความ
พึงพอใจของประ –
ชาชนผู้มารับ
บริการ 
 

๓. มีความ
กระตือรือ  ร้นใน
การปฏิบัติงาน 
 

๔. มีอัธยาศัยไมตรี 
ต่อผู้มารับบริการ 
 

๕. มีความรอบรู้
และ  ความเชี่ยว 
ชาญในงานที่ท า 
 

๖. มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๓. พึงให้บริการ
ด้วย 
ความเสมอภาค 
สะดวก รวดเร็วมี
อัธยาศัยไมตรี  โดย
ยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
 

๔. พึงปฏิบัติหน้าที่ 
โดยยึดผลสัมฤทธิ์
ของงานอย่างคุ้มค่า 

 
 
 
-  การให้บริการที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
อย่างเสมอภาคท่ัวถึง 
เป็นธรรม 
 

-  การให้บริการด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว
และตรงต่อเวลา 
 

- การให้บริการด้วย  
ความเต็มใจ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และรักษา
ประโยชน์แก่ผู้มารับ
บริการทุกคน 
 

- การปฏิบัติหน้าที่ให้
แล้วเสร็จตามก าหนด
และบรรลุเปูาหมายที่
วางไว้ 
 

- การปฏิบัติหน้าที่
โดยค านึงถึงผลลัพธ์
และผู้มารับบริการ
โดยอยู่ภายใต้
ขอบเขตของระเบียบ
กฎหมาย 
 

 
 
 
๑. ก าหนดหลักเกณฑ์ 
และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน
และประกาศให้
ประชาชนรับทราบ 
 

๒. น าระบบ  one  
stop service  มาใช้ 
 

๓. ลดขั้นตอนในการ 
ปฏิบัติงาน 
 

๔. กระจายอ านาจ
การตัดสินใจ 
 

๕. การให้บริการนอก 
สถานที่ในบาง
ลักษณะ 
 

๖. จัดเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์และ
บริการหรือตรวจสอบ
เบื้องต้น 
 
 

 
 
 
๑. ร้อยละของผลงานที่ 
ส าเร็จตามระยะเวลา
มาตรฐาน 
 

๒. ร้อยละของผู้มารับ  
บริการที่มีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 
 

๓. จ านวนระยะเวลา ใน
การให้บริการที่เร็วขึ้น
กว่าเดิม 
 

๔. ร้อยละของผู้บริหาร 
ที่มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

๕. ร้อยละของระบบ 
บริการที่มีการใช้บัตรคิว 
 

๖. จ านวนจุดให้บริการ 
ตรวจเอกสารก่อนหรือ
แจกเอกสารแผ่นพับแก่ผู้
มารับบริการที่เพ่ิมขึ้น 
 

๗. ร้อยละของบุคลากร 
ที่มีความ สามารถ
ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์/
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 

๘. จ านวนผู้ได้รับรางวัล 
ที่เพ่ิมขึ้นในการตรงต่อ
เวลา 
 
 
 



  

พฤติกรรม             
ที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

๗. ปฏิบัติงานด้วย 
การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดเพื่อ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 

๘.  เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด 
และร่วมท าให้
บุคคลผู้มีส่วนได้
เสียหรือส่วน
เกี่ยวข้องเกิดการ
ยอมรับก่อนและ
หลังด าเนินการที่มี
ผลกระทบต่อ
ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 

 -  การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและ
คุ้มค่าทั้งในส่วนของ
การใช้เงิน และใช้
เวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. น าเทคโนโลยีสมัย 
ใหม่มาใช้ 
 

๒. สร้างมาตรการจูง
ใจ ในการตรงต่อ
เวลา 
 

๑. การปฏิบัติงานให้ 
แล้วเสร็จตามก าหนด
และบรรลุเปูาหมาย 
 

๒. ปรับปรุงวิธีการ 
ปฏิบัติงาน 
 

๓. พัฒนาบุคลากรให้ 
เปลี่ยนทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน 
 

๔. การประเมินผล 
โครงการทั้งก่อนและ
หลังการท าโครงการ 
 

๕. ปฏิบัติงานโดย
ค านึง ถึงผลลัพธ์
ภายใต้ระเบียบ
กฎหมาย 
 

๖. ก าหนดเปูาหมาย 
และวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงานให้
ชัดเจน 
 

๗. ก าหนดรางวัล
และ/หรือค่าตอบ 
แทนตามผลงาน 
 

๘.การใช้ทรัพยากร
อย่าง ประหยัดมี
ประสิทธิภาพ 
 

๙.มีการประเมินผล 
เป็นระยะ ๆ โดยการ 
ตั้งในรูปคณะกรรมการ 

๑. ร้อยละของผล 
ผลิต/ผลลัพธ์ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือพันธกิจ 
 

๒. ร้อยละของค่าใช้ 
จ่ายที่ลดลง โดยได้รับ
ปริมาณงานและคุณภาพ
งานที่เท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น 
 

๓. ร้อยละของ 
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ในหลักสูตรการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
 

๔. จ านวนโครงการ 
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของโครงการ 
 

๕. จ านวนงานที่ 
ปฏิบัติส าเร็จภายใต้
ระเบียบกฎหมาย 





  

พฤติกรรม             
ที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพ่ือการประเมินผล 

 
 
 
 
 

๙. รักษา/ภูมิใจใน
เกียรติและศักดิ์ศรี
ของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๕. พึงพัฒนาทักษะ 
ความรู้
ความสามารถ และ
ตนเองให้ทันสมัย
อยู่เสมอ 
 

 
 
 
 
 

-  การศึกษาหา
ความรู้ที่ทันสมัย ที่
เป็นการพัฒนาทาง
วิชาการและพัฒนา
จิตใจของตนเองอยู่
เสมอด้วยวิธีการ
พัฒนารูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การเข้าร่วม
อบรมประชุม 
สัมมนา และการ     
ศึกษาด้วยตนเอง   
เป็นต้น 

๑๐.มีการส่งเสริมให้ 
รางวัลแก่พนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่ได้สัมฤทธิ์
ผลตามเปูาหมาย 
 

๑. เปิดโอกาสให้
พนักงาน ได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาด้าน
จิตใจความรู้และทักษะ 
 

๒. ก าหนดแผนงาน
การเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
 

๓. ต้องพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้ 
 

๔. มุ่งเน้นเทคนิคการ 
ฝึกอบรมให้เกิดความรู้
และความตระหนัก 
 

๕. เปิดโอกาสให้
พนักงานไปศึกษาดูงาน 
 

๖. เจ้าหน้าที่มีการ 
ศึกษา หาความรู้ด้วย 
ตนเอง 
 

๗. หมุนเวียนการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

๑. จ านวนบุคลากรที่
ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
หลักศีลศีลธรรมและการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

๒.จ านวนครั้งเฉลี่ยใน
การฝึกอบรมต่อตนต่อปี 
 

๓. จ านวนคนที่ผ่านการ
อบรม 
 

๔. จ านวนครั้งที่ศึกษาดู
งาน 
 

๕. จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 

๖. ความพึงพอใจของ
พนักงานและผู้รับบริการ 
 

๗. จ านวนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานบุคคล
ลดลง 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 

 
              (นายบุญธรรม  นพรัตน์)                     
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 



  

 


