
พฒันาคน   คนพฒันาองคก์ร   องคก์รพฒันาชุมชน   ชุมชนพฒันาชาติ 
 

 หนา้ 1 
 

 
 
 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

********* 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
อำเภอหนองสองห้อง  

จังหวัดขอนแก่น 
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ตารางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 

ประจำปีงบประมาณ  2566 

ตำแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัด อบต.  
รองปลัด อบต. 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ตำแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน  
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อำนวยการ  งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

สำนักงานปลัด    
หน.สำนักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2.  สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร 
3.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น งาน

อำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  
งานท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักจัดการงานท่ัวไป  1. สมรรถนะหลัก 
2.  สมรรถนะประจำสายงาน 
3.  งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัตหิน้าท่ีในตำแหน่ง 

งานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานธุรการ  งานสาร
บรรณ งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานแผน งบประมาณ ข้อบัญญัติฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา งาน
เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่อง
ราช งานเขียนโครงการ  งานฝึกอบรม  งาน
บริการ  ฯลฯ 

 
 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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นักพัฒนาชุมชน  
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนา
ชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ (๒) 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานเฝ้าระวังภยั  การช่วยภัย  งาน กู้
ชีพ  อพปร. ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
ผู้ช่วยนิติกร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 

งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน
สวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา งาน
เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่อง
ราช งานเขียนโครงการ  งานฝึกอบรม  งาน
บริการ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานขับรถยนต์ (๒) 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น เรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องยนต์  
มารยาทการใช้รถใช้ถนน เครื่องหมาย
จราจร ฯลฯ 

 
 
 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
- - - - 

กองคลัง    
ผู้อำนวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น  งานอำนวยการ  งานบริหาร งานการ

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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คลัง  งานงบประมาณ  งานสวัสดกิาร  งาน
การเงิน  การบัญชี  การจดัเก็บ  งานพัสดุ
ฯลฯ 

นักวิชาการพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งานลงทะเบียน
พัสดุ ครภุัณฑ์ สำนักงาน  งานวิธีการพัสดุ  
ตกลง  สอบ ประกวด ราคาพสัดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสรจ็ งานภาษี
อากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการเงินและบญัชี  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุม
ฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสำคญั ฯลฯ 

 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

นักวิชาการคลัง  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุม
ฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสำคญั ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจำสายงาน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
กองช่าง    

ผู้อำนวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
พนักงานจ้างตามภารกจิ    

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ๑.สมรรถนะหลัก 
๒.สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
๓.งานท่ีจำเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำผู้บริหาร 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง

เช่น งานบริหารงานการศึกษา งาน
อำนวยการ  งานประเมินผลการศกึษา งาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน  การจัดซื้อ
จัดจ้าง  งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ (๒) 4. สมรรถนะหลัก 
5. สมรรถนะประจำสายงาน 
6. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานอำนวยการ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานประสานงานท่ัวไป งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี  งานท่ีไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

ครู  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจำสายงานการสอน 
3. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  
การเขียนโครงการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกจิ    
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก   1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  
การเขียนโครงการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 

พนักงานจ้างทั่วไป    
ผู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานท่ีจำเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  
การเขียนโครงการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู

งาน 

ตามแผนและหนังสือให้
เข้าร่วมอบรมในแต่ละ

โอกาส 
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โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

256๔ 256๕ 256๖ 

1 โครงการพัฒนาทักษะและความรูป้ระจำสาย
งานของบุคลากร  

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 

250,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลัก
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ร้อยละ 90 
 
 

250,000 X - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การทำงานของแต่ละสายงาน จากหน่วยงานอ่ืน 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานร้อยละ 90 

300,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาทักษะในการ
ทำงานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

90,000 - X - กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 
2561 

ร้อยละของพนักงานบรรจุ
ใหม ่ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการทำงาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 
 

- X - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าให้
บุคลากรในสายงานของตนเอง 

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถเติบโตใน
สายงาน ร้อยละ 90 
 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 จัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการบันทึก
ข้อมูลการฝึกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบรูณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได ้
ร้อยละ 90 
 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
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ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ร้อยละผู้ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจำป ี

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผา่นเกณฑ์  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีสุขภาพดีพร้อมปฏิบตัิงาน ร้อย
ละ 90 
 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณเีกิดเหตุไฟไหม้ ร้อยละผู้เข้าร่วมซ้อมแผน  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมการซ้อมแผนกรณีเกิดเหตไุฟไหม้  
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถทำหน้าท่ีของตนเองกรณี
เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีแผนเตรียมความพรอ้มกรณเีกิดเหตุไฟไหม ้
 
 
 
  
 

- X X X งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

3 กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.  ร้อยละ 90 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 



พฒันาคน   คนพฒันาองคก์ร   องคก์รพฒันาชุมชน   ชุมชนพฒันาชาติ 
 

 หนา้ 10 
 

เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน 5 ส  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90  
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ต่อกิจกรรม 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรม ธรรมาภิ
บาลในหน่วยงาน ให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
 

500,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการต่อต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละผู้ได้รับการส่งเสรมิ
การต่อต้านการทุจรติ  

เชิงปริมาณ  250,000 - - X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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- บุคลากรได้รับการส่งเสรมิด้านตา้นการทุจริต ร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
 

3 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตในพ้ืนท่ีตำบลตะกั่ว
ป่า 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรตระหนักรู้การต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

4 กิจกรรมแอพพลเิคชั่นกฎหมาย ปปช. มาตรา 
100 และ 103 เพื่อเครื่องมือในการสร้างเสริม
องค์ความรู้เพื่อปัองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละผู้เข้าทดสอบ
แอพพลิเคชั่นกฎหมาย 
ปปช. มาตรา 100 และ 
103   

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าทดสอบแอพพลิเคชัน่กฎหมาย ปปช 
 ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ปปช. 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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5 จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 เลม่ 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการ 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

6 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

7 จัดทำคู่มือการให้บริการและปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของ
ประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่ว
ป่า  
 

จำนวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดทำคู่มือผลการให้บริการ จำนวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการให้บริการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือการให้บริการในการปฏิบัตริาชการ 

- X X X สำนักงาน
ปลัด  
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 หนา้ 13 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วปา่ 
 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทจุริต 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจำนงตอ่ต้านการทุจรติ 
 

- X - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- จำนวนหนังสือท่ีประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบได ้
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทำงานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 



พฒันาคน   คนพฒันาองคก์ร   องคก์รพฒันาชุมชน   ชุมชนพฒันาชาติ 
 

 หนา้ 14 
 

3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจดัซื้อ-จัดจ้าง ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- ร้อยละของจำนวนโครงการที่เปดิเผยข้อมูลการจัดซื่อจัก
จ้าง 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทำงานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

- X X X กองคลัง 
งานพัสด ุ

4 มาตรการยกระดับการคณุภาพการให้บริการ
ประชาชน  
 

ร้อยละความพึงพอใจ  เชิงปริมาณ  
- จำนวนครั้งในการให้บริการกับประชาชน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการทำงานของหน่วยงานจากประชาชน 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารบับริการ 

25,000 X X X งาน
วิเคราะห์

นโยบายและ
แผน 

5 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัตริาชการ 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการพัฒนา  เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่บรรจุใหมไ่ด้รบัการพฒันา ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่บรรจุใหม่เข้าใจบริบทในการทำงาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐท่ีดี 

- X - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

6 
 
 
 
 
 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัยและ
รักษาวินัยในการทำงาน 

ร้อยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผา่นการอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีด่ีในการปฏิบัติงาน 

30,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับภาวะการ
เป็นผู้นำ 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- พนักงานส่วนตำบลได้รับการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- พนักงานส่วนตำบลสามารถปฏิบตัิหน้าที่ความเป็นผู้นำ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีภาวะการเป็นผู้นำและบังคับ
บัญชาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

50,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงาน 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ  
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ปลัด หัวหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีสายงานผู้บริหารที่มภีาวะการเป็นผู้นำและ
บังคับบัญชาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

50,000 X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวลดภาวะ
โลกร้อนในเขตพื้นท่ีตำบลตะกั่วปา่ 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมน่าอยู ่

- X X X สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
“เด็กไทยโตไปไมโ่กง” 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ  
- เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- ตำบลพระเพลิง มีเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพ 

350,000 X X X กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการดว้ยใจรับใช้
ประชาชน 

ร้อยละของส่วนราชการไป
จัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส่วนราชการสังกัด อบต.พระเพลิงร่วมจัดกจิกรรม ร้อย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
 
 

20,000 X X X ทุกส่วน
ราชการ 
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 หนา้ 17 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้างระบบพ่ี
เลี้ยงในองค์กร ทุกงานใน อบต.ตะกั่วป่า 

ร้อยละของผูม้าตดิต่อ
ราชการงานการเจ้าหน้าที ่

เชิงปริมาณ  
- บุคลากร มาติดต่อราชการงานการเจ้าหนา้ที่ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้มาติดต่อราชการงานการเจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีงานการเจ้าหน้าที่ทีมีประสิทธิภาพ 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ  

2 จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการเป็นองค์กร
เรียนรู้ เช่น จัดทำคู่มือการปฏิบัตริาชการ แผ่น
พับ คู่มือการทำงาน  กฎระเบยีบการปฏิบัติ
ราชการในสายงานของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรในสังกัด 
 

ร้อยละบคุลากรในสำนักงาน
(เฉพาะพนักงานส่วนตำบล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดทำคู่มือปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีคู่มือในการปฏิบตัิราชการ 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ  
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
25
6๔ 

25
6๕ 

25
6๖ 

1 ประชุมประจำเดือน และนำเสนอผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนของส่วนราชการ 

ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมประจำเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจำเดือนร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ส่วนราชการ จัดทำการนำเสนอผลงานประจำเดือน 
 ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการดำเนินงานของแตล่ะ
สวนราชการอย่างต่อเนื่อง 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

2 โครงการจดัการความรู้ในองค์กร (knowledge 
Management /KM) 

ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจดัการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เขา้ใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรูร้่วมกนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู้
งานร่วมกัน 
 

100,000 X X X ทุกส่วน
ราชการ 
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3 โครงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ร้อยละความสำเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการการทำงานเป็นทีม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

250,000 - X - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

4 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดีให้กับ
บุคลากร (กิจกรรมย่อยตามสถานการณ์ ปลีะไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรม) 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- X X X ทุกส่วน
ราชการ 

5 โครงการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจ
บุคลากร 
 
 

ร้อยละบคุลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร้อยละ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน ์
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการในเบื้องต้น
ของบุคลากร 
 

- X X X งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต.  โทร. 043 - ๐๐๙ - ๗๑๓                                      

ที ่   ขก 80301/ วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖5  

เรื่อง   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 

๑. เรื่องเดิม 

หนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692  ลงวันที่  
31 มีนาคม 2559  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง
เป็นประเภทตามลักษณะงาน  โดยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเห็นชอบแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2558  และกำหนดให้ใช้แบบประเมินดังกล่าว ตั้งแต่รอบการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ  25๖๒  ครั้ง
ที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 25๖๒) เป็นต้นไป 

๒. ข้อเท็จจริง 
งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ได้ดำเนินการสำรวจ

บุคลากรในสังกัด ที่ต้องใช้แบบประเมินดังกล่าวข้างต้น ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 ครั้งที่ ๑      ( 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 3๑ มีนาคม 25๖6 )  มีจำนวนทัง้สิ้น  38  คน ซ่ึงหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินเป็นรูปแบบใหม่ และผู้ที่ประเมินจะต้องรับทราบ วิธีการ  ตัวชี้วัดในแบบประเมินดังกล่าวเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการประเมินในแต่ละตำแหน่ง และสายงาน 

3. ข้อระเบียบ 
 3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 3.2 หนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว692  ลง

วันที่ 31 มีนาคม 2559  เรือ่ง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนก
ตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน   

 
  
 
 4. ข้อพิจารณา 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกั่วป่า  บรรลุตามวัตถุประสงค์  งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด อบต. จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ดังรายละเอียดแนบท้าย  

5. ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในประกาศท่ีแนบ 
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                                   (ลงชื่อ)  นายจรรยา   สุโพธิ์ 
 ( นายจรรยา   สุโพธิ์ ) 
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

-ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
............................................................................................................................................................... ............... 

                                    (ลงชื่อ) นายไชยพศ   หล้าธรรม 
 ( นายไชยพศ   หล้าธรรม ) 
           หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

-ความเห็นปลัด อบต. 
............................................................................................................................. ................................................. 

                        
                                   (ลงชื่อ)    นายอาทิตย์   ศรีวงษ์ 
    ( นายอาทิตย์   ศรีวงษ์ ) 
                              รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
                ปลัด อบต.ตะกั่วป่า 

 
-ความเห็นนายก อบต. 
........................................................................................................ ......................................................................
. 
............................................................................................................ ..................................................................
. 

                        
                                   (ลงชื่อ)   นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ 
 ( นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  
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ประกาศองค์การบรหิารสว่นตำบลตะก่ัวป่า 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 

  โดยที่ ก.อบต.  ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558  กำหนดให้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลตะก่ัวป่า  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนตำบล
ในสังกัดเพื่อทราบทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในชว่งเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล  สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖6 ครั้งที่ ๑  
( 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 3๑ มนีาคม 25๖6 ) ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

 2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 

 2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน 

3. ระดับผลการประเมนิในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกั่วป่า  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามท่ี ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
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       ประกาศ  ณ  วันที่     ๑   เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.25๖5 

 

        (ลงชื่อ)     นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ 

                   ( นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ ) 

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะก่ัวป่า 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล 
------------------------------- 

 

  โดยที่ ก.อบต.  ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.255๙  กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่ว
ป่า  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลใน
สังกัดเพ่ือทราบทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล  สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖6 ครั้งที่ ๑  
( 1 ตุลาคม ๒๕๖5  – 3๑ มนีาคม 25๖6 ) ดังนี้ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.3 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.4 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๒0 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 

2. ลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

 2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 

 2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน และ
สมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน 

3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกั่วป่า  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมี
เกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามท่ี ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
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       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.25๖5 

 

        (ลงชื่อ)    นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ 

                   ( นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ ) 

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะก่ัวป่า 

เรื่อง  ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
------------------------------- 

  โดยที่ ก.อบต.  ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558  กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานส่วนตำบลในสังกัดเพ่ือทราบทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบ
การประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  จึงประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖6 ครั้งที่ 1  
( 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 31 มนีาคม 25๖6 ) ตามหัวข้อดังนี้ 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.6 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

 2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 

 2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน 
และสมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน 

3. ระดับผลการประเมนิในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกั่วป่า  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดย
มีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม 

4. ผลการปฏิบัติงาน จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามท่ี ก.
อบต.กำหนดโดยอนุโลม ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
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       ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  เมษายน    พ.ศ.25๖6 

 

        (ลงชื่อ)    นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ 

                   ( นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ ) 

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะก่ัวป่า 

เรื่อง  ประกาศผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล 
------------------------------- 

โดยที่ ก.อบต.  ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.255๙  กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลในสังกัดเพ่ือทราบทั่วกัน  ก่อน

เริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  จึงประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานจ้าง  สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖6 ครั้งที่ 1  
( 1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 31 มนีาคม 25๖6 ) ดังนี้ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน 
(Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.7 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 ) โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน
คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความประหยัดหรือความคุ้มค่า 

1.8 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ ๒0 ) ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไป ที่ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ได้แก่ 

 2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการ
ประเมิน เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและค่าเป้าหมาย 

 2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน สมรรถนะประจำสายงาน 3 ด้าน 
และสมรรถนะประจำบริหาร 4 ด้าน 

3. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกั่วป่า  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดย
มีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.กำหนดโดยอนุโลม 

4. ผลการปฏิบัติงาน จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามท่ี ก.อบต.
กำหนดโดยอนุโลม ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
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       ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  เมษายน    พ.ศ.25๖6 

 

        (ลงชื่อ)    นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ 

                   ( นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ ) 

                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า    

ที่        ขก ๘๐๓๐๑ /                                  วันที่   14     กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 

เรื่อง    รายงานตำแหน่งบริหาร ( ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง ) ว่าง   

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 

เรื่องเดิม 

 คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) มีมติในที่ประชุม
ครั้งที่  ๙/2563  เมื่อวันที่  ๒๔    กันยายน  2563  เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตะกั่วป่า เรียบร้อยแล้ว และให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
สำนักงานเลขานุการท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เพื่อทราบภายใน  5  วันทำการ นับตั้งแต่วันประกาศ  โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่าได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปรับปรุงครั้งที่ 1 ( ปี พ.ศ.2564-2566 ) 
เมื่อวันที่  20 กันยายน 2564 ไปแล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ได้รายงานขอความเห็นชอบกำหนด และปรับปรุงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
การคลัง ระดับกลาง ) ซึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกคณะกรรมการประเมิน
การกำหนดงาน และปรับปรุงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทำหน้าที่ประเมินปริมาณงาน และความยุ่งยากซับซ้อนของงานภายใต้หลัก
วิเคราะห์ค่างานเป็นสำคัญ แล้วรายงานผลการประเมินต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) มีมติในที่ประชุม
ครั้งที่  1/2566  เมื่อวันที่  27 มกราคม  2566  ได้พิจารณาผลการประเมินแล้ว พร้อมมีมติเห็นชอบการ
กำหนดงาน กลุ่มงาน และปรับปรุงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)เป็นตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง )กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 ข้อ 225 ประกอบกับประกาศ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562  

ข้อระเบียบ  

1. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
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2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน    

3. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 
เมษายน 2563 ข้อ 225 

4. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 

5. มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 
เมื่อวันที่    27   มกราคม  2566 

ข้อพิจารณา 

 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การ
บริหารส่วนตำบลตะกั่วป่ามีแผนอัตรากำลังและทิศทางการพัฒนาคน เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง งานการ
เจ้าหน้าที่ จึงร่างประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 )  
พร้อมหนังสือนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานการสรรหาการเข้าสู่ตำแหน่งที่ปรับปรุง คือ ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง ) ดังรายละเอียดที่แนบ 

- เห็นควรพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้ 
๑. พิจารณาดำเนินการสรรหาตำแหน่งบริหารว่าง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการ

คลัง ระดับกลาง ) ตามระเบียบ 
๒. รายงาน ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ทราบต่อไป 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  (ลงชื่อ)      นายจรรยา  สโุพธิ์ 
        ( นายจรรยา  สุโพธิ์ ) 

         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............      

(ลงชื่อ)    นายไชพศ  หล้าธรรม 
( นายไชพศ  หล้าธรรม  ) 
  หัวหน้าสำนักปลัด  อบต. 
 

 



พฒันาคน   คนพฒันาองคก์ร   องคก์รพฒันาชุมชน   ชุมชนพฒันาชาติ 
 

 หนา้ 32 
 

ความเห็นของปลัด อบต.     ความเห็น/คำสั่งนายก อบต
.........................................................                    อนุมัต ิ
.........................................................                   ไม่อนุมัติ  เพราะ
............................... 
 
( ลงชื่อ)      นางสมพร   กอคูณกลาง    (ลงชื่อ)     นายสมชาย   สง่าภาคภูม ิ
             ( นางสมพร   กอคูณกลาง )              ( นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ ) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า              นายก อบต.ตะก่ัวป่า 
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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตำบลตะกั่วปา่ 
เรื่อง    การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ  และอำนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
*************** 

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  ได้ขอความเห็นชอบกำหนดโครงสร้างส่วน
ราชการการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 

         ฉะนั ้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ ๒๓๑ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่   ๑๑   พฤศจิกายน  
๒๕๔๕  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  จึงแก้ไขการปรับปรุงกำหนด
ส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการภายใน   และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ   เพ่ือ
รองรับอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล  กฎหมายว่าด้วยการ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  และกฎหมายอื่ นที่
กำหนดอำนาจหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้      
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( นักบริหารงานท้องถิ่น  )  เลขที่ตำแหน่ง    05-3-00-
1101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบาย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้  ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องใน
หน้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อ
รับคำวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่นใด เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการโดยเฉพาะ  เรื่องที่
หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( นักบริหารงานท้องถิ่น  ) เลขที่ตำแหน่ง 05-3-00-
1101-002 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล รองจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื ่องที ่มีกฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หากกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับนั้นมิได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้
มอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน 
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 ๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นัก
บริหารงานทั่วไป) เลขที่ตำแหน่ง 05-3-01-2101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และ
ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  
รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยงานภายใน  
ดังนี้ 
  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (๑) การดำเนินงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   (๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื ่องสถานที่ห้องประชุม วัสดุ
อุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานพิธีการต่าง ๆ และงานต้อนรับ 
   (๓) การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล 
   (๔) การสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอ
ความร่วมมือ  
   (๕) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 
   (๖) การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   (๗) การจัดทำคำสั่ง และประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   (๘) การดำเนินงานธุรการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
   (๙) สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน 
   (๑๐) การดำเนินคดี ฟ้องร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วน
ตำบล 
   (๑๑) การสอบสวนและวินัยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   (๑๒) การตราข้อบัญญัติที่มิใช่ข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
   (๑๓) การจัดทำนิติกรรมสัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   (๑๔) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (๑๕) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
   (๑๖) การตรวจอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย 
   (๑๗) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย 
   (๑๘) การควบคุมกำจัดหรือทำลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่ 
   (๑๙) การทำแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๒๐) การส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๒๑) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 
   (๒๒) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานท่ี 
   (๒๓) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
   (๒๔) การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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   (๒๕) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกใน
การป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
   (๒๖) การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๒๗) การฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน 
   (๒๘) การดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
   (๒๙) การวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมท้ัง
ดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
อื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย 
   (๓๐) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๒ งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๙) สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน 
   (๑) ดำเนินการเพ่ือสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือทำกิจกรรมในด้านต่าง ๆ   
   (๒) แสวงหาผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  
   (๓) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
   (๔) ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
   (๕) ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน 
   (๖) อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (๗) การดำเนินงานนโยบายต่าง ๆ  ด้านการพัฒนาชุมชน ของผู้บริหารและของรัฐบาล 
   (๘) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
   (๙ การส่งเสริมอาชีพ 
   (๑๐) การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
   (๑๑) การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้พิการ และบุคคลไร้ที่
พ่ึง 

(๑๒) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๓ งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

   (๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ประกอบในการกำหนดนโยบาย   
   (๒) การประสานแผน ประมวลแผน จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
   (๓) การติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 
   (๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
   (๕) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 
   (๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๔ งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

(๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 
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   (๒) การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
   (๓) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
   (๔) การจัดทำทะเบียนประวัติ  และบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลและ
ลูกจ้าง 
   (๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
   (๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 
   (๗) การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง 
   (๘) การพัฒนาบุคลากร 
   (๙) การพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ  
   (๑๐) การทำประกันสังคมลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล 
   (๑๑) การลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 
   (๑๒) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๒. กองคลัง  มี ผู้อำนวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง  ) เลขที่ตำแหน่ง 05-3-04-
2102-001 เป็นผู ้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที ่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งาน
เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้ 
  2.1.  กลุ่มงานการเงินและบัญชี (กำหนดใหม่) 

๒.๑.1 งานการเงิน  
2.1.2 งานบัญช ี   
 มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

   (๑) การตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท 
   (๒) การจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
   (๓) การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย 
   (๔) การจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
   (๕) การจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ  
   (๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (๗) การทำบัญชี และตรวจสอบทางบัญชี 
   (๘) การทะเบียนและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
   (๙) งานงบทางการเงินและงบทดอง 
   (๑๐) งานแสดงฐานะทางการเงิน 
   (๑๑) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                   
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  2.2  กลุ่มงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ( กำหนดใหม่) 
๒.2.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

   (๑) การซื้อและการจ้าง 
   (๒) การซ่อมและบำรุงรักษา 
   (๓) การจัดทำทะเบียนพัสดุ 
   (๔) การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
   (๕) การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  
   (๖) การจัดทำบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์                                      
   (๗) การจัดทำประกาศประกวดราคา 
   (๘) การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
   (๙) การหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 
   (๑๐) การจำหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี 
   (๑๑) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย            
  ๒.๒.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (๑) การศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร   
ค่าธรรมเนียม และจัดหารายได้อื่น ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   (๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
   (๓) การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
   (๔) การพิจารณาปรับปรงุหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น 
   (๕) การประชาสมัพันธเ์กี่ยวกับการชำระภาษีอากร 
   (๖) การจัดทำหนังสือแจ้งใหผู้้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหนา้ 
   (๗) การตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
หรือ คำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่
ละปี   
   (๘) การจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สินภายในกำหนด 
   (๙) การจ ัดทำหน ังสื อแจ ้งเต ือนแก ่ผ ู ้ เส ียภาษ ีกรณ ีไม ่มาชำระภาษี    
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด 
   (๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
   (๑๑) การดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
   (๑๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการเร่งรัดรายได้ 
   (๑๓) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๓. กองช่าง  มี ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง 05-3-05-2103-
001เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน
ออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งาน
แผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม 
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยงาน
ภายใน  ดังนี้ 

  ๓.๑ งานก่อสร้าง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

   (๑) การออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม 

   (๒) การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 

   (๓) การให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม 

   (๔) การออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม 

   (๕) การสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ  ออกแบบกำหนดรายละเอียด
ทางด้านวิศวกรรม 

   (๖) การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม 

   (๗) การประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 

   (๘) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 

   (๙) การบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน 

   (๑๐) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

   (๑) การก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น  ๆ  

   (๒)  การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 

   (๓) การซ่อมบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า 

   (๔) การควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 

   (๕) การประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน 

(๖) การจัดทำผังเมืองรวม 
(๗) การจัดทำผังเมืองเฉพาะ 
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(๘) การสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง   ให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและ
สิ่งแวดล้อม  และงานพัฒนาปรับปรุงชุมชนแออัด 

(๙) การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
(๑๐) แผนที่ภาษ ี
(๑๑) การควบคุมแนวเขตถนน   ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ 
(๑๒) การควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
(๑๓) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู ้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงาน
การศึกษา)  

เลขที่ตำแหน่ง 05-3-08-2107-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้ 
  ๔.๑ งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (๑) งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
   (๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
   (๓) งานประสานงานการดำเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (๔) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน 
   (๕) ดำเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬา
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมพันธ์และประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับงานกีฬาประจำปีทุก
ประเภท 
   (๖) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 
   (๗) การพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๘) การฟ้ืนฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (๙) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๑๐) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม 
   (๑๑) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม 
   (๑๒) การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
   (๑๓) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (๑) การควบคุมดุแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๒) การควบคุม จัดเตรียม และให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียน
การสอนแก่โรงเรียน 
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   (๓) การติดต่อประสานงานกับสถานที่ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (๔) การจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (๕) การเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทาง
ราชการอันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๖) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   (๗) การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
   (๘) การควบคุมดูแลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล (จำนวนครู นักเรียน อาคาร 
โรงเรียน) 
   (๙) การตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
   (๑๐) การพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน 
   (๑๑) การดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการ
สอนแก่โรงเรียน 
   (๑๒) การจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการ
จัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
   (๑๓) การติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (๑๔) การเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทาง
ราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน 
   (๑๕) การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
   (๑๖) การสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
   (๑๗) การปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวฒันธรรมของชาต ิ
   (๑๘) การปลูกฝังประชาธปิไตยให้กับเดก็และชุมชน 
   (๑๙) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

  ๕. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( นักบริหารงานท้องถิ่น  
) เลขที่ตำแหน่ง    05-3-00-1101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี   เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับ
เงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งาน
ตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่   14  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖6 

 
 

   (ลงชื่อ)    นายสมชาย    สง่าภาคภูม ิ
    ( นายสมชาย    สง่าภาคภูมิ ) 

                       นายกองค์การบรหิารสว่นตำบลตะกั่วป่า                 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วปา่ 

เรื่อง  การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและลกูจ้างประจำ 
********************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  ได้ขอความเห็นชอบกำหนดโครงสร้างส่วน
ราชการการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 

         ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ ๒๓๑ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนกังานส่วนตำบลจงัหวัดขอนแกน่ (ก.อบต.จงัหวัดขอนแกน่)  เรือ่ง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนตำบล  ลงวันที่   ๑๑   พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจบุนั องค์การบรหิารสว่นตำบลตะกั่วป่า  จงึแก้ไขการปรับปรงุกำหนดส่วน
ราชการ  การแบง่ส่วนราชการภายใน   และอำนาจหน้าที่ความรับผดิชอบของส่วนราชการ   เพื่อรองรับ
อำนาจหน้าทีต่ามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล  กฎหมายว่าดว้ยการกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอื่นที่กำหนดอำนาจ
หน้าที่ให้องคก์ารบรหิารสว่นตำบลดงัต่อไปนี ้

ที่ ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที ่ ระดับ จำนวน หมายเหตุ 

๑ ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) 05-3-00-1101-001 
บริหารท้องถิ่น

(กลาง) 
๑ สมพร 

๒ รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) 05-3-00-1101-002 
บริหารท้องถิ่น

(ต้น) 
๑ อาทิตย ์

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     

๓ หน.สำนักปลดั อบต. (นักบริหารงานท่ัวไป) 05-3-01-2101-001 
อำนวยการ

ท้องถิ่น 
(ต้น) 

๑ ไชยพศ 

 งานบริหารทั่วไป     

๔ นักจัดการงานท่ัวไป 05-3-01-3101-001 ชำนาญการ ๑ ภัทรพงษ์ 

๕ นิติกร 05-3-01-3105-001 ปฏิบัติการ ๑ จารุวรรณ 

๖ 
 
 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ๐๕-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติการ ๑ ฐาปนะพงษ ์
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ที่ ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที ่ ระดับ จำนวน หมายเหตุ 
๗ จพง.ธุรการ  05-3-01-4101-001 ชำนาญงาน ๑ สรภัส 

๘ พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) 01-ภ-003 ภารกิจ ๑ บุญช่วย 

๙ ผช.นิติกร (ภารกิจ) 01-ภ-004 ป.ตร ี ๑ ว่าง 

๑๐ พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) 01-ภ-005 ทักษะ ๑ สายัน 

 งานนโยบายและแผน     

๑๑ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 05-3-01-3103-001 
ชำนาญการ 

 
๑ นงนุช 

๑๒ เจ้าพนักงานธุรการ 05-3-01-4101-002 ปง./ชง. ๑ ว่าง 

๑๓ ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน (ภารกิจ) 01-ภ-006 ป.ตร ี ๑ จิราภรณ์ 

 งานการเจ้าหน้าที ่     

๑๔ นักทรัพยากรบุคคล 05-3-01-3102-001 
 

ชำนาญการ 
 

๑ จรรยา 

๑๕ ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) 01-ภ-002 ปวส. ๑ ณัฐพล 

 งานสวสัดิการสังคม     

๑๖ นักพัฒนาชุมชน 05-3-01-3801-001 ชำนาญการ ๑ วนัชพร 

๑๗ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 05-3-01-4801-001 ปฏิบัติงาน ๑ สุวิญชา 

๑๘ ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (ภารกิจ) 01-ภ-001 ปวช. ๑ วิษณุ 

 กองคลัง     

๑๙ ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 05-3-04-2102-001 
อำนวยการ

ท้องถิ่น 
(ต้น) 

๑ อำพร 

- ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 05-3-04-2102-001 
อำนวยการ

ท้องถิ่น 
(กลาง) 

๑ ปรับปรุงระดับให้
สูงขึ้น 

 กลุ่มงานการเงินและบัญชี (กำหนดใหม่)     

 งานการเงิน     

๒0 นวก.คลัง 05-3-04-3202-001 ชำนาญการ ๑ ดวงดาว 

 งานบัญช ี     

๒1 นักวิชาการเงินและบญัชี 05-3-04-3211-001 ชำนาญการ ๑ เบญจมาศ 

 
กลุ่มงานพัสดุและทะเบียนทรัพยส์ิน (กำหนด
ใหม่) 

    

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ     
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๒๒ นักวิชาการพัสด ุ 05-3-04-3204-001 ชำนาญการ ๑ ทวีพร 

๒๓ ผช.จพง.พัสดุ ( ภารกิจ ) 04-ภ-007 ปวส. ๑ เปรมสุดา 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     

๒๔ นวก.จัดเก็บรายได ้ 05-3-04-3203-001 ชำนาญการ ๑ น้ำมนต์ 

๒๕ ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) 04-ภ-008 ปวช. ๑ สุภาวด ี

 กองช่าง     

๒๖ ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 05-3-05-2103-001 
อำนวยการ

ท้องถิ่น 
(ต้น) 

๑ จักรินทร ์

 งานออกแบบและควบคมุอาคาร     

 งานก่อสร้าง     

๒๗ 
 
 
 

นายช่างโยธา 05-3-05-4701-001 ปฏิบัติงาน-ชำนาญ
งาน ๑ ว่าง(เดิม) 

๒๘ ผช.ช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) 05-ภ-009 ปวช. ๑ วิจิตติกรณ์ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

๒๙ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงาน
การศึกษา ) 

05-3-08-2107-001 
อำนวยการ

ท้องถิ่น 
(ต้น) 

๑ อุดม 

 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

    

๓๐ จพง.ธุรการ 05-3-08-4101-001 ชำนาญงาน ๑ โกสินทร์ 

 ศพด.อบต.ตะกั่วป่า     

๓๑ ครูผูดู้แลเด็ก (ธนพร) 05-3-08-2202-525 ครู คศ.2 ๑ กรมอุดหนุน 

๓๒ ครูผูดู้แลเด็ก (อดิศร) 05-3-08-2202-526 ครู คศ.2 ๑ กรมอุดหนุน 

๓๓ ครูผูดู้แลเด็ก (ศิตา) 05-3-08-2202-527 ครู คศ.1 ๑ กรมอุดหนุน 

๓๔ ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (ศศิธร) 08-ภ-010 ทักษะ ๑ ศศธิร 

๓๕ ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)  08-อ-001 ปวส. ๑ ว่าง 

๓๖ ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (มาริษา) 08-ภ-011 ปวส. ๑ มาริษา 

๓๗ ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 08-ท-001 ทั่วไป ๑ ทิพวรรณ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน     

 งานตรวจสอบภายใน - - - - 

๓๘ นวก.ตรวจสอบภายใน ๐๕-๓-๑๒-๓๒๐๔-๐๐๑ ปฏิบัติการ ๑ เบญจพร 
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  14   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๖6 
 

   (ลงชื่อ)  นายสมชาย   สง่าภาคภูม ิ
            ( นายสมชาย   สง่าภาคภูมิ ) 

                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า 

บัญชีขอความเห็นชอบกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น  คร้ังที่ 1/๒๕๖6  เมื่อวันที่  27 มกราคม ๒๕๖6 
แนบท้ายหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว 4138  ลงวันที่   8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 

ที่ 
อบต./ 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิม 

อัตรากำลังของส่วนราชการเดมิ
ที่ขอความเห็นชอบ 

ที่ 

ส่วนราชการ / ตำแหน่ง 
ที่ขอกำหนดใหม ่

หรือเปลี่ยนแปลง  /  
เลขที่ตำแหน่ง 

อัตรา 

มติ ก.อบต.
จังหวัด 

ขอนแก่น  
คร้ังท่ี 1/2566 

เม่ือวันที่ 27 ม.ค.
2566 

1    อบต.ตะกั่วปา่  อ.หนองสองห้อง  (ประเภทสามัญ) ปลัด อบต. (กลาง)/ไม่ว่าง     

 

ส่วน 
ราชการ 

ตำแหน่ง 
รองปลัด อบต. (ต้น)/ไม่ว่าง     
     

พนง. 
อบต. 

ว่าง ลจ. 

พนักงานจ้าง กองคลัง  กองคลัง   

ภาร 
กิจ 

ว่าง 
ท่ัว 
ไป 

ว่าง 
-ผอ.กองคลัง (ต้น)/ไม่ว่าง 1 ผอ.กองคลัง  1  
1.งานการเงิน  (นบห.การคลัง ระดับกลาง)   

สป. 10 1 - 6 1 - - -นักวิชาการคลัง (ชก.)ไม่ว่าง  เลขที่ตำแหน่ง    

กองคลัง 5 - - 2 - - - (05-3-04-3201-001)  (05-3-04-2102-001)   
กองช่าง 2 1 - 1 - - - 2.งานบัญช ี  (ปรับระดบัสูงขึ้น)   
กอง
การศึกษา 

8 - - 3 1 1 - -นักวิชาการเงินและบัญชี 
(ชก.)ไม่ว่าง 

 
(กำหนดใหม่) 

  

ตรวจสอบ 1 - - - - - - (05-3-04-3212-001) 
 

1 1.กลุ่มงานการเงินและ
บัญช ี

  

รวม 
22 3 - 12 2 1 - 

3.งานทะเบยีนทรัพย์สินและ
พัสดุ 

 1.1 งานการเงิน   

 
ปีงบประมาณ  2565 

-นักวิชาการพัสดุ (ชก.)ไม่
ว่าง 

 -นักวิชาการคลัง (ชก.)ไม่
ว่าง 

(05-3-04-3201-001) 

1  

 -งบประมาณตามข้อบัญญัติ 40,479,010.31.-บาท (05-3-04-3204-001)  1.2 งานบัญช ี   

 
-รายจ่ายประจำ(จ่ายจริง) 10,479,010.31.- บาท 

พนักงานจ้าง 

 -นักวิชาการเงินและ
บัญชี (ชก.)ไม่ว่าง 

1  

 -คิดเป็นร้อยละ  25.99 -ผ ู ้ช ่วยเจ ้าพนักงานพัสดุ 
(คุณวุฒิ)ไม่ว่าง 

2 2.กลุ่มงานพัสดแุละ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

  



พฒันาคน   คนพฒันาองคก์ร   องคก์รพฒันาชุมชน   ชุมชนพฒันาชาติ 
 

 หนา้ 45 
 

(04-ภ-007) 
 ปีงบประมาณ  2566 4.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  2.1 งานทะเบียนทรัพย์สิน   

 -งบประมาณตามข้อบญัญัติ 37,500,000.-บาท -นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
(ชก.)ไม่ว่าง 

 และพัสด ุ   

 
-รายจ่ายประจำ 12,003,080.- บาท 

(05-3-04-3203-001) 

 -นักวิชาการพัสดุ (ชก.)
ไม่ว่าง 

1  

 

-คิดเป็นร้อยละ  32.02 

พนักงานจ้าง 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ (คุณวุฒิ)ไม่ว่าง(04-
ภ-008) 

 (05-3-04-3204-
001) 

  

 
เฉลี่ย 2 ปี = คิดเป็นร้อยละ  29.01  

 -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
(คุณวุฒิ)ไม่ว่าง 
(04-ภ-007) 

  

  
 

 2.2 งานพัฒนาและจัดเกบ็
รายได ้

  

 
 

 

 -นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ (ชก.)ไม่ว่าง 

1  

 
 

 

 (05-3-04-3203-
001) 

  

 

 

 

 พนักงานจ้าง 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ)
ไม่ว่าง(04-ภ-008) 

  

       

 


