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คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม ไดจัดการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีโครงสราง
การแบงงานและระบบงานที่เหมาะสมไมซ้ํา มีการกํานดตําแหนง และการจัดอัตรากําลัง โครงสรางให
เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลอละองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และเพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม ทั้งยังใชเป:นแนวทาง
ในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลอิปุม ให
เหมาะสมอีกดวย
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม จึงไดมีการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป ใชประกอบในการ
จัดสรรงบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเป:น การ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเป:นอยางดี
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1. หลักการและเหตุผล
เนื่อ งจากแผนอั ตรากํ าลั ง 3 ป องคการบริหารสวนตํ าบลอิปุ ม (รอบป งบประมาณ
2555-2557) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยจะตองจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
(รอบปงบประมาณ 2558-2560) ขึ้นใหม เพื่อใชเป:นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
บุค ลากรไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ รวมถึงเป: นเครื่องมือในการตรวจสอบการกํ าหนดตําแหนง การใช
ตําแหนง และการสรรหา ใหเป:นไปอยางถูกตอง และเป:นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.
จังหวัด) กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวน
ราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก
และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล
, อบต.) ที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทําแผน
อัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ใหเป:นไปตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกั บ พนั ก งานจาง ลงวั นที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่ วไปเกี่ย วกั บ
พนักงานจางสํ าหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว กํ าหนดเพื่อเป: นการปรับปรุ งแนวทางการ
บริหารงานบุคคลของลูกจาง ใหเกิดความเหมาะสมและใหการปฏิบัติหนาที่ราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกิดความคลองตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนสูงสุดในการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นนํา
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางมากําหนดเป:นประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
พรอมทั้ ง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป ตามประกาศ
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่
3) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
1.3 คณะกรรมการกลางขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
เป:นกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง โดยใหเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให
ความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แตงตั้ง
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คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน
จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคกการบริหารสวนตําบลอิปุม จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ขึ้น

2. วัตถุประสงค
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม มีวัตถุประสงคของการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ตาม
เหตุผลและความจําเป:นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
2.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลอิปุม มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน
ระบบการจางที่เหมาะสม ไมซ้ําซอนอันจะเป:นการประหยัดงบประมาณรายจายขององคกการบริหาร
สวนตําบลอิปุม
2.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลอิปุม มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเลย (ก.อบต.จังหวัดเลย) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําวา
ถูกตองเหมาะสมหรือไม
2.4 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเลย (ก.อบต.จังหวัดเลย) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดประเภทตําแหนงและการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงพนักงานจางวาถูกตอง
เหมาะสมหรือไม
2.5 เพื่อเป:นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลอิปุม
2.6 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลอิปุม สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ
แตงตั้งพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และการใชอัตรากําลังของบุคลากรเพื่อใหการบริหารงาน ของ
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม เกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่
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มีประสิทธิภาพมีความคุมคาสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงาน
ที่ไมจําเป:นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเป:นอยางดี
2.7 เพื่ อ ใหองคการบริ หารสวนตํ าบลอิ ปุ ม ดํ าเนิ นการวางแผนการใชอั ต รากํ า ลั ง
บุคลากรใหเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ
2.8 เพื่ อใหองคการบริ ห ารสวนตํ าบลอิ ปุ ม มีก ารกํ า หนดตํ า แหนงอั ต รากํ า ลั ง ของ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความจําเป:นเรงดวน
และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,
เทศบาล, อบต.)
2.9 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลอิปุม สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเป:นไปตามที่กฎหมายกําหนด

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป"
คณะกรรมการจั ด ทํ าแผนอั ตรากํ าลั ง ซึ่ งประกอบดวยนายกองคกการบริ หารสวน
ตําบลอิปุม เป:นประธาน ปลัดองคองคการบริหารสวนตําบลอิปุม หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ
เป:นกรรมการ และมีพนักงานสวนตําบล 1 คนเป:นเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคกการบริหารสวนตําบล
อิปุม ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํ านาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผูบริหารและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
สภาพปPญหาขององคกการบริหารสวนตําบลอิปุม
3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปPญหาของจังหวัดเลยไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพของกลุมงานตางๆ
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3.4 กําหนดความตองการพนักงานจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหหัวหนา
สวนราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดความจําเป:นและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจและอํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวน
ขาราชการ ลูกจางประจําในองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงาน
จาง
3.5 กํ าหนดประเภทตํ าแหนงพนั ก งานจาง จํ านวนตํ าแหนงใหเหมาะสมกั บ ภารกิ จ
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไม
เกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
3.7 ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน
ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง

4. สภาพป&ญหาของพื้นที่และความต-องการของประชาชน
เพื่ อ ใหการวางแผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป ขององคการบริ ห ารสวนตํ า บลอิ ปุ ม มี ค วาม
ครบถวน องคการบริหารสวนตําบลอิปุม สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม วิเคราะหสภาพปPญหาในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลอิปุมวามี
ปPญหาอะไร และความจําเป:นพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่สําคัญ ๆ กลาวคือ
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลอิ ปุ ม มี ส ภาพปP ญ หาของเขตพื้ นที่ ท่ี รั บผิ ดชอบและความ
ตองการของประชาชนโดยแบงออกเป: นดานตางๆ เพื่อสะดวกในการดํ าเนินการแกไขใหตรงกั บ ความ
ตองการประชาชนอยางแทจริง ดังนี้
1. ด!านโครงสร!างพื้นฐาน
- เสนทางคมนาคม ปPญหาถนน สะพาน ทางเทา
- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
- ปPญหาเกี่ยวกับไฟฟRา ไฟฟRาสาธารณะ มีไมเพียงพอ
- ปPญหาระบบผังเมือง การจราจร
- ปPญหาไมมีโทรศัพทสาธารณะ บางพื้นที่ไมมีสัญญาณโทรศัพท
2. ด!านเศรษฐกิจ
2.1 การประกอบอาชีพในหมูบาน
- ปPญหาการขาดความรู โอกาส ในการประกอบอาชีพ
- ปPญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพ
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2.2 ความรูทางดานเทคโนโลยี ในการพัฒนาการเกษตร
3. ด!านสังคม
- ปPญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- จํานวนประชากรแฝงในพื้นที่
- ปPญหาทางดานการศึกษา
- กลุมอาชีพตาง ๆ เชน อาจขาดความรู ความชํานาญในการประกอบอาชีพ
- คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาสในสังคม
4. ด!านการเมือง - การบริหาร
- ปPญหาการใหบริการและอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการไมเพียงพอ
- ขาดการสงเสริมและใหความรูจากทางราชการ
- ความรูความเขาใจของประชาชนเป:นอยางไร
- เครื่องมือ เครื่องใชในสํานักงานที่ตอบสนองวัตถุประสงคดังกลาวเป:นอยางไร
- บุคลากรอาจขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. ด!านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
- ขาดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความรวมมือ
- ขาดแหลงทรัพยากรธรรมชาติตอการพัฒนาการทองเที่ยว
6. ด!านสาธารณสุข
- ปPญหาแหลงขอมูลขาวสารสาธารณสุข และอนามัย
- ปPญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
- ปPญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ ไมทั่วถึง
- ปPญหาการแพรระบาดและการปRองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบา
7. ด!านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- การศึกษายังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ ขาดแคลนบุคลากรครู วัสดุส่ือการเรียน
การสอน

5. ภารกิจ อํานาจหน-าที่ขององคกรปกครองส1วนท-องถิ่น
องคการบริหารสวนตํ าบลอิปุ ม วิเ คราะหภารกิจ อํ านาจหนาที่อ อกเป: น 7 ดาน
พิจารณาจาก พ.ร.บ. อบจ., พร.บ. เทศบาล พ.ร.บ อบต. และ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และใหวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจ SWOT คือ
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5.1 ด!านโครงสร!างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข!อง คือ
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทางบกและทางน้ํา
(2) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
(3) การขนสงมวลชนและการวินาศกรรมจราจร
(4) การสาธารณูปการ
(5) การจัดใหมีและการบํารุงทางน้ําและทางบก
(6) การจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(7) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(8) การจัดใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(9) การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟRาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
จุดแข็ง (Strength=S)
- มีกองชางที่รับผิดชอบดานโครงสรางพื้นฐาน
- มีระบบโครงสรางพื้นฐานครบทุกดาน
- มีแผนที่ตําบลในการทําประโยชนทางดานโครงสรางพื้นฐาน
- ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
จุดออน (Weakness=W)
- บุคลากรบางสวนยังไมชํานาญในการปฏิบัติหนาที่
- การบริการระบบประปายังไมทั่วถึง
- การบํารุงรักษาทางบกยังไมทั่วถึง
โอกาส (Opportunty=O)
- มีกฎหมายระเบียบขอบังคับ แนวทางปฏิบัติรองรับอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
อยางชัดเจน
- มีหนวยงานอื่น ๆ เชน กรมทางหลวงชนบท องคการบริหารสวนจังหวัด ใหการ
สนับสนุนงบประมาณ ในการบํารุงซอมแซมถนน ในสายหลักและสายรองที่อยูในเขตตําบลอิปุม ที่เกิน
ศักยภาพองคการบริหารสวนตําบล
- มีการฝXกอบรมบุคลากรจากหนวยงานอื่น
อุปสรรค (Threat=T)
- อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบพื้นที่ท่มี ีการซับซอนหลายหนวยงานหลาย
หนวยงานทําใหการพัฒนาลาชา
- เงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรรมีไมเพียงพอที่จะดําเนินการดานโครงสรางที่ใช
งบประมาณจํานวนมาก
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5.2 ด!านสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข!อง คือ
(1) การจัดการศึกษา
(2) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปRองกันและการควบคุมโรคติดตอ
(3) การปRองกัน การบําบัดโรค และการจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล
(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(6) การจัดใหมีโรงฆาสัตว
(7) การจัดใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(8) การจัดใหมีการบํารุงสถานที่สําหรับนักกีฬา การพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ
สวนสัตว ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
(9) การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
จุดแข็ง (Strength=S)
- ผูนําผูบริหารสนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานสังคม
และสาธารณสุขอยางตอเนื่อง
- องคการบริหารสวนตําบลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ
- องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหหมูบานในเขตตําบล เพื่อให
ประชาชนใชออกกําลังกาย
- มีการสรางสถานที่สําหรับนักกีฬา
จุดออน (Weakness=W)
- บุคลากรในหนวยงานไมใหความสําคัญในการลงพื้นที่เพื่อสํารวจความเป:นอยู
ดานคุณภาพชีวิตอยางแทจริง
โอกาส (Opportunty=O)
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอ และจังหวัดเลยใหมีการพัฒนาคน สังคม
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจใหเขมแข็ง
- มีนโยบายของรัฐบาลใหเบี้ยยังชีพผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ อยางทั่งถึง
- ไดรับความรวมมือในการจัดทําโครงการ การดูแลสุขภาพอนามัย จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเป:นอยางดี
- ไดรับความชวยเหลือจากสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอดานซาย และสํานักงาน
พัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย
อุปสรรค (Threat=T)
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของคอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว
เกิดความลาชาในการทํางาน
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- กระแสวัฒนธรรมตะวันตก และวัตถุนิยม เขามาแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของ
ทองถิ่ น และวิ ถี ชี วิ ต ของประชาชน ทํ า ใหสถาบั น ครอบครั ว ออนแอ ผู ดอยโอกาสขาดการดู แ ลจาก
ครอบครัว
5.3 ด!านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร!อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข!อง คือ
(1) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การจัดใหระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
(4) การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตําบล
จุดแข็ง (Strength=S)
- มีการจัดทําแผนปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- มีการแตงตั้งอาสาสมัครปRองกันภัยฝายพลเรือนขององคการบริหารสวนตําบล
อิปุม
จุดออน (Weakness=W)
- ไมมีการจัดการความเป:นระเบียบเรียบรอยของตําบล
โอกาส (Opportunty=O)
- มีหนวยงานใหความรวมมือในการจัดทําโครงการดูแลรักษาความสงบและความ
ปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหม สงกรานต เชน โรงพยาบลสงเสริมสุขภาพตําบลทับกี่ และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานวังบอน
- มีนโยบายดานความมั่นคงของรัฐบาล
อุปสรรค (Threat=T)
- กระแสอิทธิพลความนิยมตางประเทศหรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ทําใหสังคม
เปลี่ยนไป
5.4 ด!านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข!อง คือ
(1) การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(3) การสงเสริมการทองเที่ยว
(4) การพานิชย การสงเสริมการลงทุนและการทํากิจกรรมไมวาจะดําเนินการเอง
หรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
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จุดแข็ง (Strength=S)
- องคการบริหารสวนตําบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุมอาชีพ และ
จัดทําโครงการสงเสริมอาชีพโดยการอบรมใหความรูเกษตรกรเพื่อเป:นอาชีพเสริม
- มีการสงเสริมกลุมเกษตรกร ใหความรูดานการประกอบอาชีพหลักของเกษตรกร
- มีการสนับสนุนการจัดทําโครงการประชาสัมพันธการประกอบอาชีพทางดาน
เกษตรเพื่อใหนักทองเที่ยวรูจัก
จุดออน (Weakness=W)
- ไมมีการสงเสริม พัฒนาแลงทองเที่ยวที่สําคัญในเขตตําบล
- ขาดการสงเสริมการจัดการใหมีตลาด
โอกาส (Opportunty=O)
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเลย ไดกําหนดใหมีการฟ\]นฟูระบบนิเวศเพื่อรักษา
ความสมดุลของธรรมชาติ และพัฒนาการทองเที่ยว
- ยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาอํ า เภอดานซาย ไดกํ า หนดยุ ท ธศาสตรการยกระดั บ
คุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรกรและพัฒนาการทองเที่ยว
- มีหนวยงานภายนอกเขามาดูแลดานการฝXกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝมือ
แรงงานดานตาง ๆ หนวยงานพัฒนาชุมชนจากอําเภอดานซาย
อุปสรรค (Threat=T)
- ประชาชนหรือเกษตรกรบางสวนไมใหความรวมมือในการเขารวมโครงการและ
กิจกรรมที่หนวยงานจัด
- การรวมกลุมในการประกอบอาชีพของประชาชนอยูในเกณฑต่ํา
5.5 ด!านการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข!อง คือ
(1) การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(3) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(4) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(5) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
จุดแข็ง (Strength=S)
- สภาพพื้นที่ในเขตตําบลไมมีปPญหาเรื่องสิ่งแวดลอมเป:นพิษ
จุดออน (Weakness=W)
- ไมมีนโยบายที่ชัดเจนและเป:นรูปธรรมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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โอกาส (Opportunty=O)
- นโยบายของจังหวัดใหมีการจัดทําโครงการรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบล และโครงการจัดการความเป:นระเบียบเรียบรองของชุมชน
อุปสรรค (Threat=T)
- ประชาชนในเขตพื้นที่ไมใหความรวมมือ เมื่อมีการจัดสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล
5.6 ด!านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป;ญญาท!องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข!อง คือ
(1) การจัดการศึกษา
(2) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปPญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
(3) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(4) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(5) การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Strength=S)
- มีการสงเสริมและรวมกิจกรรมประเพณีประจําอําเภอ และประจําจังหวัดทุกป
- มีการสนับสนุนประเพณีของหมูบานทุกหมูบาน
- มีการสงเสริมใหพนักงานเขารวมโครงการทางศาสนา
จุดออน (Weakness=W)
- องคกรยังไมไดปฏิบัติเป:นรูปธรรม ในเรื่องของภูมิปPญญาทองถิ่น
- ยังไมมีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานมารับผิดชอบงานทางดานกีฬาตาม
ภารกิจหนาที่การสงเสริมการกีฬา
โอกาส (Opportunty=O)
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาเป:นยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลสงเสริม
- ประชาชนมีวิถีชีวิต ใหความสําคัญดานศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
- ประชาชนมีความสนใจกีฬา และการออกกําลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพใหแข็งแรง
อุปสรรค (Threat=T)
- มีการจัดการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีหนวยงาน
สังกัดที่ดําเนินการ จัดการศึกษาอยูแลว
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5.7 ด!านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ
และองคกรปกครองสวนท!องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข!อง คือ
(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองงถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
สนับสนุน หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(2) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบล และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(3) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น
(4) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น
จุดแข็ง (Strength=S)
- องคการบริหารสวนตําบลมีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
- องคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ
เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน
- องคการบริหารสวนตําบลสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาค
สวน
- องคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญในการออกพื้นที่อยางสม่ําเสมอ
จุดออน (Weakness=W)
- บุคลากรบางสวนไมใหความรวมมือและไมมีความสนใจที่พัฒนาตนเองในดาน
การปฏิบัติงาน
- บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการปฏิบีติงานทําใหงานลาชา ไมปฏิบัติตาม
หนาที่ และไมอํานวยความสะดวกกับประชาชน
โอกาส (Opportunty=O)
- กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเทคโนโลยี
ในการทํางาน เชน อิเตอรเน็ต ระบบฐานขอมูล
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดอบรมการใชคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสายงานที่เกี่ยวของ ครอบคลุมทุกตําแหนง
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเลย (ก.อบต.จังหวัดเลย) ได
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
อุปสรรค (Threat=T)
- ประชาชนใหความสําคัญในการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบล ในหลายงาน เชน การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดซื้อจัดจาง
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- ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตรเองในการพัฒนาทองถิ่น
ภารกิจทั้ง 7 ดาน ตามที่กฎหมายกําหนด ใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
จะแกไขปP ญ หาขององคการบริหารสวนตํ าบลอิปุ ม ไดอยางดี มีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผล โดย
คํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบดวย การดําเนินการขององคการบริหารสวน
ตําบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายรัฐบาล
และนโยบายขององคการบริหารสวนตําบล เป:นสําคัญ
หมายเหตุ
มาตรา 67,68 พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2543
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคกรปกครองส1วนท-องถิ่นจะดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม นําภารกิจที่ไดวิเคราะหตามขอ 5 นํามากําหนดภารกิจ
หลัก และภารกิจรอง ขององคการบริหารสวนตําบลอิปุม และเล็งเห็นวามีภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่
จะตองดําเนินการ ดังนี้
ภารกิจหลัก
1. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การสงเสริมการเกษตรและอาชีพใหแกประชาชน
4. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
๕. การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
ภารกิจรอง
1. การฟ\]นฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น
2. การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3. การสงเสริมการเกษตร
4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
5.
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7. สรุปป&ญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร-างส1วนราชการและกรอบอัตรากําลัง
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม สรุปปPญหาในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและ
กรอบอัตรากําลังและแนวทางในการแกไขปPญหา กลาวคือ
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเป:น 3 สวน
ราชการ ไดแก
1) สํานักปลัด อบต.
2) สวนการคลัง
3) กองชาง
ทั้งนี้ ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการจํานวนทั้งสิ้น 14 อัตรา พนักงานจางตาม
ภารกิจ(ผูมีทักษะ) จํานวน 5 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) จํานวน 15 อัตรา พนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา รวมกําหนดตําแหนงเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 35 อัตรา แตเนื่องจาก
ที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจํานวนมากในสํานักปลัด
และจํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเป:นตองขอกําหนดตําแหนงขึ้นใหม โดยเป:นพนักงานจางตามภารกิจ (ผู
มีคุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา คือ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่ม
มากขึ้น และแกไขปPญหาการบริหารงานภายในสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอิปุม
ในการนี้เพื่อเป:นการแกไขปPญหาคนลนงาน จึงขอลดจํานวนพนักงานจางตามภารกิจ
สํานักปลัด จํานวน 2 อัตรา คือ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงผูชวย
เจาหนาที่ปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา เนื่องจากทั้ง 2 ตําแหนง มีผูปฏิบัติงานอยู
แลว คือผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนดยบายและแผน ใหปฏิบัติหนาที่ดานงานปRองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ใหปฏิบัติหนาที่ดานการบันทึกขอมูลดวย
สวนการคลั ง ขอยุ บ เลิก ขาราชการ จํ านวน 1 อั ตรา คือ ตํ าแหนงนัก วิชาการพั ส ดุ
จํานวน 1 อัตรา เนื่องจากมีตําแหนงเจาพนักงานพัสดุอยูแลว และเป:นการลดภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคล
กองชาง ขอยุ บ เลิ ก พนั ก งานจางตามภารกิ จ ตํ า แหนง ผู ชวยชางโยธา เนื่อ งจากมี
ตําแหนงผูชวยนายชางโยธาแลว และเป:นการลดภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ทํ า ใหการกํ า หนดกรอบอั ต รากํ า ลั ง ใหม ดั ง นี้ คื อ ขาราชการ จํ า นวน 13 อั ต รา
พนักงานจางตามภารกิจ(ผูมีทักษะ) จํานวน 5 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ(ผูมีคุณวุฒิ) จํานวน 13
อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

8. โครงสร-างการกําหนดส1วนราชการ
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จากสภาพปPญหาขององคการบริหารสวนตําบลอิปุม องคการบริหารสวนตําบลอิปุม มี
ภารกิจ อํานาจหนาที่ที่จะตองดําเนินการแกไขปPญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.
อบจ.,เทศบาลและ อบต.และตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 โดยมี
การกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
8.1 โครงสร!าง
โครงสร!างตามแผนอัตรากําลังป;จจุบัน
โครงสร!างตามแผนอัตรากําลังใหม
หมายเหตุ
1. สํานักปลัด อบต.
1.สํานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและ
- งานเลือกตั้งและ
ทะเบียนขอมูล
ทะเบียนขอมูล
- งานสงเสริมการศึกษา
- งานสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนาและวัฒนธรรม
1.2 งานนโยบายและแผน
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานวิชาการ
- งานขอมูลและ
- งานขอมูลและ
ประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธ
- งานงบประมาณ
- งานงบประมาณ
2.สวนการคลัง
2. สวนการคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.1 งานการเงินและบัญชี
- งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินและเบิกจายเงิน
- งานรับเงินและเบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานการบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน
- งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- งานจัดเก็บรายได

15
โครงสร!างตามแผนอัตรากําลังป;จจุบัน
2.2

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานพัสดุ

โครงสร!างตามแผนอัตรากําลังใหม
2.2

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานพัสดุ

3.กองชาง
3.กองชาง
3.1 งานกอสราง
3.1 งานกอสราง
- งานกอสรางและบูรณะถนน
- งานกอสรางและบูรณะถนน
- งานกอสรางสะพาน และเขื่อนทดน้ํา
- งานกอสรางสะพาน และเขื่อนทดน้ํา
- งานขอมูลกอสราง
- งานขอมูลกอสราง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมกอสรางอาคาร
- งานควบคุมกอสรางอาคาร
- งานออกแบบและบริการขอมูล
- งานออกแบบและบริการขอมูล

หมาย
เหตุ
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9. ภาระค1าใช-จ1ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม ไดวิเคราะหภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล และนําผล
วิเคราะหการกําหนดอัตรากําลัง มาคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช
จายดานการบริหารงานบุคคลไมใหเกินกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป ดังนี้
1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนที่จายนอกเหนือจาก
เงินเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือนที่จายจริงตามระดับตําแหนงและขั้นเงินเดือนของ
อัตรากําลังที่มีอยูปPจจุบัน ประกอบดวย
1) เงินเดือน (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น)
2) เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น)
3) เงินคาตอบแทนที่จายนอกเหนือจากเงินเดือน
4) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน เชน
- เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.)
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
- เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
- เงินประจําตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
- เงินวิทยฐานะ
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.)
- เงินพื้นที่พิเศษ
2. คิดจาก ขั้นเงินเดือนของอัตรากําลังเดิมที่เพิ่มขึ้น (ประมาณการขั้นต่ํา คนละ 1 ขั้น ในแตละ
ปกรณีที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะตองจายใหกับอัตรากําลังที่จะกําหนดขึ้นใหม (เงินเดือนขั้นต่ํา
ของระดับตําแหนงที่ขอกําหนด+เงินเดือนขั้นสูงของระดับตําแหนงที่ขอกําหนดหาร 2 คูณ 12)
3. คิดจาก 1+2 ในแตละป
4. รวมทั้งหมด
5. คือ ประโยชนตอบแทนอื่น (ประมาณการไว 20% คิดจาก 3 ในแตละป)
6. คิดจาก 4+5
7. คิดจาก 6 หารดวย งบประมาณรายจายประจําป คูณดวย 100
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12. แนวทางการพัฒนาข!าราชการหรือพนักงานสวน
ท!องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม กําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการ พนักงาน
สวนตําบลลูกจาง และพนักงานจาง เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะทัศนะคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อัน
จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง เป:นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง ทุก
คน ทุกตําแหนง ไดมีโอกาสการพัฒนา โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการ พนักงานสวนตําบล
ลูกจาง และพนักงานจาง ไวในแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 3 ป (รอบปงบประมาณ 2558-2560)
ดังตอไปนี้
๑ การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนที่จะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ กอนการบรรจุ
เขารับราชการ เฉพาะพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานจางที่รับการการบรรจุแตงตั้งใหม
2 การฝXกอบรม อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลอิปุม หรือโดย
คณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลจั งหวั ด เลย สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรทองถิ่ น กรมสงเสริ มการ
ปกครองทองถิ่น หรือสวนราชการอื่นตามความเหมาะสม
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวน
ตําบล ก.อบต.จ.เลย สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
4 การสอนงานการใหคําปรึกษา หรือวิธีการอื่นดวยวิธีท่ีเหมาะสม ทําโดยหัวหนางาน
หรือหัวหนาสวนราชการที่ไดรับมอบหมายทําการสอนงานใหกับผูใตบังคับบัญชา

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้ าราชการหรือพนักงานส่ วนท้ องถิ"น
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม ขอประกาศคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง พนักงานจาง เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นยึดถือเป:นแนว
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ขาราชการ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
อิปุ ม ตองปฏิบั ติหนาที่โ ดยยึด มั่ นในความถู กตอง เที่ย งธรรม รั ก ษาผลประโยชนของประเทศชาติ
หนวยงาน และสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน
2. ขาราชการ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลอิปุม
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
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สุจริต เสียสละ พากเพียรและตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ ไมมุงหวังและแสวงหาผลประโยชนอันมิ
ควรไดจากการปฏิบัติงาน
3. ขาราชการ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลอิปุม
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ
4. ขาราชการ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลอิปุม
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เป:นธรรม และปราศจากอคติ
5. ขาราชการ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลอิปุม
ปฏิบัติหนาที่เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กําหนด ไดผลลัพธตามเปRาหมาย คุมคาดวยวิธีการที่ถูกตอง
ชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ ประชาชนและหนวยงาน โดยใชทรัพยากรอยางประหยัด
เหมาะสม
6. ขาราชการ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลอิปุม
ปฏิบัติหนาที่ใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว ดวยความมีอัธยาศัยไมตรี
7. ขาราชการ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลอิปุม
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรูละคุณธรรม
8. ขาราชการ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลอิปุม
ตองรักศักดิ์ศรีของตนและเกียรติภูมิขององคกร ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเป:นขาราชการ
ที่ดี เสริมสรางภาพลักษณของ อบต.อิปุม ใหเป:นที่เชื่อถือศรัทธาและไววางใจของประชาชน

