
 
 
 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ไดประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2546 อันเปนการรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมท้ังใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) 

   องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย โดยนายเนรมิต  แกวรักษา ตำแหนง นายกองคการ
บริหารสวนตำบลปากฉลุย ไดใหความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอวา “บุคลากร” 
คือ “หัวใจสำคัญของความสำเร็จขององคกร” โดยการผลักดันและนำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและบังเกิดผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคของ
นโยบายดังกลาว เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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สวนที่ 1 
ขอมูลทั่วไป 

 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 1. ดานกายภาพ 
  1.1 ท่ีตั้งของหมูบาน 
 ท่ีตั้งของหมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีตำบลปากฉลุย ประกอบดวย 
  หมูท่ี  1   บานเหนือ 
  หมูท่ี  2   บานบางคราม 
  หมูท่ี  3   บานกอไพล 
  หมูท่ี  4   บานหนาซึง 
  หมูท่ี  5   บานเค่ียมเพาะ 

หมูท่ี  6   บานลอมปุด 
 

  จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตำบล เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2540 
     ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ตั้งอยู หมูท่ี ๒ ตำบลปากฉลุย อำเภอทาฉาง 
        จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ตำบลปากฉลุย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของท่ีวาการอำเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี ระยะทาง
หางจากท่ีวาการอำเภอทาฉาง ประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีรวมประมาณ 803 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 501,875 ไร ซ่ึงมีเนื้อท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับตำบลอ่ืนของอำเภอทาฉาง มีอาณาเขตติดตอกับ
ตำบลใกลเคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดตอกับตำบลโมถาย อำเภอไชยา 
  ทิศใต   ติดตอกับตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับตำบลเสวียด และตำบลคลองไทร 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับตำบลบานนา อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
      ตำบลปากฉลุย มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขามีท่ีราบเปนบางสวน สภาพดินเปนดินรวนปนทราย 

เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน ทำสวนทุกประเภท ตลอดจนการเลี้ยงสัตว ในตำบลปาก
ฉลุย มีพ้ืนท่ีปาคอนขางสมบูรณ มีลำคลองท่ีมีน้ำไหลผานเกือบตลอดท้ังป คือ คลองเหียง 

 
 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
     ตำบลปากฉลุย มีสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น ประกอบดวย 3 ฤดู คือ 
  ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ 

  1.4 ลักษณะของดิน 
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       ตำบลปากฉลุย มีลักษณะสภาพดินมีความแตกตางหลายลักษณะในพ้ืนท่ี ท่ีราบต่ำเปนดินรวนปน
ทราย สวนท่ีราบสูงเปนหินลูกรัง หรือดินเหนียวปนทราย มีลักษณะสีน้ำตาล ท่ีราบต่ำเหมาะแกการปลูกพืชทุก
ชนิด พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมดประมาณ 184,872 ไร ซ่ึงประชาชนสวนใหญไดประกอบอาชีพทำสวน
ยางพาราและสวนปาลมน้ำมันเปนอาชีพหลัก 

 1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ 
      ตำบลปากฉลุย มีแหลงน้ำธรรมชาติ และแหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน ประกอบดวย 

ท่ี ประเภทแหลงน้ำ จำนวน สภาพการใชประโยชน 
  (แหง/สาย) พ้ืนท่ี (ไร) ครัวเรือน    

1 บอน้ำตื้น / สระน้ำ ๔๐ ๖0 578 
2 บอบาดาล   11 - 145 
3 ฝาย / ทำนบ / ผนังก้ันน้ำ / เข่ือนกันน้ำ ๕ 5 157 
4 ประปาหมูบาน / ภูเขา อ่ืน ๆ 12 - 562 
5 แหลงน้ำธรรมชาติ / หวย / หนอง / บึง 3๕ ๗๐ 183 
6 คลอง    ๔ - 479 
 รวม 10๗ ๑๓5 1,604 

     1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
        ตำบลปากฉลุย มีทรัพยากรปาไมท่ีคอนขางอุดมสมบูรณ เนื้อท่ีประมาณ 32,000 ไร  

 2. ดานการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
       จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตำบล เม่ือป 2550 มีหมูบาน จำนวน ๖ หมูบาน ประกอบดวย 
   หมูท่ี  1   บานเหนือ 
   หมูท่ี  2   บานบางคราม 
   หมูท่ี  3   บานกอไพล 
   หมูท่ี  4   บานหนาซึง 
   หมูท่ี  5   บานเค่ียมเพาะ 

 หมูท่ี  6   บานลอมปุด 

  2.2 การเลือกตั้ง 
      องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน ๑ เขต จำนวน ๖ หมูบาน คือ  
หมูท่ี 1-๖ 
 

 3. ประชากร 

 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 

        ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีจำนวนท้ังสิ้น ๖,447 คน แยกเปนชาย 
จำนวน  ๓,๓26 คน หญิง จำนวน ๓,๑๒1 คน  จำนวนครัวเรือนท้ังสิ้น ๓,118 ครัวเรือน แยกเปน  
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หมูท่ี ช่ือหมูบาน ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

ครัวเรือน  
 

1 บานเหนือ ๔21 ๔23 ๘4๔ ๓56 

2 บานบางคราม    ๑,๐๐7 ๙๘2    ๑,๙๘9 971 

3 บานกอไพล 218 192 410 172 

4 บานหนาซึง 536 497 1,๐๓3 591 

5 บานเค่ียมเพาะ 583 522 1,105 518 

๖               บานลอมปุด 561 505 ๑,๐66 510 

 รวมท้ังส้ิน ๓,๓26 ๓,๑๒1 ๖,447 ๓,118 

                                                                       (ขอมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 
 

 4. สภาพทางสังคม 

     4.1 การศึกษา 

   โรงเรียนมัธยมศึกษา       1 แหง (ขยายโอกาส)  ไดแก 
 - โรงเรียนวัดบางคราม  ตั้งอยู หมูท่ี ๒ 

  โรงเรียนประถมศึกษา       2  แหง  ไดแก 
 - โรงเรียนบานหนาซึง  ตั้งอยู หมูท่ี 4 
 - โรงเรียนบานเค่ียมเพาะ  ตั้งอยู หมูท่ี ๕   

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก          3 แหง 
  โรงเรียนอาชีวศึกษา                - แหง 
  สถาบันการศึกษาชั้นสูง        - แหง 
  ท่ีอานหนังสือพิมพประจำหมูบาน       ๑ แหง 
  สถาบนัและองคกรทางศาสนา 
   - วัด / สำนักสงฆ        6 แหง 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   - หนวยบริการประชาชนของ สภ.ต.เสวียด ๑   แหง 
    - อปพร.    120    นาย 
   - ชรบ.    6         ชุด 
  สนามกีฬาประจำตำบล   
   - สนามกีฬา   1 แหง 
  ดานมวลชนและการรวมกลุมของประชาชน 
   - กลุมอาชีพ   10 กลุม 
   - กลุมออมทรัพย   6 กลุม 
 4.2 สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด – เตียง        -         แหง 
  - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมูบาน       ๑         แหง   
  - สถานพยาบาลเอกชน   ๑         แหง 
  - รานขายยาแผนปจจุบัน   ๕        แหง 
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  - อัตราการมีและใชสวมราดน้ำ รอยละ  100 

 4.3 อาชญากรรม 
    ตำบลปากฉลุย อยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเสวียด ประกอบกับแตละหมูบาน มี
อาสาสมัครตำรวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกำลังสำคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสาร
ใหกับทางราชการทราบอยูตลอดเวลาทำใหปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีอยูในระดับนอย  

 4.4 ยาเสพติด 
      ตำบลปากฉลุย ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา สวนปาลมน้ำมัน 
ทำใหมีความจำเปนตองจางแรงงานจากตางพ้ืนท่ีเขามาอยูในพ้ืนท่ี ประชากรจึงมีความหลากหลายเขามาอยู
อาศัย สงผลใหมีปญหายาเสพติดแพรระบาดเขามาในพ้ืนท่ีพอสมควร แตเนื่องจากพ้ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของสถานีตำรวจภูธรเสวียด คอยสอดสองดูแลและหาเบาะแสผูกระทำผิดอยางตอเนื่อง ประกอบกับแตละ
ชุมชนมีอาสาสมัครตำรวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกำลังสำคัญในการแจงเบาะแสและขอมูล
ขาวสารใหกับทางราชการทำใหปญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับ 

  4.5 การสังคมสงเคราะห 
        องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ไดดำเนินการดานสังคมสงเคราะหดำเนินการจายเบี้ยยังชีพ
ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด ประสานการรับบัตรผูพิการ อีกท้ังยังมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน และมีระบบการดำเนินงานดูแล
ระยะยาวสำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care) ซ่ึงมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ผูดูแลผูสูงอายุ (Care 
Giver)  

  ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนสง 
      ตำบลปากฉลุย มีเสนทางการคมนาคม จำนวน 70 สาย รวมระยะทาง  ๑62.75  กิโลเมตร ดังนี้ 

ท่ี ประเภทถนน ระยะทางรวม สภาพการใชประโยชน 
   ใชไดดี (กม.) ชำรุด (กม.) 

1 ถนน คสล. 17.81 กิโลเมตร 17.50 0.31 
2 ถนนลาดยาง 13.12 กิโลเมตร 11.12 1 
3 ถนนลูกรัง 131.82 กิโลเมตร ๑11.32 20.50 

 5.2 การไฟฟา 
     ตำบลปากฉลุย มีจำนวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช จำนวน  3,0๐๐  ครัวเรือน 

 
 5.3 การประปา 

 

ลำดับท่ี 
ขอมูลประปาหมูบาน 

แหลงน้ำท่ีใช 
หมูบานท่ีตั้งประปา (หมูท่ี) จำนวนครวัเรือนท่ีใช 

 หมูท่ี 1   
1 ประปาหมูบาน บานเหนือ 55 บาดาล 
2 ประปาหมูบาน บานเกาะวา 45 บาดาล 
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3 ประปาหมูบาน บานคลองแบก 30 บาดาล 
 หมูท่ี 2   

4 ประปาหมูบาน บานวังหนาว 75 ผิวดิน 
5 ประปาหมูบาน อบต. 15 ผิวดิน 
6 ประปาหมูบาน บานเพชรเกล็ด 45 ผิวดิน 
7 ประปาหมูบาน บานตาหมาน 35 บาดาล 
 หมูท่ี 3   

8 ประปาหมูบาน บานกอไพล 55 ผิวดิน 
9 ประปาหมูบาน บานหวยสิทธิ์ 50 ผิวดิน 
 หมูท่ี 4   

10 ประปาหมูบาน บานหนาซึง 55 ผิวดิน 
11 ประปาหมูบาน บานอาวหมุน 35 บาดาล 
12 ประปาหมูบาน บานหนาซึง (หัวสะพานนาย

พัน) 
50 ผิวดิน 

 หมูท่ี 5   
13 ประปาหมูบาน บานเค่ียมเพาะ 40 บาดาล 

 หมูท่ี 6   
14 ประปาหมูบาน บานลอมปุด 30 บาดาล 
15 ประปาหมูบาน สำนักสงฆสายธารเจริญธรรม 50 บาดาล 

 รวม 620  

 5.4 การโทรคมนาคม 
      ตำบลปากฉลุย มีระบบการสื่อสารท่ีสำคัญ ไดแก โทรศัพทบานและโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยมี
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ท่ีสามารถใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก AIS , DTAC , TRUE และมี
อินเตอรบริการประชาชนฟรีตามโครงการเน็ตประชารัฐ ดังนี้ 
  - ครัวเรือนท่ีมีโทรทัศนหรือวิทยุใช     3,000   ครัวเรือน 
  - ครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอร     1,700   ครัวเรือน  
  - ครัวเรือนท่ีมีโทรศัพทบานหรือเคลื่อนท่ี    3,060   ครัวเรือน 
  - หอกระจายขาว /เสียงตามสาย             6   แหง 
  - โครงการเน็ตประชารัฐ/ฟรี WIFI         2   แหง   

 5.๕ การส่ือสารไปรษณีย และการขนสงพัสดุ 
     ตำบลปากฉลุย ไมมีการใหบริการไปรษณีย และการขนสงพัสดุ 
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
   ประชากรในตำบลปากฉลุย ประมาณรอยละ ๘0 ไดแกราษฎรทุกหมูบาน มีอาชีพเกษตรกรรมเปน
หลัก  พืชท่ีเพาะปลูกไดแก ยางพารารา ปาลมน้ำมัน ผัก ผลไม และพืชไร 

 6.2 การประมง 
     ตำบลปากฉลุย ไมมีการประมง 
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 6.3 การปศุสัตว 
     ประชากรในตำบลปากฉลุย มีการเลี้ยงสัตว ไดแก โค กระบือ สุกร เปด และไก มีการเลี้ยงท่ัวไปใน
ตำบล โดยเลี้ยงแบบปลอยเพ่ือไวใชบริโภคและใชงานในครัวเรือน 

 6.4 การบริการ 
     ตำบลปากฉลุย ไมมีการบริการ (Customer Service) 

 6.5 การทองเท่ียว 
     ตำบลปากฉลุย ไมมีแหลงทองเท่ียว 

 6.6 อุตสาหกรรม 
     ตำบลปากฉลุย ไมมีโรงงานอุตสาหกรรม 

 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
     การพาณิชย 
  -  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก จำนวน  ๓  แหง  (ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๒ , ๓) 
  -  ตลาดนัด จำนวน ๔ แหง (อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 2 , 4 , 5 , ) 
     กลุมอาชีพ 
  - กลุมเลี้ยงโค หมูท่ี ๒ , 3 , ๖ 
 6.8 แรงงาน 
     เนื่องจากประชาชนสวนใหญในตำบลปากฉลุย ประกอบอาชีพเกษตร ทำสวนยางพารา สวนปาลม
น้ำมัน มีแรงงานตางดาวท่ีข้ึนทะเบียน จำนวน 1 สัญชาติ ไดแก พมา   

4.2 สภาพปญหาของพ้ืนท่ี 

      สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยแบงออกเปนดานตาง ๆ ไดดังนี้ 

 ๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ การคมนาคมขนสงระหวางหมูบาน/ชุมชนไมสะดวก 
  ๑.๒ ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอและยังไมมีความปลอดภัย 
  ๑.๓ ปญหาขาดแคลนน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรในชวงฤดูแลง 
  ๑.๔ การระบายน้ำยังไมดีพอเกิดน้ำทวมขังบอยในบริเวณพ้ืนท่ีลุม 
  ๑.๕ งบประมาณในการดำเนินการพัฒนายังไมเพียงพอและมีขอจำกัด 

 ๒. ดานเศรษฐกิจ 
  ๒.๑ ราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ำ 
  ๒.๒ ปญหาการขาดความรูในการประกอบอาชีพ 
  ๒.๓ ปญหาผลผลิตของชุมชนไมไดมาตรฐานและคุณภาพ 
  ๒.๔ ปญหาการรวมกลุมอาชีพ เพ่ือสรางความเข็มแข็ง 
  2.5 ปญหาภัยธรรมชาติทำใหผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
  ๒.6 ขาดความรูดานเทคโนโลยีและการพัฒนาทางการเกษตร 
  2.7 ขาดความรูดานการตลาดและการบริหารจัดการการเกษตรและกลุมอาชีพ 
  2.8 ขาดการสงเสริมแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
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  2.9 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ มีหนี้นอกระบบ 

 ๓. ดานสังคม 
  ๓.๑ ขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขและอนามัยไมท่ัวถึง 
  ๓.๒ การใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการไมท่ัวถึง 
  ๓.๓ การรวมกลุมเพ่ือประโยชนของชุมชนและสังคม ยังขาดความเขมแข็ง ขาดการบริหาร
        จัดการท่ีดี 
  3.4 ปญหาดานยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

 ๔. ดานการเมืองการบริหาร  
  ๔.๑ ปญหาการมีสวนรวมและความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน  
  ๔.๒ การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ี 
  ๔.๓ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล ใหประชาชนรับทราบยัง
ไม        เพียงพอ 
  ๔.๔ บุคลากรทางการเมืองยังไมคอยมีความเขาใจในขอบขายหนาท่ีการงานเทาท่ีควร 

 ๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ๕.๑ ปญหาน้ำเสียจากผูประกอบการธุรกิจในเขตพ้ืนท่ี 
  ๕.๒ แหลงน้ำตามธรรมชาติตื้นเขินมีวัชพืชข้ึนปกคลุมทำใหการระบายน้ำไมสะดวก 
  ๕.3 แหลงน้ำตามธรรมชาติไมสามารถนำมาใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุปโภค
        บริโภคได 
  ๕.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมไดรับการอนุรักษเพ่ือการทองเท่ียว 
  ๕.5 ทรัพยากรปาไมบางสวนถูกบุกรุกทำลาย 

 6.  ดานการสาธารณสุข 
  6.๑ ปญหาดานแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย 
  6.๒ ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ ไมท่ัวถึง 
  6.๓ ปญหาการปองกันและระงับโรคติดตอ 
  6.๔ ปญหาการขาดบุคลากรดานสาธารณสุข 

 

 7. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  7.๑ ปญหาขาดแหลงเรียนรูท่ีเปนการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษานอกระบบ 
  7.๒ การขาดโอกาสในการศึกษาท้ังในระบบและการศึกษานอกระบบ 
  7.๓ ขาดการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน   

4.3 ความตองการของประชาชน 

 ๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ ปรับปรุง ซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุก และปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
  ๑.๒ ติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
  ๑.๓ จัดหาแหลงน้ำธรรมชาติและสรางแหลงน้ำเพ่ิมข้ึนเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
  ๑.๔ ขุดลอกคลอง สรางสะพาน คสล. วางทอระบายน้ำ 
  ๑.๕ ขอสนับสนนุงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาจากหนวยงานอ่ืน 
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 ๒. ดานเศรษฐกิจ 
  ๒.๑ จัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือเสริมสรางอาชีพ หรือจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเงินกู การประกอบ
        อาชีพในชุมชน/หมูบาน 
  ๒.๒ สงเสริม สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมทางอาชีพ 
  ๒.๓ สงเสริมความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพ รวมถึงทางดาน
        เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาการเกษตร 
  ๒.๔ สงเสริม สนับสนุน และจัดหาแหลงทางดานการตลาดและการบริหารจัดการในแตละ
กลุม        อาชีพ 
  ๒.๕ ใหมีการจัดตั้งตลาดกลางสินคา/ตลาดชุมชน/หมูบาน 
  ๒.๖ จัดใหมีสหกรณทางการเกษตร 

 ๓. ดานสังคม 
  ๓.๑ จัดใหมีศูนยบริการสาธารณสุขใหเพียงพอกับความตองการ 
  ๓.๒ จัดใหมีหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีตรวจเยี่ยมชุมชน 1 เดือน/ครั้ง หรืออยางนอย 3 เดือน/
ครั้ง  
  ๓.๓ สนับสนุนและสงเคราะหคนชรา คนพิการ ผูปวยโรคเอดส และเด็กดอยโอกาส 
  ๓.๔ ใหความรูดานสุขศึกษา การจัดอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยสำหรับแมและเด็ก 

 ๔. ดานการเมืองการบริหาร 
  ๔.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล 
  ๔.๒ ใหมีการจัดการและบริหารงานดานงบประมาณท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ประหยัดและ
         เหมาะสม 
  ๔.๓ จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอและปรับปรุงท่ีทำการองคการบริหารสวน
ตำบล        สำหรับการใหบริการประชาชน 
  ๔.๔ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลใหประชาชนรับทราบ
อยาง        ท่ัวถึง 
  ๔.๕ จัดใหมีการฝกอบรมสำหรับบุคลากรทางการเมืองและบุคลากรผูปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมความ
        ความรูความเขาใจในขอบขายหนาท่ีการงาน 
  ๔.๖ จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุมสตรี กลุมอาสา
อ่ืน ๆ 
  ๔.๗ จัดหาบุคลากรผูมีความรูความสามารถใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 ๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ๕.๑ รณรงคใหความรูแกประชาชนในการดูแลรักษาแหลงน้ำธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน 
  ๕.๒ ขุดลอกคูคลองท่ีตื้นเขิน และกำจัดแหลงวัชพืชตาง ๆ   
  ๕.๓ ตัดหญา และตกแตงปรับปรุงตนไมริมถนน เพ่ือเสริมสรางภูมิทัศนท่ีดี 
  ๕.๔ ฝกอบรมจัดตั้งเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6. ดานการสาธารณสุข 
  6.๑ ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ รวมท้ังสงเคราะหผูสูงอายุ 
  6.2 การรณรงคปองกันการแพรระบาดและระงับโรคติดตอ 
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  6.3 จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชทางดานสาธารณสุข 
  6.4 จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 7. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7.๑ ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ จัดใหมีศูนยการเรียนรูดานตาง ๆ หองสมุดประชาชน 
  7.๒ ใหความรูดานการจัดการศึกษา และการศึกษานอกระบบ 
  7.๓ ใหความรูเก่ียวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด 
  7.๔ ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินใหคงสืบไว 

 



สวนที่ 2 
ขอมูลอัตรากำลังและโครงสรางสวนราชการ 

 
1. โครงสรางสวนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)  
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลตะเคียนทองไดกำหนดจัดโครงสรางสวนราชการภายในระดับ
กองท่ีจำเปนตองมี และสวนราชการเรียกชื่ออยางอ่ืนขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียนทอง เพ่ือให
สอดคลองกับสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตำบลตะเคียนทอง ซ่ึงมีภารกิจอำนาจหนาท่ีท่ีจะตอง
ดำเนินการแกไขปญหาดังกลาว ภายใตอำนาจหนาท่ีท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2549 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของประกอบกับองคการบริหารสวนตำบล ไดกำหนดภารกิจหลักและภารกิจ
รองท่ีจะดำเนินการดังกลาว โดยองคการบริหารสวนตำบลกำหนดตำแหนงของพนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจางใหตรงกับภารกิจดังกลาว และในระยะแรกการกำหนดโครงสรางสวนราชการท่ีจะรองรับ 
การดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเปนภารกิจอยูในงาน หรือกำหนดเปนฝาย และในระยะตอไป เม่ือมี
การดำเนินการตามภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็
อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป ท้ังนี้ การกำหนดการจัดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบล
ตะเคียนทอง เปนองคการบริหารสวนตำบล ประเภทสามัญ มีปลัดองคการบริหารสวนตำบล (นักบริหารงาน
ทองถ่ิน ระดับกลาง) และรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) และมีโครงสราง
สวนราชการภายในระดับกองท่ีจำเปนตองมี และสวนราชการเรียกชื่ออยางอ่ืนขององคการบริหารสวนตำบล
ตะเคียนทอง โดยมีการกำหนดโครงสรางสวนราชการ  ดังนี ้

  1. สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานราชการท่ัวไป
ขององคการบริหารสวนตำบล งานเลขานุการของนายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตำบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตำบล การ
บริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม งานสังคม
สงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดวยโอกาส งานกิจการขนสง งานสงเสริมการ
ทองเท่ียว งานสงเสริมการเกษตร งานการพาณิชย งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ งานประชาสัมพันธ งาน
สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุมครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
งานสิ่งแวดลอม และราชการท่ีมิไดกำหนดใหเปนหนาท่ีของกอง สำนัก หรือสวนราชการใดในองคการบริหาร
สวนตำบลเปนการเฉพาะ รวมท้ังกำกับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวน
ตำบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล งานบริการ
ขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย โดยสำนักปลัด
องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 7 งาน 
ดังนี้ 

1.1 งานบริหารท่ัวไป 
   1.2 งานการเจาหนาท่ี 
   1.3 งานนโยบายและแผน 
   1.4 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                               1.5 งานสวัสดิการสังคม 
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   1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   1.7 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  2. กองคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการจาย การรับเงิน การจัดเก็บภาษี  
คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนำสงเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบ
บัญชีทุกประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทำหรือ
ชวยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตาง ๆ 
งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและ
ประจำป งานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และ
ทรัพยสินตาง ๆ งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำทาง
วิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย     
โดยกองคลัง องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน ดังนี้ 
   2.1 งานการเงินและบัญชี 

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
   2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

  3. กองชาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสรางพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ำ งานติดตั้งซอมบำรุงระบบไฟ
สองสวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและ
ซอมบำรุงประจำป งานควบคุมการกอสรางและซอมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใชเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับประปา งานเก่ียวกับการชางสุขาภิบาล งานชวยเหลือสนับสนุน
เครื่องจักรกล งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือสนับสนุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ 
อะไหล น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริหารขอมูล สถิติชวยเหลือใหคำแนะนำทางวิชาการดานวิศวกรรมตาง ๆ งานอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย โดยกองชาง องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีการแบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 3 งาน ดังนี้ 

3.1 งานกอสราง  
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

  4. หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำป งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ
จายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานตรวจสอบการทำประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตำบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกำหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห
และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคาในการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ งานประเมินการ
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ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
คำแนะนำแนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ี
ไดรับมอบหมาย 
  2. ตำแหนง ระดับตำแหนง และเลขท่ีตำแหนงพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 

ที่ ตำแหนง 
ประเภท 
ตำแหนง 

ระดับ 
จำนวน 
อัตรา 

เลขที่ตำแหนง หมายเหตุ 

1 ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

บริหาร
ทองถิ่น 

ตน 1 67-3-00-1101-001 
 

 สำนักปลัด อบต. (01)      

 พนักงานสวนตำบล      

2 หัวหนาสำนักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

อำนวยการ 
ทองถิ่น 

ตน 1 67-3-01-2101-001 
 

3 นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-01-3101-001  

4 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-01-3102-001  

5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-01-3103-001  

6 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-01-3601-001 วาง 

7 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-01-3803-001  

8 เจาพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปง./ชง. 1 67-3-01-4101-001  

10 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-01-3810-001 
วาง 

ที่ ตำแหนง 
ประเภท 
ตำแหนง 

ระดับ 
จำนวน 
อัตรา 

เลขทีต่ำแหนง หมายเหตุ 

12 คร ู - คศ. 2 1 67-3-01-6600-223  

13 คร ู - คศ. 1 1 67-3-01-6600-224 วาง 

14 คร ู - คศ. 1 1 67-3-01-6600-225 วาง 

15 คร ู - คศ. 1 1 67-3-01-6600-226 วาง 

16 คร ู - คศ. 1 1 67-3-01-6600-227  

17 คร ู - คศ. 1 1 67-3-01-6600-228  

18 คร ู - คศ. 1 1 67-3-01-6600-229  

19 คร ู - คศ. 1 1 67-3-01-6600-230  

20 คร ู - คศ. 1 1 67-3-01-6600-231  
 พนักงานจาง      

 พนักงานจางตามภารกิจ      

21 ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน ผูมีคุณวุฒ ิ - 1 -  

22 ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ผูมีคณุวุฒ ิ - 1 -  

23 ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ผูมีทักษะ - 7 -  
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ที ่ ตำแหนง 
ประเภท 
ตำแหนง 

ระดับ 
จำนวน 
อัตรา 

เลขที่ตำแหนง หมายเหตุ 

 พนักงานจางทั่วไป      

24 พนักงานขับรถยนต - - 1 -  

25 ภารโรง - - 1 -  

26 ยาม - - 1 -  

27 คนงานท่ัวไป - - 2 -  

28 ผูดูแลเด็ก - - 4 - วาง 2 
 กองคลัง (04)      

 พนักงานสวนตำบล      

29 ผูอำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

อำนวยการ 
ทองถิ่น 

ตน 1 67-3-04-2102-001 
 

30 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-04-3201-001  

31 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ท่ัวไป ปก./ชก. 1 67-3-04-4204-001  

32 เจาพนักงานพัสดุ ท่ัวไป ปง./ชง. 1 67-3-04-4203-001  

 พนักงานจาง      

 พนักงานจางตามภารกิจ      

33 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ผูมีคุณวุฒ ิ - 1 -  

34 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ผูมีคุณวุฒ ิ - 1 -  

35 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญช ี ผูมีคุณวุฒ ิ - 1 -  
 กองชาง (05)      

 พนักงานสวนตำบล      

36 ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 

อำนวยการ 
ทองถิ่น 

ตน 1 67-3-05-2103-001 วาง 

37 นายชางโยธา ท่ัวไป ปง./ชง. 1 67-3-05-4701-001 วาง 
 พนักงานจาง      

 พนักงานจางตามภารกิจ      

38 ผูชวยนายชางโยธา ผูมีคุณวุฒ ิ - 1 -  

39 ผูชวยนายชางไฟฟา ผูมีคุณวุฒ ิ - 1 -  

40 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ผูมีคุณวุฒ ิ - 1 -  
 หนวยตรวจสอบภายใน (12)      

 พนักงานสวนตำบล      

41 นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปก./ชก. 1 67-3-12-3205-001 วาง 
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กรอบโครงสรางสวนราชการของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
ประเภท 

พนักงานสวนตำบล (ระดับ) พนักงานครู อบต. ลูกจาง 
ประจำ 

พนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  

(ทักษะ) 

พนักงานจาง 
ท่ัวไป 

รวม 
ท้ังหมด อำนวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ครู 

ผูดูแลเด็ก 
คร ู

สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 
จำนวน - - 1 - - 1 4 - 1 1 - 9 - - 2 7 9 35 

 

หัวหนาสำนักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

งานบริหารท่ัวไป 

- นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. (1) 
- เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1) 
พนักงานจางท่ัวไป 
- คนงานท่ัวไป (2) 
- ภารโรง (1) 
- ยาม (1) 
- พนักงานขับรถยนต (1) 

งานนโยบายและแผน 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ปก./ชก. (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยนักวิเคราะหนโยบาย 
และแผน (1) 

งานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- นักวชิาการศึกษา ปก./ชก. (1) 
- ครู (9) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูดูแลเด็ก (7) 
พนักงานจางท่ัวไป 
- ผูดูแลเด็ก (4) 

งานการเจาหนาท่ี 

- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1) 

งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปง./ชง. (1) 

งานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

- นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (1) 

งานสวัสดิการสังคม 

พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (1) 
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กรอบโครงสรางสวนราชการของกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

ประเภท 

พนักงานสวนตำบล (ระดับ) พนักงานครู อบต. ลูกจาง 
ประจำ 

พนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  

(ทักษะ) 

พนักงานจาง 
ท่ัวไป 

รวม 
ท้ังหมด อำนวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ครู 

ผูดูแลเด็ก 
คร ู

สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 
จำนวน - - 1 - -  1 - 1 1 - - - - 3 - - 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

งานการเงินและบัญชี 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (1) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1) 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

- เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
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กรอบโครงสรางสวนราชการของกองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

ประเภท 

พนักงานสวนตำบล (ระดับ) พนักงานครู อบต. ลูกจาง 
ประจำ 

พนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  

(ทักษะ) 

พนักงานจาง 
ท่ัวไป 

รวม 
ท้ังหมด อำนวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ครู 

ผูดูแลเด็ก 
คร ู

สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 
จำนวน - - 1 - - - - - 1 - - - - - 3 - - 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดบัตน) 

งานกอสราง 

พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยนายชางโยธา (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- นายชางโยธา ปง./ชง. (1) 

งานประสานสาธารณูปโภค 

พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยนายชางไฟฟา (1) 
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กรอบโครงสรางสวนราชการของหนวยตรวจสอบภายใน 
 

            
 

หนวยตรวจสอบภายใน 
 
 

           

                      

    -นักวิชาการตรวจสอบภายใน     

     ปก./ชก. (1)     
            

                     
 

ะเภท 

พนักงานสวนตำบล (ระดับ) พนักงานครู อบต. ลูกจาง 
ประจำ 

พนักงานจาง
ผูเชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ  

(ทักษะ) 

พนักงานจาง 
ท่ัวไป 

รวม 
ท้ังหมด อำนวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ครู 

ผูดูแลเด็ก 
คร ู

สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 
จำนวน - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 
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โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

สำนักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดบัตน)  

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1. งานบริหารท่ัวไป 
2. งานการเจาหนาท่ี 
3. งานนโบยายและแผน 
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6. งานสวัสดิการสังคม 
7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

1. งานกอสราง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 

หนวยตรวจสอบภายใน 



สวนที่ 3 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ไดประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ความวา 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2546 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 39) พ.ศ. 2562 อันเปนการรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2580) รวมท้ังใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) 

 องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย โดยนายเนรมิต  แกวรักษา ตำแหนง นายกองคการ
บริหารสวนตำบลปากฉลุย ใหความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอวา “บุคลากร” คือ 
“หัวใจสำคัญของความสำเร็จขององคกร” จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการบริหารทรพัยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ดังนี้ 

  1. ดานการสรรหา (Recruitment) 
  เมล็ดพันธุท่ีดี ยอมเจริญเติบโตเปนตนไมท่ีมีคุณภาพไดฉันใด การคัดเลือกท่ีมีระบบและมี
มาตรฐานยอมนำคนดีและมี คุณภาพมาสู องคกรฉันนั้ น  องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย  โดย 
งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล จึงดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคน แสวงหาคนตาม
คุณลักษณะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง โดยมุงสรรหาบุคลากรดวยระบบการคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรมเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีเปนท้ัง “คนเกง” และ “คนดี” มีคุณภาพสูงและซ่ือสัตย เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.1 จัดทำแผนอัตรากำลังสามป เพ่ือใชในการกำหนดโครงสรางและกรอบอัตรากำลังท่ี
รองรับตอภารกิจองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยท่ี เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล  
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  1.2 ดำเนินการสรรหาพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และ
พนักงานจางใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน 
  1.3 การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการและรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเปนพนักงานจาง ตองประกาศทางปายประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
ทางเว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย (www.parkchaluy.go.th) และแจงขาวประชาสัมพันธไปยัง
อำเภอทาฉาง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน เพ่ือสรางการรับรูและเขาถึงบุคคลท่ัวไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑท่ี
กำหนด เพ่ือใหสามารถเลือกสรรผูท่ีมีความรู ความสามารถ และเปนคนดีสอดคลองตามภารกิจของแตละ
หนวยงาน 
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 2. ดานการพัฒนา (Development) 
  การพัฒนาบุคลากรเปนการลงทุนเพ่ือสรางความไดเปรียบในการปฏิบัติภารกิจขององคกร
ระยะยาว บุคลากรทุกคนและทุกระดับจะตองไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอและตอเนื่อง ท้ังในดานความรูท่ัวไป
ในการปฏิบัติงาน ดานความรู ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะของงานในตำแหนง ดานการบริหารและการจัดการ 
ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมของ
หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตัล การสราง
จิตสำนึกในเรื่องคุณภาพการใหบริการและความเอาใจใสตอลูกคา ประชาชนผูรับบริการ ใหกับบุคลากรทุกคน 
โดยเนนการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับใหมีความสัมพันธ และสอดคลองกับ 
กลยุทธในการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันก็สรางความม่ันคงและความผูกพันทางใจใหมีความรักองคกร ตลอดจน
ความม่ันใจท่ีจะทำงานเพ่ือความกาวหนาในอนาคต 
  องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย โดยงานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดองคการบริหารสวน
ตำบล ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของบุลากรเพ่ือใหเปนผูมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนา
ความรู ทักษะ และสมรรถนะโดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลายตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุย (พ.ศ. 2564 – 2566) เพ่ือใหสามารถรองรับตอภารกิจองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยท่ี
เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 จัดทำและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุย (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย (พ.ศ. 
2564 – 2566) และแผนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ประจำป 
ใหสอดคลองตามความจำเปนและความตองการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหนวยงาน ท้ังนี้ ใหคำนึงถึง
ความเหมาะสมและสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
  2.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบลปากฉลุย ประจำปงบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในวันท่ี 30 ธันวาคมของปงบประมาณถัดไป เพ่ือให
ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา ความรูความรูสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของ 
ผูเขารับการพัฒนา 
  2.3 สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองดวยแผนพัฒนารายบุคคล 
  2.4 จัดใหมีการประเมินพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และ
พนักงานจางตามเกณฑมาตรฐานความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลกำหนด 

 3. ดานการรักษาไว (Retention) 
  สิ่งสำคัญในการักษา จูงใจ ดึงดูด และสรางความรักองคกรใหเกิดข้ึนนั้น องคการบริหาร
สวนตำบลปากฉลุย โดยงานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล ตองวางแผนกลยุทธ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรประจำป จัดทำเสนทางความกาวหนา
ในสายงาน แผนสืบทอดตำแหนงทางการบริหาร (Succession Plan) ปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคคล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานจาง 
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) และยกยอง ชมเชย
บุคลากร เพ่ือใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
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  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.1 สำรวจปจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร
ประจำป 
   3.2 ประเมินความพึงพอใจตอความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของ
บุคลากรประจำป 
   3.3 กำหนดใหการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเชื่อมความสัมพันธและความสามัคคีท่ีดีของ
บุคลากรภายในองคกร เชน การแขงขันกีฬาภายในหนวยงาน การรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน เปนตน 
   3.4 ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ 
(LHR) ใหเปนปจจุบันและทันสมัย 
   3.5 จัดกิจกรรมยกยอง ชมเชยบุคลากร เชน ประกาศผล/ประกาศรายชื่อพนักงานสวน
ตำบลและพนักงานจางผูมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในแตละรอบการประเมินเพ่ือเปนการ
ยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 
   3.6 ดำเนินการเรงรัดการขอรับสวัสดิการใหบุคลากรตามท่ีระเบียบกำหนด 
   3.7 ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตำบล และพนักงานจาง เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนด พรอมท้ังใหการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนของพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง 
เปนไปตามชวงเวลาท่ีกำหนด หากมีขาราชการ พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานจาง
รองเรียน รองขอความเปนธรรมใหรวบรวมและรีบนำเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยพิจารณา
โดยดวน 
   3.8 ควบคุมการตอสัญญาจางพนักงานจางใหเปนไปตามหลักเกณฑและระยะเวลาท่ี
กำหนด 

 4. ดานการใชประโยชน (Utilization) 
  องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย โดยทุกหนวยงานตองรวมมือกันในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางเปนระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
ควบคุม กำกับ ดูแลใหปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

   4.1 ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
รวมท้ังควบคุม กำกับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขอบังคับ
องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย วาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย พ.ศ. 2558 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ลงวัน ท่ี  16 ตุลาคม 2558 
หากผูใตบังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริตใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยทราบ
โดยเร็ว 

  4.2 การพิจารณาแตงตั้งพนักงานสวนตำบล และพนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล ให
ดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึนในตำแหนงตาง ๆ จะยึดถือความรู ความสามารถและประโยชนสูงสุดท่ีองคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุยจะไดรับเปนเกณฑในการคัดเลือก 

  4.3 จัดทำชองทางการรองเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุย 
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  4.4 จัดทำแบนเนอร “มุมงานการเจาหนาท่ี” ท่ีเว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลปาก
ฉลุย (www.parkchaluy.go.th) เพ่ือเพ่ิมชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
       
                                                                  (นายเนรมิต  แกวรักษา) 
                                                      นายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 

 



สวนที่ 4 
ผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบคุคล 

 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2546 อันเปน 
การรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมท้ังให
สอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment) 

 องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย โดยนายเนรมิต  แกวรักษา ตำแหนง นายกองคการ
บริหารสวนตำบลปากฉลุย ใหความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอวา “บุคลากร” คือ 
“หัวใจสำคัญของความสำเร็จขององคกร” จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ตามประกาศองคการบริหารสวนตำบล
ปากฉลุย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบล
ปากฉลุยไดดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 
1. ดานการสรรหา (Recruitment) 
 เมล็ดพันธุท่ีดี ยอมเจริญเติบโตเปนตนไมท่ีมีคุณภาพไดฉันใด การคัดเลือกท่ีมีระบบและมี
มาตรฐานยอมนำคนดีและมี คุณภาพมาสู องคกรฉันนั้ น  องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย  โดย 
งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล จึงดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคน แสวงหาคนตาม
คุณลักษณะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง โดยมุงสรรหาบุคลากรดวยระบบการคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรมเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีเปนท้ัง “คนเกง” และ “คนดี” มีคุณภาพสูงและซ่ือสัตย เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
  1.1 แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) จัดทำแผนอัตรากำลังสามป เพ่ือใชในการกำหนดโครงสรางและกรอบอัตรากำลังท่ี
รองรับตอภารกิจองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยท่ี เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล  
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
   (2) ดำเนินการสรรหาพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และ
พนักงานจางใหทันตอการเปลีย่นแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน 
   (3) การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการและรับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตองประกาศทางปายประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลปาก
ฉลุย ทางเว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย (www.parkchaluy.go.th) และแจงขาวประชาสัมพันธไป
ยังอำเภอทาฉาง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน เพ่ือสรางการรับรูและเขาถึงบุคคลท่ัวไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   (4) แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑท่ี
กำหนด เพ่ือใหสามารถเลือกสรรผูท่ีมีความรู ความสามารถ และเปนคนดีสอดคลองตามภารกิจของแตละ
หนวยงาน 
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 1.2 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
   (1) จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ขององคการ
บริหารสวนตำบลปากฉลุย ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 
  (2) ดำเนินการเปดกรอบตำแหนงประเภทวิชาการ จำนวน 2 ตำแหนง 2 อัตรา ดังนี้ 
   1) นักวิชาการสาธารณสุข เลขท่ีตำแหนง 67-3-01-3601-001 สังกัดสำนักปลัด 
   2) นักวิชาการตรวจสอบภายใน เลขท่ีตำแหนง 67-3-12-3205-001 สังกัดหนวย
ตรวจสอบภายใน 
   (3) ดำเนินการรับโอนพนักงานครู จำนวน 1 ตำแหนง 1 อัตรา สังกัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดบางคราม สำนักปลดั 
  (4) ประชาสัมพันธรับโอนพนักงานสวนตำบลตามชองทางตาง ๆ ดังนี้ 
   1) ปายประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย  
    2) เว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย (www. parkchaluy.go.th)  
    3) ทำหนังสือแจงประชาสัมพันธไปยังอำเภอทาฉาง และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสรุาษฎรธานี  
 
2. ดานการพัฒนา (Development) 
 การพัฒนาบุคลากรเปนการลงทุนเพ่ือสรางความไดเปรียบในการปฏิบัติภารกิจขององคกรระยะ
ยาว บุคลากรทุกคนและทุกระดับจะตองไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอและตอเนื่อง ท้ังในดานความรูท่ัวไปใน
การปฏิบัติงาน ดานความรู ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะของงานในตำแหนง ดานการบรหิารและการจัดการ ดาน
คุณสมบัติสวนตัว และดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมของหนาท่ี
ความรับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตัล การสราง
จิตสำนึกในเรื่องคุณภาพการใหบริการและความเอาใจใสตอลูกคา ประชาชนผูรับบริการ ใหกับบุคลากรทุกคน 
โดยเนนการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับใหมีความสัมพันธ และสอดคลองกับ 
กลยุทธในการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันก็สรางความม่ันคงและความผูกพันทางใจใหมีความรักองคกร ตลอดจน
ความม่ันใจท่ีจะทำงานเพ่ือความกาวหนาในอนาคต 
  องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย โดยงานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดองคการบริหารสวน
ตำบล ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของบุลากรเพ่ือใหเปนผูมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนา
ความรู ทักษะ และสมรรถนะโดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลายตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุย (พ.ศ. 2564 – 2566) เพ่ือใหสามารถรองรับตอภารกิจองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยท่ี
เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2.1 แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) จัดทำและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุย (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย (พ.ศ. 
2564 – 2566) และแผนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ประจำป 
ใหสอดคลองตามความจำเปนและความตองการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหนวยงาน ท้ังนี้ ใหคำนึงถึง
ความเหมาะสมและสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
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  (2) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบลปากฉลุย ประจำปงบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในวันท่ี 30 ธันวาคมของปงบประมาณถัดไป เพ่ือให
ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา ความรูความรูสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของ 
ผูเขารับการพัฒนา 
  (3) สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองดวยแผนพัฒนารายบุคคล 
  (4) จัดใหมีการประเมินพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และ
พนักงานจางตามเกณฑมาตรฐานความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลกำหนด 
 2.2 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  (1) จัดทำและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุย (พ.ศ. 2561 – 2565)  
   (2) จัดทำและดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปาก
ฉลุย (พ.ศ. 2564 – 2566)  
   (3) จัดทำและดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบลปากฉลุย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  (4) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบลปากฉลุย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวน
ตำบล และพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินครั้งท่ี 1 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 – 31 มีนาคม 2564) และรอบการประเมินครั้งท่ี 2 (ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2564 – 30 
กันยายน 2564) ตามกฎหมายวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานแลวแตกรณี 
 
3. ดานการรักษาไว (Retention) 
 สิ่งสำคัญในการักษา จูงใจ ดึงดูด และสรางความรักองคกรใหเกิดข้ึนนั้น องคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุย โดยงานการเจาหนาท่ี  สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล ตองวางแผนกลยุทธ  
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรประจำป จัดทำเสนทางความกาวหนา
ในสายงาน แผนสืบทอดตำแหนงทางการบริหาร (Succession Plan) ปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคคล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานจาง 
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) และยกยอง ชมเชย
บุคลากร เพ่ือใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
 3.1 แนวทางการปฏบัิติ ดังนี้ 
   (1) สำรวจปจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร
ประจำป 
   (2) ประเมินความพึงพอใจตอความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของ
บุคลากรประจำป 
   (3) กำหนดใหการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเชื่อมความสัมพันธและความสามัคคีท่ีดีของ
บุคลากรภายในองคกร เชน การแขงขันกีฬาภายในหนวยงาน การรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน เปนตน 
   (4) ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ 
(LHR) ใหเปนปจจุบันและทันสมัย 
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   (5) จัดกิจกรรมยกยอง ชมเชยบุคลากร เชน ประกาศผลประกาศรายชื่อพนักงานสวน
ตำบลและพนักงานจางผูมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในแตละรอบการประเมินเพ่ือเปนการ
ยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 
   (6) ดำเนินการเรงรัดการขอรับสวัสดิการใหบุคลากรตามท่ีระเบียบกำหนด 
   (7) ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล พนักงานครู
องคการบริหารสวนตำบล และพนักงานจาง เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนด พรอมท้ังใหการเลื่อน
ข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง 
เปนไปตามชวงเวลาท่ีกำหนด หากมีขาราชการ พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานจาง
รองเรียน รองขอความเปนธรรมใหรวบรวมและรีบนำเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยพิจารณา
โดยดวน 
   (8) ควบคุมการตอสัญญาจางพนักงานจางใหเปนไปตามหลักเกณฑและระยะเวลาท่ี
กำหนด 
 3.2 ผลการดำเนินงาน ดังนี ้
   (1) สำรวจปจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   (2) ประเมินความพึงพอใจตอความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของ
บุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   (3) จัดทำโครงการการรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 
   (4) ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ 
(LHR) ใหเปนปจจุบันและทันสมัย 
   (5) ประกาศผลประกาศรายชื่อพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางผูมีผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานในระดับดีเดน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินครั้งท่ี 1 (ระหวางวันท่ี 1 
ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) และรอบการประเมินครั้งท่ี 2 (ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2564 – 30 
กันยายน 2564) เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
   (6) ดำเนินการเรงรัดการขอรับสวัสดิการใหบุคลากรตามท่ีระเบียบกำหนด 
   (7) ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล พนักงานครู
องคการบริหารสวนตำบล และพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินครั้งท่ี 1 
(ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) และรอบการประเมินครั้งท่ี 2 (ระหวางวันท่ี 1 
เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนด พรอมท้ังใหการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนของพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ณ 1 เมษายน 2564 และ 1 ตุลาคม 2564) และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (1 ตุลาคม 2564) เปนไปตามชวงเวลาท่ีกำหนด  
  (8) ควบคุมการตอสัญญาจางพนักงานจางใหเปนไปตามหลักเกณฑและระยะเวลาท่ี
กำหนด จำนวน 7 ราย คือ พนักงานจางท่ัวไป สังกัดสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
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4. ดานการใชประโยชน (Utilization) 
 องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย โดยทุกหนวยงานตองรวมมือกันในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางเปนระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึงชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
ควบคุม กำกับ ดูแลใหปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.1 แนวทางการปฏิบัต ิดังนี้ 

   (1) ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
รวมท้ังควบคุม กำกับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขอบังคับ
องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย วาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย พ.ศ. 2558 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 หาก
ผูใตบังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริตใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยทราบโดยเร็ว 

  (2) การพิจารณาแตงตั้งพนักงานสวนตำบล และพนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล 
ใหดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึนในตำแหนงตาง ๆ จะยึดถือความรู ความสามารถและประโยชนสูงสุดท่ีองคการบริหาร
สวนตำบลปากฉลุยจะไดรับเปนเกณฑในการคัดเลือก 

  (3) จัดทำชองทางการรองเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุย 

  (4) จัดทำแบนเนอร “มุมงานการเจาหนาท่ี” ท่ีเว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลปาก
ฉลุย (www. parkchaluy.go.th) เพ่ือเพ่ิมชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
  4.2 ผลการดำเนินงาน ดังนี ้

   (1) ผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
รวมท้ังควบคุม กำกับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขอบังคับ
องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย วาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย พ.ศ. 2558 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ลงวัน ท่ี  16 ตุลาคม 2558 
หากผูใตบังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริตใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยทราบ
โดยเร็ว 

  (2) จัดทำชองทางการรองเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุย ดังนี้ 
    1) ทางโทรศัพท  สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย หมายเลข  
0-7748-3150 ในวัน และเวลาราชการ 
   2) ทางโทรสาร สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย หมายเลข  
0-7748-3150 ในวัน และเวลาราชการ 
   3) งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
   4) ทางไปรษณีย เปนหนังสือรองเรียนถึง นายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
โดยตรง ตามท่ีอยูขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
   5) เว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ท่ี www.parkchaluy.go.th แบน
เนอร “แจงเรื่องรองเรียนการบริหารทรพัยากรบุคคล” 
   6) ทาง facebook : https://www.facebook.com/องคการบริหารสวนตำบลปาก
ฉลุย 
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    7) ทาง e-mail : pakchaluy_483150@hotmail.com 
  (3) จัดทำแบนเนอร “มุมงานการเจาหนาท่ี” ท่ีเว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลปาก

ฉลุย (www.parkchaluy.go.th) เพ่ือเพ่ิมชองทางการรับทราบขอมูลดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
 

    



สวนที่ 5 
ผลการวิเคราะหการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
  เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลถือเปนเรื่องสำคัญและมีความเก่ียวของโดยตรงตอการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน  
 
1. ปญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  1. ปญหาโครงสรางสวนราชการท่ีไมคลองตัว โครงสรางการบริหารงานในปจจุบันไมมีความ
ยืดหยุน ขาดความคลองตัว ทำใหการบริหารยึดติดกับกรอบตามอำนาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกำหนดเปนหลัก 
สงผลใหการบริหารไมสอดคลองกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางทันการณ  
  2. การบริหารงานบุคคลท่ีใหอำนาจผูบริหารทองถ่ินคนเดียว ทำใหผูบริหารทองถ่ินใชอำนาจ
ไดตามอำเภอใจตามความตองการของผูบริหารทองถ่ิน ไมเปนไปตามระบบคุณธรรมแตกลับใชระบบอุปถัมภ 
สงผลใหทองถ่ินไดบุคคลไมมีคุณภาพ ไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกำหนดไวได 
  3. กระบวนการสรรท่ีไมเปนธรรม เลือกสรรบุคลากรตามนโยบายของผูบริหาร จึงไดคนท่ีไมมี
ความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงาน 
  4. สวัสดิการเก่ียวกับการเลื่อน ข้ันเงินเดือนและคาจางไม เปนไปตามระบบความรู  
ความสามารถ แตเปนระบบโควตา และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนไมทันตอสถานการณ ไมทัน
ตอภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานไมไดยึดจากปริมาณงาน ความรูความสามารถเปนหลัก ไมมี
ความยุติธรรม ไมใชระบบคุณธรรมแตใชระบบอุปถัมภแทน 
 
2. ขอเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  1. โครงสรางการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน ควรมีเพียงองคกรเดียว เพ่ือใหเกิดความเปน
เอกภาพในการกำหนดมาตรฐาน และมีมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน เพ่ือใหกระบวนการบริหารบริหารงาน
บุคคลทองถ่ินเปนไปอยางเปนธรรม มีความคลองตัว 
  2. ระบบการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน ควรอยูในรูปแบบของคณะกรรมการ แทนการให
อำนาจแกผูบริหารเพียงผูเดียว เพ่ือเปนการถวงดุลอำนาจ 
  3. กระบวนการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน ควรจัดทำแผนบุคลากรใหมีความเหมาะสมตาม
ภารกิจและเปาหมายขององคกร เพ่ือใหสามารถแกปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนได 
  4. การเลือกสรรบุคลากรตองยึดหลักคุณธรรมและดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถตรงกับตำแหนงงาน เพ่ือประโยชนสูงสุดของทางราชการ 
  5. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ประเมินท้ังในเชิงประจักษเปนรูปธรรม และพิจารณาจากความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน และมีหลักเกณฑใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม 



- 30 - 
 

  6. ความสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองโดยการเปดโอกาสใหไดรับการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรของแตละตำแหนงอยางสม่ำเสมอ เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ทันตอ
เหตุการณ 
 
3. ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
  กรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลสูการปฏิบัติ มีดังตอไปนี้ 
  1. การพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   (1) สงเสริมใหสวนราชการมีการวางแผนยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลเอง โดยมี
เปาหมายท่ีสอดคลองกับแผนการกระจายอำนาจภายใตกรอบมาตรฐาน แตตองอยูภายใตกรอบวงเงินรอยละ 
40 
   (2) สงเสริมและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหเปนระบบเปดมากข้ึน ให
โอกาสบุคลากรในการโอน ยาย สับเปลี่ยนบุคลากรกันได โดยไมกระทบตอหนาท่ีความรับผิดชอบหรือภารกิจท่ี
ตองปฏิบัติ 
  2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   (1) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหไดรับความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การพัฒนาทัศนคติท่ีดีตอหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชนในการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยการพัฒนาบุคลากรจะตองดำเนินการทุกระยะ ตั้งแตกอนการเขาทำงานระหวางการทำงาน 
   (2) กำหนดและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม โดยการสำรวจความตองการฝกอบรม
และพัฒนาของบุคลากร เพ่ือกำหนดกลุมเปาหมาย หลักสูตร แนวทางการฝกอบรม การติดตามประเมินผลการ
ฝกอบรมและพัฒนา ตลอดจนจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน 
การปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน 
   (2) สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนา 
การจัดการและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร 
   (3) สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องมือและอุปกรณท่ีทันสมัย 
เชน เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน 
   


