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  แผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เปนแผนที่กำหนดให
แสดงขอมูลอัตรากำลังของพนักงานสวนตำบล และพนักงานจางใหอยูในฉบับเดียวกัน ซึ่งไดแก ขอมูล
ตำแหนงและอัตราของพนักงานสวนตำบล ขาราชการถายโอน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง 
และพนักงานจางทุกประเภท ทั้งที่ตั้งจายเงินเดือน คาจาง จากงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล 
และที ่ไดรับจัดสรรเงินเดือน คาจาง จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล อันจะเปนประโยชนในการวิเคราะห
อัตรากำลังในภาพรวม และแนวโนมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลไดอยางชัดเจน เพื่อเปน
เครื่องมือในการบริหารงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองความตองการของประชาชน 

   การแกไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื ่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ 20 มกราคม 
2545 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลมีโครงสรางการแบงสวนราชการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะการบริหาร อำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพงานท่ีเพิ่มมากขึ้น องคการบริหาร
สวนตำบลปากฉลุย จึงมีความจำเปนตองปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ป (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) 
ประจำปงบประมาณ 2564 – 2566  โดยมีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไมซ้ำซอน มีการ
กำหนดตำแหนง การจัดอัตรากำลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 และเพื ่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี (ก.อบต.จังหวัดสุราษฎรธานี) 
ตรวจสอบการกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงพนักงานสวนตำบลใหเหมาะสม ทั้งยังใชเปนแนวทางในการ
ดำเนินการวางแผนการใชอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ใหเหมาะสม
อีกดวย 
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  การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ซึ่งอยูภายใตพระราชบัญญัติระเบียบ
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงบัญญัติการดำเนินการ หรือการปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลกำหนด กลาวคือ การกำหนดอัตราตำแหนงและมาตรฐานของ
ตำแหนง และโครงสรางการแบงสวนราชการ โดยกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำเปนแผน
อัตรากำลังของพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจาง เพื่อเปนกรอบในการกำหนดตำแหนง และการ
ใชตำแหนงพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจาง โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล  
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ ใหกำหนดเปนแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบล
ในระยะเวลา 3 ป 

  แผนอัตรากำลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ครบกำหนดในวันที่ 30 
กันยายน 2563 ประกอบกับ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดใหการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เปนเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการใชตำแหนงขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล และเมืองพัทยา ใหเปนไปอยางคุ มคามีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลไมใหเกินกวารอยละ 40 ของงบประมาณ
รายจายประจำปตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

  ในแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 กำหนดใหแสดงขอมูล
อัตรากำลังของพนักงานสวนตำบล และพนักงานจางใหอยูในฉบับเดียวกัน ซ่ึงไดแก ขอมูลตำแหนงและอัตรา
ของพนักงานสวนตำบล ขาราชการถายโอน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจาง
ทุกประเภท ทั้งที่ตั้งจายเงินเดือน คาจาง จากงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล และที่ไดรับจัดสรร
เงินเดือน คาจาง จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล อันจะเปนประโยชนในการวิเคราะหอัตรากำลังในภาพรวม และ
แนวโนมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลไดอยางชัดเจน จึงไดจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 ดังนี้ 

 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) เรื ่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราตำแหนงและมาตรฐานกำหนดตำแหนง ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 กำหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณากำหนดตำแหนงพนักงานสวนตำบลวา จะมีตำแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จำนวนเทาใด 
ใหคำนึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน 

1. หลักการและเหตุผล 
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ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายดานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล (อบต.) โดยใหองคการบริหารสวนตำบล 
(อบต.) จัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง เพื ่อใชในการกำหนดตำแหนง       
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
 1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการ
กำหนดตำแหนงพนักงานสวนตำบล โดยกำหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) จัดทำแผน
อัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบล เพื่อเปนกรอบในการกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงพนักงาน
สวนตำบลและพนักงานจาง โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา
ใหความเห็นชอบ โดยกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
เพ่ือวิเคราะหอำนาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล (อบต.) วิเคราะหความตองการกำลังคน 
วิเคราะหการวางแผนการใชกำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑและเงื ่อนไขในการ
กำหนดตำแหนงพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางตามแผนอัตรากำลัง 3 ป  
  1.3 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล และกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2563 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย จึงไดปรับปรุง
แผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น และประกาศโครงสรางสวนราชการ
และอำนาจหนาท่ีของสวนราชการตอไป 
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แผนอัตรากำลัง 3 ป ฉบับปรับรุงครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คือ

แผนอัตรากำลังที่องคการบริหารสวนตำบลจัดทำขึ้น เพื่อเปนกรอบในการกำหนดตำแหนง การสรรหา
ตำแหนง การใชตำแหนง และพัฒนาพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจาง โดยคาดคะเนวาในชวง
ระยะเวลา 3 ปขางหนาจะมีการใชตำแหนงใด จำนวนเทาใด ในสวนราชการใด และจะพัฒนาพนักงานสวน
ตำบล ลูกจาง และพนักงานจางไปในแนวทางใด โดยคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการ
บริหารสวนตำบลที่จะตองจายในดานบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล 
โดยวัตถุประสงคในการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ดังนี้ 
  2.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีโครงสรางการแบงงาน ระบบงาน และ
ระบบการจางที่เหมาะสม ไมซ้ำซอน อันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุย 

2.2 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีการกำหนดประเภทตำแหนง สายงาน การ
จัดอัตรากำลัง โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับภารกิจอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

2.3 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี (ก.อบต.จังหวัดสุราษฎรธานี) 
สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงพนักงานสวนตำบล ขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจำ และพนักงานจางวา ถูกตองเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ
ของสวนราชการนั้นหรือไม 

2.4 เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุย 
   2.5 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุและ
แตงตั้งพนักงานสวนตำบล ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ และพนักงานจาง เพ่ือใหการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจ
หนาท่ี ความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ
และยุบเลิกภารกิจหรือหนวยงานที่ไมจำเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถใหบริหารการสาธารณะ แกไขปญหา 
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.6 เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกำหนด 

2.7 เพื ่อใหองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีการกำหนดตำแหนงอัตรากำลังของ
บุคลากรท่ีสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลที่มีความจำเปนเรงดวน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคการบริหารสวนตำบล 
 

2. วัตถุประสงค 
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  ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององคการ
บริหารสวนตำบลปากฉลุย นายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยไดแตงตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ตาม
คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ท่ี 221 /2563 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงประกอบดวย  
  1. นายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย   เปนประธานกรรมการ   
  2. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย   เปนกรรมการ 
  3. หัวหนาสำนักปลัด      เปนกรรมการ 
  4. ผูอำนวยการกองชาง     เปนกรรมการ 
  5. ผูอำนวยการกองคลัง     เปนกรรมการ 
 6. นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานสวนตำบลท่ีไดรับมอบหมาย) เปนกรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 จัดทำ
แผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบล โดยใหคำนึงภารกิจ อำนาจหนาที่ตามกฎหมายวากำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของสวนราชการ
ตาง ๆ ในองคการบริหารสวนตำบล ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตำบลที่ตองจายในดาน
บุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล โดยกำหนดเปนแผนอัตรากำลังของ
องคการบรหิารสวนตำบลในระยะเวลา ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  3.1 การวิเคราะหภารกิจ อำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น          
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2549 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล   
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผูบริหารและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงสภาพปญหาในพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลปากฉลุย เพ่ือใหการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยบรรลุผลตามพันธกิจ
ที่ตั ้งไว จำเปนตองจัดสรรอัตรากำลัง ตามหนวยงานตาง ๆ ใหเหมะสมกับเปาหมายการดำเนินการ โดย
มุมมองนี้เปนการพิจารณาวา งานในปจจุบันที่ดำเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร 
หากงานที่ทำอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังใหปรับเปลี่ยนไป
ตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดำเนินการแลว อาจทำใหการัดสรรกำลังคน
ของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกำลังคนใหรองรับ
สถานการณในอนาคต 
  3.2 การกำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดสุราษฎรธานีไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกำลังคน : Supply pressure เปนการนำประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กำหนดตำแหนงในสายงานตาง ๆ จำนวนตำแหนง และระดับตำแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ี          

3. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 
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ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ 
โดยในสวนนี้จะคำนึงถึง 
  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกำหนดระดับชั้นงาน
ในแตละประเภท เพื ่อใหการกำหนดตำแหนงและการปรับระดับชั ้นงานเปนไปอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถิ่น (ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทำงานขององคกร ดังนั้น ในการ
กำหนดอัตรากำลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตำแหนงท่ี
กำหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหนงเพื่อใหการทำงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ 40 ของ
งบประมาณรายจาย ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เพื่อการนำขอมูลเวลาที่ใชใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนงานจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่วา งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากำลังคน
มากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน งานนโยบายและแผน งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกำหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคำนวณเวลาท่ี
ใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นจึงทำไดเพียงเปนขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกำหนดคำนวณอตัรากำลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น 
กอนจะคำนวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงาน ท่ีปฏิบัติ
วามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานที่ปฏิบัติอยูใน
ปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอื่น ก็มีความจำเปนตองมาใชประกอบการ
พิจารณาดวย 
 3.5 การวิเคราะหผลงานที ่ผานมาเพื่อประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนการนำ
ผลลัพธที่พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ตอง
ใชสำหรับการสรางผลลัพธที ่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานที ่ว า หากผลงานที ่ผานมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ อาจตองมีการพิจารณา
แนวทางในการกำหนด/เกลี่ยอัตรากำลังใหม เพื่อใหเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงาน
ตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 
 3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียหรือนำประเด็นตาง ๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน  
3 ประเด็น ดังนี้ 
  3.6.1 เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการ
แบงงานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลตอการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนอยางมาก เชน หากกำหนดโครงสรางที่มาก
เกินไปจะทำใหเกิดตำแหนงงานขึ้นตามมาอีก ไมวาจะเปนหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไป
ในสวนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจำเปนตองทบทวนวาการกำหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการ
นั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
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  3.6.2 เรื ่องการเกษียณอายุราชการ เนื ่องจากหลาย ๆ สวนราชการในปจจุบันมี
ขาราชการสูงอายุจำนวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังท่ีจะรองรับ
การเกษียณอายุของขาราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตำแหนงที่เหมาะสมข้ึน
ทดแทนตำแหนงท่ีจะเกษียณอายุไป เปนตน 
  3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวน
ราชการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้น ๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซ่ึงมุมมองตาง ๆ 
อาจทำใหการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององคกรอื่น ๆ กระบวนการนี ้เปน
กระบวนการนำขอมูลของอัตรากำลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจำนวน
กรอบอัตรากำลังของงานการเจาหนาที ่ในเทศบาล ก. และงานการเจาหนาที ่ในเทศบาล ข. ซึ ่งมีหนาท่ี
รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานที่วา แนวโนมของการใชอัตรากำลังของแตละองคกรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหนงท่ีคลายคลึงกันได 
 3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ทุกคน โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจำนวน
กรอบอัตรากำลังเปนสำคัญ แตมีจุดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากำหนดกรอบ
อัตรากำลังท่ีเปนระบบมากข้ึน นอกจากนั้น ยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณากำหนดตำแหนงท่ีเหมาะสม 
(Right Jobs) มากกวาการเพิ่ม/ลดจำนวนตำแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวา การ
กำหนดกรอบตำแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวากำหนดตำแหนงประเภทวิชาการในบาง
ลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงานก็พบวาเปน
ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอื่นก็กำหนด
ตำแหนงในงานลักษณะนี้เปนตำแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกำหนด
กรอบอัตรากำลังในลักษณะงานนี้เปนตำแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพิ่มจำนวนตำแหนงของสวนราชการ
เลย โดยสรุปอาจกลาวไดว า กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากำลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทำใหสวนราชการ สามารถนำขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชน
ในเรื่องอ่ืน ๆ เชน 
 - การใชขอมูลที่หลากหลายจะทำใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมี
การเกลี่ยอัตรากำลังระหวางหนวยงาน 
 - การจดัทำกระบวนการจริง (Work process) จะทำใหไดเวลามาตรฐานท่ีจะสามารถนำไปใช
วัดประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนำผลการ
จัดทำกระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนงาน (Process Re-engineer) อัน
จะนำไปสูการใชอัตรากำลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 - การเก็บขอมูลผลงาน จะทำใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชน
ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทำงาน เพ่ือรองรับภารกิจท่ีจะเพ่ิม/ลดลง 
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กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

หลักการบริหารจัดการท่ีดี 
1. นิติธรรม 
๒. คุณธรรม 
   - ความเสมอภาค 
   - ความสามารถ 
   - ความม่ันคง 
   - ความเปนกลาง 
3. ความโปรงใส 
๔. การมีสวนรวม 
๕. ความรับผิดชอบ 
๖. ความคุมคา 

 

1. การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 
2. บทวิเคราะหอำนาจหนาท่ีและภารกิจ 
3. บทวิเคราะหประเมินความตองการกำลังคน 
4. บทวิเคราะหการวางแผนการใชกำลังคน 
๕. การกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป 
6. การกำหนดเลขท่ีตำแหนงและเลขท่ีสวนราชการ 
7. ประมาณการคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง และ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน 
8. อัตราเงินประจำตำแหนง 
9. ฐานคำนวณงบประมาณรายจายประจำป 
10. ความสมบูรณของแผนอัตรากำลัง 3 ป 
11. การกำหนดโครงสรางสวนราชการหรือปรับปรุงตำแหนง
บริหาร 
12. การกำหนดหรือปรับปรุงตำแหนงพนักงานจางท่ัวไปเปน
พนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีทักษะ 
13. การปรับปรงุแผนอัตรากำลัง 3 ป 
14. กรณีภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล 
เกินรอยละ 40 
15. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
               

หนังสือสำนกังาน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ดวนมาก ท่ี มท 0809.2/ 
ว 70 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 
เร่ือง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 
ประจำปงบฯ พ.ศ. 2564-2566 
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    เพื่อใหการวางแผนอัตรากำลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีความครบถวน
สมบูรณ องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยสามารถดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกใน
การดำเนินการแกไขใหตรงกับความตองการประชาชนอยางแทจริง องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย จึงไดนำ
ขอมูลการวิเคราะหสภาพปญหาความตองการและความจำเปนพื้นฐานของประชาชนใน เขตพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลปากฉลุย ตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่นของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 25๖๐ – 256๔ 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม 255๙ และแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 
– 2564) ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ประกาศใชเม่ือวันท่ี 1๒ มกราคม 25๖๐ ดังนี้ 

4.1 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 ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของที่วาการอำเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี ระยะทางหาง
จากที่วาการอำเภอทาฉาง ประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมประมาณ 803 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
501,875 ไร ซึ่งมีเนื้อที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับตำบลอื่นของอำเภอทาฉาง มีอาณาเขตติดตอกับตำบลใกลเคียง 
ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดตอกับตำบลโมถาย อำเภอไชยา 
  ทิศใต   ติดตอกับตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับตำบลเสวียด และตำบลคลองไทร 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับตำบลบานนา อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
      ตำบลปากฉลุย มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขามีที่ราบเปนบางสวน สภาพดินเปนดินรวนปนทราย 

เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน ทำสวนทุกประเภท ตลอดจนการเลี้ยงสัตว ในตำบลปากฉลุย 
มีพ้ืนท่ีปาคอนขางสมบูรณ มีลำคลองท่ีมีน้ำไหลผานเกือบตลอดท้ังป คือ คลองเหียง 

 
 

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

  1.4 ลักษณะของดิน 
       ตำบลปากฉลุย มีลักษณะสภาพดินมีความแตกตางหลายลักษณะในพื้นท่ี ที่ราบต่ำเปนดินรวนปน
ทราย สวนที่ราบสูงเปนหินลูกรัง หรือดินเหนียวปนทราย มีลักษณะสีน้ำตาล ที่ราบต่ำเหมาะแกการปลูกพืชทุก
ชนิด พื้นท่ีเกษตรกรรมทั้งหมดประมาณ 184,872 ไร ซึ่งประชาชนสวนใหญไดประกอบอาชีพทำสวนยางพารา
และสวนปาลมน้ำมันเปนอาชีพหลัก 

 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 
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 3. ประชากร 

 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 

        ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีจำนวนทั้งสิ ้น ๖,447 คน แยกเปนชาย 
จำนวน  ๓,๓26 คน หญิง จำนวน ๓,๑๒1 คน  จำนวนครัวเรือนท้ังสิ้น ๓,118 ครัวเรือน แยกเปน  

 

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 
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 4.2 สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด – เตียง        -         แหง 
  - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมูบาน       ๑         แหง   
  - สถานพยาบาลเอกชน   ๑         แหง 
  - รานขายยาแผนปจจุบัน   ๕        แหง 
  - อัตราการมีและใชสวมราดน้ำ รอยละ  100 

 4.3 อาชญากรรม 
    ตำบลปากฉลุย อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเสวียด ประกอบกับแตละหมูบาน มี
อาสาสมัครตำรวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกำลังสำคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสารใหกับ
ทางราชการทราบอยูตลอดเวลาทำใหปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีอยูในระดับนอย  

 4.4 ยาเสพติด 
      ตำบลปากฉลุย ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา สวนปาลมน้ำมัน ทำ
ใหมีความจำเปนตองจางแรงงานจากตางพื้นที่เขามาอยูในพื้นท่ี ประชากรจึงมีความหลากหลายเขามาอยูอาศัย 
สงผลใหมีปญหายาเสพติดแพรระบาดเขามาในพื้นที่พอสมควร แตเนื่องจากพื้นที่อยูในความรับผิดชอบของสถานี
ตำรวจภูธรเสวียด คอยสอดสองดูแลและหาเบาะแสผู กระทำผิดอยางตอเนื ่อง ประกอบกับแตละชุมชนมี
อาสาสมัครตำรวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกำลังสำคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสารใหกับ
ทางราชการทำใหปญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับ 

  4.5 การสังคมสงเคราะห 
        องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ไดดำเนินการดานสังคมสงเคราะหดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประสานการรับบัตรผูพิการ อีกทั้งยังมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน และมีระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาว
สำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (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 
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 5.3 การประปา 
 

ลำดับท่ี 
ขอมูลประปาหมูบาน 

แหลงน้ำท่ีใช 
หมูบานท่ีตั้งประปา (หมูท่ี) จำนวนครวัเรือนท่ีใช 

 หมูท่ี 1   
1 ประปาหมูบาน บานเหนือ 55 บาดาล 
2 ประปาหมูบาน บานเกาะวา 45 บาดาล 
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 มีระบบการสื่อสารที่สำคัญ ไดแก โทรศัพทบานและโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยมีเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี ท่ีสามารถใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก AIS , DTAC , TRUE และมีอินเตอรบริการ
ประชาชนฟรีตามโครงการเน็ตประชารัฐ 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 
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 6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
   ประชากรในตำบลปากฉลุย ประมาณรอยละ ๘0 ไดแกราษฎรทุกหมูบาน มีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  
พืชท่ีเพาะปลูกไดแก ยางพารารา ปาลมน้ำมัน ผัก ผลไม และพืชไร 

 6.2 การประมง 
     ตำบลปากฉลุย ไมมีการประมง 

 6.3 การปศุสัตว 
     ประชากรในตำบลปากฉลุย มีการเลี้ยงสัตว ไดแก โค กระบือ สุกร เปด และไก มีการเลี้ยงทั่วไปใน
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 ไดดังนี ้

 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 
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  ๒.๔ ปญหาการรวมกลุมอาชีพ เพ่ือสรางความเข็มแข็ง 
  2.5 ปญหาภัยธรรมชาติทำใหผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
  ๒.6 ขาดความรูดานเทคโนโลยีและการพัฒนาทางการเกษตร 
  2.7 ขาดความรูดานการตลาดและการบริหารจัดการการเกษตรและกลุมอาชีพ 
  2.8 ขาดการสงเสริมแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  2.9 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ มีหนี้นอกระบบ 

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

 ๔. ดานการเมืองการบริหาร  
  ๔.๑ ปญหาการมีสวนรวมและความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน  
  ๔.๒ การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ี 
  ๔.๓ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล ใหประชาชนรับทราบยังไม
        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   
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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 

 ๒. ดานเศรษฐกิจ 
  ๒.๑ จัดหาแหลงเงินทุนเพื่อเสริมสรางอาชีพ หรือจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเงินกู การประกอบ
        อาชีพในชุมชน/หมูบาน 
  ๒.๒ สงเสริม สนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมทางอาชีพ 
  ๒.๓ สงเสริมความรูความเขาใจที่ถูกตองใหแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพ รวมถึงทางดาน
        เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาการเกษตร 
  ๒.๔ สงเสริม สนับสนุน และจัดหาแหลงทางดานการตลาดและการบริหารจัดการในแตละกลุม
        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 ใหมีการจัดการและบริหารงานดานงบประมาณที่โปรงใส ตรวจสอบได ประหยัดและ
         เหมาะสม 
  ๔.๓ จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอและปรับปรุงท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบล
        สำหรับการใหบริการประชาชน 
  ๔.๔ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลใหประชาชนรับทราบอยาง
        ท่ัวถึง 
  ๔.๕ จัดใหมีการฝกอบรมสำหรับบุคลากรทางการเมืองและบุคลากรผูปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความ
        ความรูความเขาใจในขอบขายหนาท่ีการงาน 
  ๔.๖ จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุมสตรี กลุมอาสาอ่ืน ๆ 
  ๔.๗ จัดหาบุคลากรผูมีความรูความสามารถใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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 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 
  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 
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  การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยนั้น เปนการสรางความเขมแข็งของ
หมูบาน/ชุมชนในการรวมคิด รวมสราง รวมแกไขปญหา รวมจัดทำ การใหมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยจะสมบูรณไดจำเปนตองอาศัยความรวมมือของหมูบาน/ชุมชนในพื้นที่เกิด
ความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวน
ตำบลปากฉลุยยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได
เนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคคลากรท่ีมี
คุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ินและเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 
  การวิเคราะหภารกิจ อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 7) พ.ศ. 2562 และตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
กฎหมายอ่ืนขององคการริหารสวนตำบล โดยใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหาร
สวนตำบลมีอำนาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดำเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนได
อยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT 
องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรง
กับสภาพปญหา โดยสามารถกำหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซึ ่งภารกิจดังกลาวถูกกำหนดอยู  ใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ดังนี้ 

 5.1 ภารกิจ และอำนาจหนาท่ี 
  5.1.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(1) จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
(3) ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
(4) ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

   5.1.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67 (6)) 
(2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67 (3)) 
(3) ใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68 (4)) 

5. ภารกิจ อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีว ิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส (มาตรา 16 (10)) 

(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย (มาตรา 16 (2)) 
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16 (5)) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

  5.1.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ี
  เก่ียวของ ดังนี้ 

(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
     (มาตรา 68 (8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
(4) จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
     (มาตรา 16 (17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

  5.1.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจ
  ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68 (5)) 
(3) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
(4) ใหมีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
(5) การทองเท่ียว (มาตรา 68 (12)) 
(6) กิจการเก่ียวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11)) 
(7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

   5.1.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
  มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี ้

(1) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(มาตรา 67 (7)) 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 

     5.1.6 ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจ 
  ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน (มาตรา 67 (8)) 

(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
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  5.1.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหนาที ่อื ่นตามที ่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหตามความจำเปนและสมควร (มาตรา 67 (9)) 

(2) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 16 (16)) 
(3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (มาตรา 17 (3)) 

                 ภารกิจทั้ง 7 ดาน ตามที่กฎหมายกำหนดใหอำนาจองคการบริหารสวนตำบล สามารถแกไข
ปญหาขององคการบริหารสวนตำบลไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความตองการ
ของประชาชนในเขตพื้นท่ีและการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลเปนสำคัญ อีกทั้งองคการบริหารสวนตำบลปากลุยไดใช 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดหลักสำคัญ 6 ประการดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและ
เปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยาง
เสมอภาคและเปนธรรม กลาวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชกระทำกันตามอำเภอใจ
หรืออำนาจของบุคคล  

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสราง
คานิยมท่ีดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริตความเสียสละ 
ความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน  

๓. หลักความโปรงใส คือ การทำใหสังคมไทยเปนสังคมที ่เปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรบัปรุงระบบและกลไกการทำงานขององคกรให
มีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก 
ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนการสรางความไววางใจ
ซ่ึงกันและกัน และชวยใหการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น  

๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทำใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และ
รวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวน
รวม ไดแก การแจงความเห็น การไตสวน สาธารณะ การประชาพิจารณการแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และ
ขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกัน
ระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร ตลอดจนคณะขาราชการ ท้ังฝายการเมืองและขาราชการ
ประจำ ตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ีอยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพ่ืออำนวยความสะดวก        
ตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขได
ทันทวงที  

๖. หลักความคุมคา ผูบริหาร ตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจำกัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจำเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจำเปนตองตั้งจุดมุงหมาย ไปที่ผูรับบริการหรือ
ประชาชนโดยสวนรวม 
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    หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนประเด็นที่อยูในความสนใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะขาราชการการมุงใหบริการแกประชาชนและปฏิรูปความสัมพันธเชิงอำนาจระหวาง
ผูบริหารกับประชาชนผูรับบริการที่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในดานการสงเสริม สนับสนุนการทำงานขององคการ
บริหารสวนตำบลไดเปนอยางดี 

 5.2 ภารกิจ อำนาจหนาท่ีตามโครงสรางสวนราชการ 

  5.2.1 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการ
ทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบล งานเลขานุการของนายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตำบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตำบล 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม งานสังคม
สงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดวยโอกาส งานกิจการขนสง งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว งานสงเสริมการเกษตร งานการพาณิชย งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ งานประชาสัมพันธ งาน
สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุมครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
งานสิ่งแวดลอม และราชการที่มิไดกำหนดใหเปนหนาที่ของกอง สำนัก หรือสวนราชการใดในองคการบริหาร
สวนตำบลเปนการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวน
ตำบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล งานบริการ
ขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย โดยสำนักปลัด
องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 7 งาน 
ดังนี้ 

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

  5.2.2 กองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจาย การรับเงิน การจัดเก็บภาษี  
คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนำสงเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญช ีงานตรวจสอบ
บัญชีทุกประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทำหรือ
ชวยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตาง ๆ 
งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและ
ประจำป งานเก่ียวกับการจัดซื้อจัด จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และ
ทรัพยสินตาง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำทาง

หมายเหต ุ: มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2562  มาตรา 16 หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
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วิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย     
โดยกองคลัง องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน ดังนี้ 
   2.1 งานการเงินและงานบัญชี 
   2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
   2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

  5.2.3 กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ 
งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสรางพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ำ งานติดตั้งซอมบำรุง
ระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานการ
กอสรางและซอมบำรุงประจำป งานควบคุมการกอสรางและซอมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื ่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใชเครื ่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการ
บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับประปา งานเกี่ยวกับการชางสุขาภิบาล งานชวยเหลือ
สนับสนุนเครื่องจักรกล งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือสนับสนุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ 
อะไหล น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริหารขอมูล สถิติชวยเหลือใหคำแนะนำทางวิชาการดานวิศวกรรมตาง ๆ งานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย โดยกองชาง องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีการแบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 3 งาน ดังนี้ 
   3.1 งานกอสราง  
   3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

  5.2.4 หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับ งานจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำป งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสาร
การรับการจายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหา
พัสดุและทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานตรวจสอบการทำประโยชนจากทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตำบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห
และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคาในการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
คำแนะนำแนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 5.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 

 วิสัยทัศน (Vision) 
“โครงสรางพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประชาชนอยูดีกินดี ประเพณีวัฒนธรรมเดน เนนเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคม การบริการสาธารณะ ใหไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง
ใหมีความสะดวกและปลอดภัย 
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  2. พัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยางท่ัวถึง 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและได
มาตรฐาน 
  4. สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมและการบริหารจัดการท่ีดี การปองกันและแกไชปญหายา
เสพติดและอบายมุขทุกระดับอยางเปนระบบ 
  5. พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ สงเคราะห ชวยเหลือ สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูใหมีทักษะในวิชาชีพตลอดจนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ 
  6. อนุรักษ พื้นฟู บูรณะและพัฒนาแหลงวัฒนธรรม จารีต ประเพณีที่ดีงาม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
  7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการศึกษาในและนอกระบบใหมีคุณภาพ สงเสริม
สนับสนุนดานกีฬา และสรางสังคมแหงการเรียนรูตามแบบโมเดลไทยแลนด 4.0 
  8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  9. พัฒนาระบบการบริการจัดการท่ีดีตามหลัการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  10. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหไดรับความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

 เปาประสงค 
  1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความตองการประชาชนอยางท่ัวถึง 
  2. สงเสริมพัฒนาอาชีพสรางงาน เพิ่มรายได พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ใหไดมาตรฐาน เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
  3. ดูแลผูดอยโอกาสทางสังคมใหไดรับบริการและสวัสดิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อยางท่ัวถึง และประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถปองกันและรับมือจากสาธารณภัยตาง ๆ ได ปญหายา
เสพติดและความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในหมูบานลดลง เปนหมูบานปลอดยาเสพติด 
  5. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
เพ่ิมมากข้ึน   
  6. ประชาชนเขามามีสวนรวมในวันสำคัญทางศาสนา และรวมอนุร ักษฟ นฟู ร ักษา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาของทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  
  7. ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาพ้ืนฐานและเพ่ิมโอกาศทางการศึกษท้ังใน
ระบบและนอกระบบอยางท่ัวถึง 
  8. ระบบการบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลมี
ความพรอมในการสูโมเดลไทยแลนด 4.0 
  9. องคการบริหารสวนตำบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
เพ่ิมมากข้ึน 

 ตัวช้ีวัด 
  1. จำนวนโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานในดานตาง ๆ ท่ีองคการบริหารสวนตำบลจัดใหมีข้ึน
ในแตละป 
  2. จำนวนประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล มีความรูและเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และกีฬาเพ่ิมข้ึน  
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  3. จำนวนผูสูงอายุ ผู พิการ และประชาชนโดยทั่วไป ที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองคการ
บริหารสวนตำบลเพ่ือขอรับสิทธิไดรับบริการอยางท่ัวถึงทุกคน 
  4. จำนวนกลุ มสงเสริมอาชีพเพิ ่มขึ ้น เพื ่อใหประชาชนในทองถิ ่นมีรายไดเพิ ่มขึ ้น และ
พ่ึงตนเองได มากข้ึน 
  5. จำนวนครัวเรือนในตำบลปากฉลุย สามารถบริหารจัดการขยะไดดวยตนเองเพ่ิมข้ึน 
  6. ประชาชนผูประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแกไขปญหาความเดือดรอน  
  7. ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลง 
  8. สภาพแวดลอมชุมชนมีความเข็แข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนชุมชนนาอยู 
  9. เด็กไดรับการศึกษาอยูในระดับตามเกณฑมาตรฐาน 
  10. องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

 คาเปาหมาย 
  1. องคการบริหารสวนตำบล จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานในดานตาง ๆ เพ่ือ
ใหบริการประชาชนไดปละไมนอยกวา 3 โครงการ 
  2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล มีความรูและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬาเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป   
  3. จำนวนผูสูงอายุ ผู พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองคการ
บริหารสวนตำบลเพ่ือขอรับสิทธิไดรับบริการอยางท่ัวถึงทุกคน 100 เปอรเซ็นต 
  4. จำนวนกลุมสงเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นปละ 2 กลุม เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีรายไดเพิ่มข้ึน 
และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
  5. จำนวนครัวเรือนในตำบลปากฉลุย สามารถบริหารจัดการขยะไดดวยตนเองเพ่ิมข้ึนรอยละ 
๑0 ครัวเรือนตอป 
  6. ประชาชนผูประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแกไขปญหาความเดือดรอน รอยละ 80  
  7. ปญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลดลง รอยละ 5 ตอป 
  8. เด็กไดรับการศึกษาอยูในเกณฑมาตรฐานการศึกษา รอยละ 95 
  9. องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ รอยละ  ๖๐ 

 กลยุทธ 
  1. สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
  2. พัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร 
  3. พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  4. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
  5. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส 
  6. สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน   
  7. สงเสริมและพัฒนากลุมองคกรประชาชนใหมีความเขมแข็ง 
  8. ปองกัน บำบัด ฟนฟู ติดตามและชวยเหลือเก่ียวกับยาเสพติด 
  9. สนับสนุนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  10. สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และสรางเครือขายประชาธิปไตย 
  11. พัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร และการทองเท่ียว  
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  12. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
  13. อนุรักษ ฟนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  14. สงเสริมใหประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิต  
  15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของเจาหนาท่ี เพื ่อใหบริการ
ประชาชนไดอยางท่ัวถึง   
  16. สงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตำบลภายใตหลักธรรมาภิบาล 

  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
  ๑) พัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความปลอดภัย โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน              
ท่ีจำเปนเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  ๒) พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุร ักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
  ๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔) กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางมีระบบและมีความยั่งยืน 
  ๕) องคการบริหารสวนตำบลมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
เปาประสงค  

1. มีเสนทางคมนาคมและการระบายน้ำ ท่ีไดมาตรฐาน 
2. มีระบบไฟฟาสาธารณะอยางท่ัวถึง 
3. มีระบบประปาและแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
4. มีระบบจราจร และผงัเมืองรวม 

ตัวชี้วัด 

 - รอยละจำนวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน 

คาเปาหมาย 
๑. จำนวนโครงการท่ีกอสรางและปรับปรุง ซอมแซม  
๒. จำนวนแหงท่ีติดตั้งและขยายเขตไฟฟา 
๓. จำนวนแหงท่ีกอสรางและ ปรับปรุงซอมแซม   
๔. จำนวนแหงท่ีติดตั้งและซอมแซม 

แนวทางการพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และ

บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเทา 
รวมถึงทอระบายน้ำ   

-รอยละจำนวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน 

๒. ปรับปรุงบูรณะระบบไฟฟาสาธารณะ  -รอยละจำนวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน 
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3. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมระบบ
ประปาและแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
การอุปโภคบริโภค 

-รอยละจำนวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน 

4. กอสรางปรับปรุงระบบจราจร วาง/
ปรับปรุงผังเมืองรวม 

-รอยละจำนวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก  
 - กองชาง 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เปาประสงค   

1. ผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการสังคมอยางท่ัวถึง 
2. มีการปองกัน ควบคุม รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3. สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 
4. สงเสริมการวางแผน การลงทุนและเพ่ิมมูลคาผลผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวการเกษตรอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเปนเมืองนาอยู 

ตัวชี้วัด 
 - รอยละของระดับความพึงพอใจผูไดรับสวัสดิการ 
 - รอยละของกลุมอาชีพท่ีเขารวมโครงการ 
 - รอยละกลุมท่ีเขารวมโครงการและสงเสริม 
 - รอยละของกิจกรรมท่ีสงเสริม 
คาเปาหมาย 

1 จำนวนผูไดรับสวัสดิการ และจำนวนกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 
2. จำนวนครัวเรือนท่ีผานเกณฑ จปฐ. 
3. จำนวนกิจกรรม/จำนวนแหง 

แนวทางการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริมงานดานสวัสดิการสังคม รอยละของระดับความพึงพอใจผูไดรับสวัสดิการ 

2. ปองกัน ควบคุม รักษาและสงเสริมสุขภาพ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
3. สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน รอยละของกลุมอาชีพท่ีเขารวมโครงการ 
4. สงเสริมการวางแผน การลงทุนและเพิ่มมูลคา
ผลผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละกลุมท่ีเขารวมโครงการและสงเสริม 

5. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวการเกษตร
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเปนเมืองนาอยู 

รอยละของกิจกรรมท่ีสงเสริม 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
- สำนักปลัด และ กองคลัง  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
เปาประสงค   
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1. มีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
2. มีการปองกันและลดปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
3. มีการปองกันการลักลอบเลนการพนัน 
4. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 

ตัวชี้วัด 
 - รอยละของจำนวนนักเรียน และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม/ผูท่ีไดรับประโยชน 
 - รอยละของปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีลดลง 
 - รอยละของการลักลอบเลนการพนันลดลง 
 - รอยละของระดับความพึงพอใจของผูไดรับการชวยเหลือ 
คาเปาหมาย 

1. จำนวนผูไดรับการชวยเหลอื/จำนวนผูเขารวมกิจกรรม/จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
2. จำนวนกิจกรรม/จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 

แนวทางการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด      
สงเสริมใหมีการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

2. มีการปองกันและลดปญหาอาชญากรรมใน
พ้ืนท่ี 

รอยละของปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีลดลง 

3. มีการปองกันการลักลอบเลนการพนัน รอยละของการลักลอบเลนการพนันลดลง 
4.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูไดรับการชวยเหลือ 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
- สำนักปลัด และ กองชาง 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เปาประสงค    

1. มีจิตสำนึกและความตระหนักในการเฝาระวังดูแลรักษา บำบัด ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2. มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และเพ่ิมคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวชี้วัด 
 - รอยละของกลุมท่ีเขารวมโครงการ 
 - รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
คาเปาหมาย 

1. จำนวนกลุมท่ีเขารวมโครงการ จำนวนผูเขารวมกิจกรรม/จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 
2. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม/จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม  
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แนวทางการพัฒนา  

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๑.  สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการเฝา
ระวังดูแลรักษา บำบัด ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 รอยละของกลุมท่ีเขารวมโครงการ 

๒.  เสริมสรางความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
สำนักปลัด และ กองชาง 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาการสงเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
เปาประสงค   

1. การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณีวัฒนธรรม ปลูกฝงจิตสำนึกในดานคุณธรรม
จริยธรรม บนพ้ืนฐานแหงความเปนไทย 

2. สงเสริมและอนุรักษภูมิปญหาทองถ่ิน 
ตัวชี้วัด 
 - รอยละของจำนวนนักเรียน และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม/ผูท่ีไดรับประโยชน 
คาเปาหมาย 

-  จำนวนผูเขารวมโครงการหรือกิจกรรม/จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม  
แนวทางการพัฒนา  

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1.สงเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
ประเพณีวัฒนธรรม ปลูกฝงจิตสำนึกในดาน
คุณธรรมจรยิธรรมบนพ้ืนฐานแหงความเปนไทย 

รอยละของจำนวนนักเรยีน และระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม/ผูท่ีไดรับประโยชน  

2. สงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรม 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
- สำนักปลัด 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานการเมือง การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
เปาประสงค   
 1. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับทองถ่ิน 
 3. มีการบริหารจัดการองคกร ปรับปรงุและพัฒนารายได 
 4. บุคลากรมีประสิทธิภาพ 
 5. มีเครื่องมือเครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงานและระบบขอมูลสารสนเทศของทองถ่ิน 
ตัวชี้วัด 
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  - รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
 - รอยละของระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมกิจกรรม 
 - รอยละของการจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึน และระดับความพึงใจของผูไดรับบริการ 
คาเปาหมาย 

1. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 
2. ระดับความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน 
3. ระดับการจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึน และระดับความพึงพอใจของผูไดรับบริการ 

แนวทางการพัฒนา  

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๑.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

๒.  เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ทองถ่ิน 

รอยละของระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมกิจกรรม 

3.การบริหารจัดการองคกร ปรับปรุงและ
พัฒนารายได 

รอยละของการจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึน และระดับความพึงพอใจ
ของผูไดรับบริการ 

4.เสริมสรางประสิทธิภาพบุคลากร รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
5.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช 
สถานท่ีปฏิบัติงานและระบบขอมูล
สารสนเทศของทองถ่ิน 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม/
ผูรับบริการ 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
- สำนักปลัด กองคลัง และ กองชาง 

ยุทธศาสตรท่ี 7. การพัฒนาบริการสาธารณะเขาสูโมเดลไทยแลนด 4.0 
เปาประสงค   
 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมในพ้ืนท่ี 
 2. ประชาชนสามารถใชประโยชนจากระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวันได 
ตัวชี้วัด 
  - รอยละของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนท่ี 
 - รอยละของประชาชนท่ีใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ 
คาเปาหมาย 

1. การพัฒนาระบบเครือขาย 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัด 
3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชสถานท่ีปฏิบัติงานและระบบขอมูลสารสนเทศ 
4. ระดับความพึงพอใจของผูไดรับบริการ 

แนวทางการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหครอบคลุมในพ้ืนท่ี 

รอยละของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุม
พ้ืนท่ี 
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๒. ประชาชนสามารถใชประโยชนจาก
ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวันได 

รอยละของประชาชนท่ีใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

 - สำนักปลัด 

 5.4 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององคการ
บริหารสวนตำบลปากฉลุย ตามหลัก SWOT 

  องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยาง
นอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

วิเคราะห SWOT Analysis ปจจยัภายใน – ภายนอก 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 

จุดแข็ง (S : Strength) 
1. ประชาชน ผูนำหมูบาน/ชุมชน มีความพรอมท่ีจะ
ใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง 
2. ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดาน
โครงสรางพ้ืนฐานครบถวน 
3. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
4. มีแหลงน้ำเพื่อการเกษตรไดแก คลองเหียง คลอง
บางคราม คลองซึงและคลองเพชรเกล็ด 
5. ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก ยางพารา ปาลมน้ำมัน 
ทุเรียน ฯลฯ 
6. ม ีความสงบไม ค อยจะม ีป ญหา ด านความ
ปลอดภัยและดานมลพิษ 
7. ม ีความสงบไม ค อยจะม ีป ญหา ด านความ
ปลอดภัยและดานมลพิษ 
8. มีวัด 1 แหง และสำนักสงฆ 5 แหง 
9. มีกองทุนหมูบาน และมีกลุมอาชีพตาง ๆ 
10. มีการส งเสร ิมการฝ กอบรมบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 

จุดออน (W : Weakness 
1. ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดำเนินการ
ดานเศรษฐกิจของหมู บาน/ชุมชนในรูปของกลุม
อาชีพอยางเขมแข็ง 
2. ขาดแหลงเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
เพ่ือการเกษตร 
3. ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ ไมมีสถานประกอบ
กิจการขนาดใหญไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี 
4. องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีจำนวน
บุคลากรไมครบตามตำแหนงรับผิดชอบ ประกอบกับ
เครื ่องมือไมเพียงพอ เนื ่องจากมีข อจำกัดดาน
งบประมาณ 
5. ปญหาหนี้สินของเกษตรกร 
6. เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

7. ยังไมมีแหลงทองเท่ียว 
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โอกาส (O : Opportunity) 
1. มีเสนทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
2. รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
3. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน ๆ 
4. บุคลากรมีการพัฒนาองคความรูเพ่ิมข้ึน 
5. การสงเสริมใหบริการอินเตอรเน็ตสาธารณะ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 

ขอจำกัด/อุปสรรค (T : Threat) 
1. ปจจุบันองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย เปน
องคการบริหารสวนตำบลท่ีมีขนาดเล็กมีงบประมาณ
จำกัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตาง ๆ ตามกฎหมาย
ที่กำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตำบลตามกฎหมายอื ่น ตามภารกิจถายโอนฯ 
ตามนโยบายทองถิ่น นโยบายจังหวัด และนโยบาย
รัฐบาล 
2. งบประมาณที่ไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอใน
การบริหารงาน 
3. กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ในการปฏิบัติงานทำ
ใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 
4. การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไม
สามารถดำเนินการแกปญหาได ตองอาศัยความ
เสียสละของหมูบาน/ชุมชนเทานั้น ซ่ึงบางครั้งก็ทำได
ยากมาก 
5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เกษตรกรไม
สามารถกำหนดราคาพืชผลทางเกษตรได 
6. ปญหาสภาวะโลกรอนสงผลใหเกิดภัยธรรมชาติ
ตาง ๆ เชน ภัยแลง อุทกภัย 
7. การเมืองระดับประเทศยังมีปญหาความขัดแยง
ทำใหการบริหารงานดานนโยบายไมมีความแนนอน 
 

 การวิเคราะหสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของกับภารกิจและอำนาจหนาท่ี 
  องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ไดทำการวิเคราะหสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

 1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 ประชาชนตองการเสนทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน   
 1.2 ไฟฟาสองสวางทางและท่ีสาธารณะยังไมสามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  
 1.3 รางระบายน้ำยังไมเพียงพอ เกิดการอุดตันทำใหมีน้ำขังเปนบางจุด 
 1.4 แหลงน้ำเพื่อการเกษตรไมพอเพียงในชวงฤดูแลงและน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคและยัง
ไมไดมาตรฐาน 

 2. การพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไมพอเพียง เด็กนักเรียนไมไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงกวา
ข้ันพ้ืนฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน  
 2.2 เยาวชนและวัยรุนติดเกมส บุหรี่ เหลา ยาเสพติด และทองกอนวัยอันสมควร   
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 2.3 ประชาชนไมคอยใหความสำคัญกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 
 2.4 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ เนื่องจากตองผานพอคาแมคาคนกลาง 

 3. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 3.1 การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนได 
 3.2 เกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งทำใหทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย 
 3.3 ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนติดเหลา บุหรี่ และยาเสพติด  

 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
 4.1 ปญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในหมูบาน/ชุมชน 

  4.2 ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

  5. การพัฒนาการสงเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 5.1 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ถูกสังคมสมัยใหมคอยๆ เปลี่ยนแปลง
ไปและไมคอยมีผูสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

 6 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 6.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตำแหนงหนาท่ีรับผิดชอบ 
 6.2 ขาดอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน  
 6.3 ประชาชนไมคอยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

 7. การพัฒนาบริการสาธารณะเขาสูโมเดลไทยแลนด 4.0  
 7.1 การบริการสาธารณะขาดประสิทธิภาพ 
 7.2 บุคลากรของหนวยงานยังขาดความพรอมในการเขาสูโมเดลไทยแลนด 4.0 
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  องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย วิเคราะหแลวพิจารณาเห็นวาภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่ตอง
ดำเนินการ ดังนี้ 

         6.1 ภารกิจหลัก 
1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหมูบาน/ชุมชน 
4. การพัฒนาสาธารณสุข สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
5. พัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร 
6. การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว  
7. การพัฒนาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและสงเสริมสุขภาพชุมชน 
8. การบริหารจัดการองคกรท่ีดี  

6.2 ภารกิจรอง 
๑. การสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
๒. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
๓. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
5. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส 

6. สงเสริมใหประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิต 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดำเนินการ 
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  องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย กำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 3 สวน 
ไดแก สำนักปลัด กองคลัง และ กองชาง โดยในการปรับปรุงแผนอัตรากำลังไดกำหนดกรอบอัตรากำลังจำนวน
ท้ังสิน 49 อัตรา แบงเปน พนักงานสวนตำบล 16 อัตรา พนักงานครู อบต. 9 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ 
15 อัตรา และพนักงานจางท่ัวไป 9 อัตรา 

ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย กำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน     
3 สวนราชการ ดังนี้ 

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

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

2. กองคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการจาย การรับเงิน การจัดเก็บภาษี  คาธรรมเนียม และการ
พัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนำสงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งาน
เก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทำหรือชวยจัดทำงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตาง ๆ งานทะเบียนคุมเงิน
รายไดและรายจายตาง ๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำป งานเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัด จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตาง ๆ งานเก่ียวกับ
เงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำทางวิชาการดานการเงิน การคลัง 
การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย     โดยกองคลัง องคการบริหาร
สวนตำบลปากฉลุย มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน ดังนี้ 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
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   2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

   2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

  3. กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 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
เครื ่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใชเครื ่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับประปา งานเกี่ยวกับการชางสุขาภิบาล งานชวยเหลือสนับสนุน
เครื ่องจักรกล งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือสนับสนุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ 
อะไหล น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริหารขอมูล สถิติชวยเหลือใหคำแนะนำทางวิชาการดานวิศวกรรมตาง ๆ งานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย โดยกองชาง องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีการแบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 3 งาน ดังนี้ 

3.1 งานกอสราง  
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

  4. หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำป งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ
จายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานตรวจสอบการทำประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตำบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห
และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคาในการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
คำแนะนำแนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและท่ี
ไดรับมอบหมาย 
  จากการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นท่ีตามประเด็นการพัฒนา
ทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ไดสรุปปญหาและแนวทางการกำหนดโครงสรางและสวนราชการ
และกรอบอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 



๓๕ 
 

ปญหา ยุทธศาสตรการพัฒนา สวนราชการ งาน/ตำแหนง 
1. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กองชาง * งานกอสราง 
   - ผูชวยนายชางโยธา (1)  
   - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
* งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - นายชางโยธา ชง. (1) 
* งานประสานสาธารณูปโภค 
   - ผูชวยนายชางไฟฟา (1) 
 

2. ดานเศรษฐกิจ 1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาบริการ
สาธารณะเขาสูโมเดล
ไทยแลนด 4.0 
 

สำนักปลัด 
 

* งานสวัสดิการสังคม 
  - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (1) 
* งานบริหารท่ัวไป 
  - นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. (1) 
  - เจาพนักงานธุรการ ชง. (1) 
 

3. ดานสังคม 1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 
2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาบริการ
สาธารณะเขาสูโมเดล
ไทยแลนด 4.0 
 

สำนักปลัด 
 

*งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ปง./ชง. (1) 
* งานสวัสดิการสังคม 
  - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (1) 
* งานบริหารท่ัวไป 
  - นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. (1) 
  - เจาพนักงานธุรการ ชง. (1) 
 

4. ดานการเมือง  
การบริหาร 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

 

* ทุกงาน/ทุกตำแหนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ปญหา ยุทธศาสตรการพัฒนา สวนราชการ งาน/ตำแหนง 
5. ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

สำนักปลัด 
 

 
กองชาง 

*งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ปง./ชง. (1) 
* งานกอสราง 
   - ผูชวยนายชางโยธา (1)  
   - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
* งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - นายชางโยธา ชง. (1) 
* งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  - นักวิชาการสาธารณสุข (1) 
 

6. ดานสาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

สำนักปลัด 
 

* งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  - นักวิชาการสาธารณสุข (1) 
 

7. ดานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสงเสริม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
 

สำนักปลัด 
 

*งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - นักวชิาการศึกษา ปก./ชก. (1) 
  - คร ู(9) 
  - ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) (๗) 
  - ผูดูแลเด็ก (พนจ.ท่ัวไป) (4) 
* งานสวัสดิการสังคม 
  - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (1) 
 

ทั้งนี้ ไดกำหนดกรอบอัตรากำลัง 3 ป ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ดังนี้ 

1. พนักงานสวนตำบล จำนวนท้ังสิ้น 2๕ อัตรา  ดังนี้ 
 

ลำดับ สวนราชการ 
จำนวน 
อัตรา 

หมายเหตุ 

1 ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 1  
3 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 17 - พนักงานสวนตำบล จำนวน 8 อัตรา 

- พนักงานครู อบต. จำนวน 9 อัตรา (เงินอุดหนุน) 
4 กองคลัง 4  
5 กองชาง 2   
6 หนวยตรวจสอบภายใน 1  

รวม 2๕   

  



๓๗ 
 

2. พนักงานจางตามภารกิจ จำนวนท้ังสิ้น 15 อัตรา  ดังนี้ 
 

ลำดับ สวนราชการ 
จำนวน 
อัตรา 

หมายเหตุ 

1 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 9 - ผูมีคุณวุฒิ จำนวน 2 อัตรา 
- ผูมีทักษะ จำนวน 7 อัตรา (ผูดูแลเด็ก)  
  (เงินอุดหนุน) 

2 กองคลัง 3 - ผูมีคุณวุฒ ิจำนวน 3 อัตรา 

3 กองชาง 3 - ผูมีคุณวุฒ ิจำนวน 3 อัตรา 

รวม 15   

 
3. พนักงานจางท่ัวไป จำนวนท้ังสิ้น 9 อัตรา  ดังนี้ 

 

ลำดับ สวนราชการ 
จำนวน 
อัตรา 

หมายเหตุ 

1 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 9 - พนักงานจางท่ัวไป จำนวน 5 อัตรา 
- ผูดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา  
  (เงินอุดหนุน 1 อัตรา/งบทองถ่ิน 3 อัตรา) 

รวม 9   

  แผนอัตรากำลัง 3 ป ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 มี
ทิศทางการกำหนดโครงสรางสวนราชการและและกรอบอัตรากำลัง ดังนี้ 
 

  1. อัตรากำลังคงที่/คงเดิม จากการวิเคราะหความตองการอัตรากำลังพนักงานสวนตำบล
และพนักงานจาง ยังมีภารกิจ อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน 

และปริมาณงานที่ตองปฏิบัติ เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตอบสนองตอความตองการของประชาชน ยังคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 จำนวน 47 อัตรา ดังนี้ 
     (1) พนักงานสวนตำบล จำนวน 14 อัตรา 
    (2) พนักงานคร ูอบต. จำนวน 9 อัตรา (เงินอุดหนุน) 
    (3) พนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 15 อัตรา (เงินอุดหนุน จำนวน 7 อัตรา) 
   (4) พนักงานจางท่ัวไป จำนวน 9 อัตรา (เงินอุดหนุน 1 อัตรา) 
  2. อัตรากำลังเพ่ิม/กำหนดเพ่ิมใหม จากการวิเคราะหความตองการอัตรากำลังพนักงานสวน
ตำบลและพนักงานจาง มีภารกิจ อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและคุณภาพของงาน 
และปริมาณงานที่เพิ ่มขึ ้น เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตอบสนองตอความตองการของประชาชน ท้ังนี้ ไมสงผลกระทบตอคาใชจายดานบุคคล ตาม
มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 
  (1) พนักงานสวนตำบล ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏบิัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 
เพื่อรองรับภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลตามยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต 



๓๘ 
 

  (2) พนักงานสวนตำบล ตำแหนง นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 
เพื่อรองรับภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลตามยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
เพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกำหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

  3. โครงสรางสวนราชการ ตามมติคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานีใน
การประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
เปลี่ยนแปลงโครงสรางสวนราชการและระดับตำแหนงของพนักงานสวนตำบล จากเดิมใหเปนไปตามขนาดของ
องคการบริหารสวนตำบล ขนาดเล็ก แกไขใหเปนไปตามประเภทองคการบริหารสวนตำบล ประเภทสามัญ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับ
ตำแหนงขององคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 และ คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัด
สุราษฎรธานีในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบใหองคการบริหาร
สวนตำบลประกาศโครงสรางสวนราชการและอำนาจหนาที่ของสวนราช โดยองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
แบงสวนราชการออกเปน 4 สวนไดแก สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล กองคลัง กองชาง และหนวย
ตรวจสอบภายใน 
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  จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีภารกิจ อำนาจหนาที่จะตอง
ดำเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอำนาจหนาที่ที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีการ
กำหนดโครงสรางสวนราชการ (ตามหนังสอืสำนักงาน ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 143 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
และหนังสือจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ี สฎ 0023.2/ว 9392 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563) ดังนี้ 

 8.1 โครงสรางสวนราชการ 
  ตามมติคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานีในการประชุมครั้งที่ 5/2563 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย (ขนาดเล็ก) เปน
องคการบริหารสวนตำบลประเภทสามัญ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
ประกาศโครงสรางสวนราชการและอำนาจหนาที่ของสวนราชการ ในการที่จะดำเนินการแกไขปญหาและการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการกำหนดโครงสราง
สวนราชการ ดังนี้ 

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

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

8. โครงสรางการกำหนดสวนราชการ 
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  2. กองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจาย การรับเงิน การจัดเก็บภาษี  
คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนำสงเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญช ีงานตรวจสอบ
บัญชีทุกประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทำหรือ
ชวยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตาง ๆ 
งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและ
ประจำป งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และ
ทรัพยสินตาง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคำแนะนำทาง
วิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย     
โดยกองคลัง องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน ดังนี้ 
   2.1 งานการเงินและบัญชี 

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
   2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

  3. กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 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
เครื ่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใชเครื ่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับประปา งานเกี่ยวกับการชางสุขาภิบาล งานชวยเหลือสนับสนุน
เครื ่องจักรกล งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือสนับสนุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ 
อะไหล น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริหารขอมูล สถิติชวยเหลือใหคำแนะนำทางวิชาการดานวิศวกรรมตาง ๆ งานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย โดยกองชาง องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย มีการแบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 3 งาน ดังนี้ 

3.1 งานกอสราง  
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

  4. หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำป งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ
จายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานตรวจสอบการทำประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตำบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห
และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคาในการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
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คำแนะนำแนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและท่ี
ไดรับมอบหมาย 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังพนักงานสวนตำบล 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 
 

1. สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
    1.1 งานบริหารท่ัวไป 
    1.2 งานการเจาหนาท่ี 
    1.3 งานนโยบายและแผน 
    1.4 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    1.5 งานสวัสดิการสังคม 
    1.6 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

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

 

๒. กองคลัง 
    2.1 งานการเงินและบัญชี 
    2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 

๒. กองคลัง 
    2.1 งานการเงินและบัญชี 
    2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    2.3 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 
 

 

3. กองชาง 
    3.1 งานกอสราง 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
 

3. กองชาง 
    3.1 งานกอสราง 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
 
 

 

4. -ไมมี- 4. หนวยตรวจสอบภายใน 
     

 

  หมายเหตุ 
  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลประเภทสามัญ กำหนดใหสำนักปลัดองคการบริหารสวน
ตำบล สำนัก/กองคลัง สำนัก/กองชาง และหนวยตรวจสอบภายใน เปนสวนราชการที่มีความจำเปนในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลลำดับแรก หากองคการบริหารสวนตำบลมีความพรอมเกี่ยวกับภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคล ภารกิจ อำนาจหนาที่ ปริมาณงาน ความยุงยากซับซอนของงานที ่เปน
ภารกิจของสวนราชการหลักตาม (3) สำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, (4) สำนัก/กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ, (5) สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ (6) กองการเจาหนาที่ ใหเสนอขอกำหนด
ไดตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กรณีที่ยังไม
กำหนดเปนสวนราชการหลักใหพิจารณะกำหนดเปนงาน หรือฝาย หรือกลุมงาน 
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 8.2 การวิเคราะหการกำหนดตำแหนง 

  องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ไดวิเคราะหการกำหนดตำแหนงจากภารกิจที ่จะ
ดำเนินการในแตละสวนราชการ ในระยะเวลา 3 ปขางหนา ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละ
สวนราชการมีเทาใด เพื่อนำมาวิเคราะหวาจะใชตำแหนงใด จำนวนเทาใด ในสวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล และเพื่อใหการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงกำหนดตำแหนงพนักงาน
สวนตำบล และพนักงานจาง ในกรอบอัตรากำลัง 3 ป ประปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ในแตละสวน
ราชการ ดังนี้ 

 

สวนราชการ/ 
งาน 

ตำแหนง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ตำแหนง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
กำลังที่
ตองการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

อบต.ปากฉลุย ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถ่ิน) 
ระดับตน 

บริหาร
ทองถ่ิน 

(บริหารงาน
ทองถิ่น) 

1 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถ่ิน) 
ระดับตน 

1 ตำแหนง 
ตาม

โครงสรางฯ 

ผลการวิเคราะห : ตำแหนง ปลดัองคการบริหารสวนตำบล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) กรอบอัตรากำลังปจจบุันม ี
                       ผูดำรงตำแหนง เปนตำแหนงที่เปนไปตามโครงสรางขององคการบริหารสวนตำบล (ประเภทสามัญ) 
                       เปนสายงานผูบริหารที่จำเปนตองมีอยูตามภารกิจ และปริมาณงานขององคการบริหารสวนตำบล ยังคง  
                       กำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตอไป                
สำนักปลัด 
อบต. 

หัวหนาสำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
ระดับตน 
 

อำนวยการ
ทองถ่ิน 

(บริหารงาน
ทั่วไป) 

1 หัวหนาสำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
ระดับตน 
 

1 ตำแหนง 
ตาม

โครงสรางฯ 

ผลการวิเคราะห : ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) เปนตำแหนงตามโครงสรางสวนราชการ 
                       ราชการขององคการบริหารสวนตำบล (ประเภทสามัญ) ซึ่งเปนสายงานผูบริหารที่จำเปนตองมีอยูตาม 
                       ภารกิจ และปริมาณงานขององคการบริหารสวนตำบล ยังคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป 
                       ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตอไป 
งานบริหาร
ทั่วไป 

นักจัดการงานทั่วไป 
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 

วิชาการ 
(เลขานุการและ
จัดการงานทั่วไป) 

1 นักจัดการงานทั่วไป 
ปฏิบัติการ 

1.37 
= 1 

มีคนครอง 

เจาพนักงานธุรการ 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 

ทั่วไป 
(ปฏิบัติงาน

ธุรการ) 

1 เจาพนักงานธุรการ 
ชำนาญงาน 

1.19 
= 1 

มีคนครอง 

คนงานทั่วไป  พนจ.ทั่วไป 
 

2 คนงานทั่วไป 1.75 
= 2 

มีคนครอง 

ภารโรง  พนจ.ทั่วไป 
 

1 ภารโรง 1.13 
= 1 

มีคนครอง 

 
 



๔๓ 

 

สวนราชการ/ 
งาน 

ตำแหนง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ตำแหนง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
กำลังที่
ตองการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

 ยาม  พนจ.ทั่วไป 
 

1 ยาม 1.19 
= 1 

มีคนครอง 

 พนักงานขับรถยนต  พนจ.ทั่วไป 
 

1 พนักงานขับรถยนต 1.19 
= 1 

มีคนครอง 

  ผลการวิเคราะห : งานบริหารทั่วไป มีพนักงานสวนตำบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนกังานจางทั่วไป  
                         จำนวน 6 ตำแหนง 7 อัตรา ดังนี ้
                           1. นักจัดการงานทั่วไป (ปก.)   1 อัตรา 
                           2. เจาพนักงานธุรการ (ชง.)     1 อัตรา 
                           3. คนงานทั่วไป                   2 อัตรา 
                           4. ภารโรง                         1 อัตรา 
                           ๕. ยาม                             1 อัตรา 
                           6. พนักงานขับรถยนต           1 อัตรา 
                        กรอบอัตราปจจุบนั มีพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ดำรงตำแหนง ครบตามกรอบอัตรากำลงั ซึ่ง 
                        เพียงพอตอภารกิจ อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ ความยากและคุณภาพ 
                        ของงานและปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตำบลที่จะตอง 
                        จายในดานบุคคล ยังคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลงั 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 –  
                        2566 ตอไป 
งานการ
เจาหนาที ่

นักทรัพยากรบุคคล 
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 

วิชาการ 
(การจาหนาที่) 

1 นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ 

1.38 
= 1 

 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห : งานการเจาหนาที่ มีพนกังานสวนตำบล จำนวน 1 ตำแหนง 1 อัตรา คือ นักทรัพยากรบุคคล (ปก.)  
                       ปจจุบนัมีผูดำรงตำแหนงครบตามกรอบอัตรากำลัง ซึง่มีความเพียงพอตอภารกิจ อำนาจหนาที่ และความ 
                       รับผิดชอบ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายของ 
                       องคการบริหารสวนตำบลที่จะตองจายในดานบุคคล ยังคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป 
                       ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

สวนราชการ/ 
งาน 

ตำแหนง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ตำแหนง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
กำลังที่
ตองการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

งานนโยบาย
และแผน 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 

วิชาการ 
(วิเคราะห

นโยบายและ
แผน) 

1 นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

1.34 
= 1 

มีคนครอง 

 ผช.นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผูมีคุณวุฒิ) 

1 ผช.นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

1.17 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห : งานนโยบายและแผน มีพนักงานสวนตำบล และพนักงานจางตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหนง 2 อัตรา ดังนี้ 
                         1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก.)  1 อัตรา 
                         2. ผูชวยนกัวิเคราะหนโยบายและแผน   1 อัตรา 
                       กรอบอัตราปจจุบนั มีพนักงานสวนตำบล และพนักงานจางตามภารกิจ ดำรงตำแหนงครบตามกรอบ 
                       อัตรากำลังที่กำหนด ซึ่งมีความเพียงพอตอภารกิจ อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที ่
                       ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวน 
                       ตำบลทีจ่ะตองจายในดานบุคคล ยังคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ 
                       พ.ศ. 2564 – 2566 ตอไป 
งานปองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

เจาพนกังานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 

ทั่วไป 
(ปฏิบัติงาน
ปองกันและ
บรรเทาฯ) 

1 เจาพนกังานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 

1.23 
= 1 

วาง 
(ขอใชบัญชี) 

ผลการวิเคราะห : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีพนักงานสวนตำบล จำนวน 1 ตำแหนง 1 อัตรา คือ เจาพนกังาน 
                        ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)   
                       กรอบอัตรากำลังปจจุบนั เปนตำแหนงวาง (ขอใชบัญชีจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
                       (อัตรากำลังที่ตองการ 1.23 คน) ซึ่งมีความเพียงพอตอภารกิจ อำนาจหนาที่ และความรับผดิชอบ  
                       ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทัง้ภาระคาใชจายขององคการบริหาร 
                       สวนตำบลทีจ่ะตองจายในดานบุคคล ยงัคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ   
                       พ.ศ. 2564 – 2566 ตอไป 
งานการศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

วิชาการ 
(วิชา

การศึกษา) 

1 นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

1.24 
= 1 

มีคนครอง 

ครู 
(ตำแหนงจัดสรรจาก สถ.) 

พนักงานครู 
อบต. 

(การสอน) 

5 ครู  
(ตำแหนงจัดสรรจาก สถ.) 

5 มีคนครอง 
(เงินอุดหนุน) 

 ครู 
(ตำแหนงจัดสรรจาก สถ.) 

พนักงานครู 
อบต. 

(การสอน) 

4 ครู  
(ตำแหนงจัดสรรจาก สถ.) 

4 วาง 
(เงินอุดหนุน) 

 
 
 



๔๕ 

 

สวนราชการ/ 
งาน 

ตำแหนง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ตำแหนง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
กำลังที่
ตองการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

 ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 
 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผูมีทักษะ) 

7 ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 
 

7 มีคนครอง 
(เงินอุดหนนุ) 

 ผูดูแลเด็ก  
 

พนจ.ทั่วไป 4 ผูดูแลเด็ก  
 

4 มีคนครอง 2 
วาง 2 

(เงินอุดหนุน/ 
งบทองถิ่น) 

ผลการวิเคราะห : งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีพนกังานสวนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจางตามภารกิจ  
                       (ผูมีทักษะ) และพนักงานจางทั่วไป  จำนวน 4 ตำแหนง 21 อัตรา ดังนี ้
                          1. นักวิชาการศึกษา (ปก.)      จำนวน  ๑  อัตรา 
                          2. ครู รับเงินเดือน คศ. 2       จำนวน  1  อัตรา 
                                  รับเงินเดือน คศ. 1       จำนวน  8  อัตรา 
                          3. ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)         จำนวน  7  อัตรา 
                          4. ผูดูแลเด็ก                       จำนวน  4  อัตรา (งบทองถ่ิน 3 อัตรา) 
                       ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 แหง มีพนักงานครู อบต. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมทีักษะ) 
                       และพนักงานจางทั่วไป แยกไดดังนี ้
                       1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางคราม มีเด็กนักเรียน (ปฐมวัย) จำนวน 72 คน (ณ 1 ก.ค. 63) 
                          1. ครู                                จำนวน  4  อัตรา 
                          2. ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)         จำนวน  2  อัตรา 
                           3. ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป)              จำนวน  2  อัตรา (วาง 1 อัตรา) 
                                     รวม  8  อัตรา 
                       2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนาซงึ มีเด็กนักเรียน (ปฐมวัย) จำนวน 29 คน (ณ 1 ก.ค. 63) 
                          1. ครู                               จำนวน  1  อัตรา (วาง) 
                          2. ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)         จำนวน  1  อัตรา 
                          3. ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป)              จำนวน  1  อัตรา 
                                     รวม  3  อัตรา 
                       3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเค่ียมเพาะ มีเด็กนักเรียน (ปฐมวัย) จำนวน 72 คน (ณ 1 ก.ค. 63) 
                          1. ครู                                จำนวน  4  อัตรา (วาง 3 อัตรา) 
                          2. ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)          จำนวน  4  อัตรา 
                          3. ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป)               จำนวน  1  อัตรา (วาง) 
                                     รวม  9  อัตรา 
                         (สัดสวนครูผูดูแลเด็ก ผช.ครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก : เด็ก = 1 : 10 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด 
                         สุราษฎรธานี เร่ือง กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการกำหนดตำแหนงพนักงานครูองคการบริหารสวน   
                         ตำบลในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558) 
 
 
 



๔๖ 

 

สวนราชการ/ 
งาน 

ตำแหนง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ตำแหนง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
กำลังที่
ตองการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

                        กรอบอัตราปจจุบนั มีพนักงานสวนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) 
                        และพนักงานจางทั่วไป  จำนวน 4 ตำแหนง 15 อัตรา ดังนี ้
                          1. นักวิชาการศึกษา (ปก.)     จำนวน  ๑  อัตรา 
                          2. ครู                              จำนวน  5  อัตรา เปนตำแหนงวาง 4 อัตรา 
                          3. ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)        จำนวน  7  อัตรา (เงินอุดหนุน) 
                          4. ผูดูแลเด็ก                      จำนวน  2  อัตรา (เงินอุดหนุน/งบทองถ่ิน) วาง 2 อัตรา                       
                        ซึ่งเพียงพอตอภารกิจ อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ ความยากและ 
                        คุณภาพของงาน และปริมาณงานและเด็กที่เพิ่มข้ึน และไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนเงนิอุดหนุน 
                        สำหรับอัตราเงินเดือนและคาตอบแทนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ซึ่งไมเพียงพอตอภารกิจ 
                        อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณ 
                        งานและเดก็ที่เพิ่มข้ึน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตำบลที่จะตองจายในดานบุคคล  
                        ยังคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ตอไป              
งานสวัสดิการ 
สังคม 

ผูชวยนักพัฒนา 
ชุมชน 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผูมีคุณวุฒิ) 

1 ผูชวยนักพัฒนา 
ชุมชน 

1.25 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห : งานสวัสดกิารสังคม มีพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหนง 1 อัตรา ดังนี้ 
                          1. ผูชวยนกัพัฒนาชุมชน        จำนวน 1 อัตรา 
                       กรอบอัตราปจจุบนั มีพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมคุีณวุฒิ) ดำรงตำแหนงครบ 
                       ตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด  ซึ่งมีความเพียงพอตอภารกิจ อำนาจหนาที ่และความรับผิดชอบ  
                       ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายของ 
                       องคการบริหารสวนตำบลที่จะตองจายในดานบุคคล ยังคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป  
                      ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตอไป 

งานสาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

นักวิชาการสาธารณสุข 
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 

วิชาการ 
(สาธารณสุข) 

- นักวิชาการสาธารณสุข 
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 

1.37 
= 1 

วาง 
กำหนดเพิ่ม 

ผลการวิเคราะห : - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนงานที่กำหนดเพิ่มขึ้นใหมตามตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศ     
ก.อบต.เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล 
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2563 (แนบทายหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 143 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) 
                         1. นักวิชาการสาธารณสุข       จำนวน 1 อัตรา 
                         เปนกรอบที ่กำหนดเพิ ่มขึ ้นมา เพื ่อรองรับมารองรับภารกิจงานดานการสงเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมโรค งานสุขาภิบาล และอื่นๆที่เกี่ยวของ อาทิเชน การ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การปองกันควบคุมโรค การเฝาระวังโรคและการติดตามฟนฟู
สุขภาพในชุมชน การจัดทำฐานขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับงานดานสาธารณสุข 
 



๔๗ 

 

สวนราชการ/ 
งาน 

ตำแหนง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ตำแหนง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
กำลังที่
ตองการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

กองคลัง ผูอำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
ระดับตน 

อำนวยการ
ทองถ่ิน 

(บริหารงาน
การคลัง) 

1 ผูอำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
ระดับตน 

1 ตำแหนง 
ตาม

โครงสรางฯ 

ผลการวิเคราะห : ตำแหนงผูอำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) กรอบอัตรากำลังปจจุบนั มีผูดำรง 
                       ตำแหนงวาง เปนตำแหนงตามโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบล (ประเภทสามญั)  
                       เปนสายงานผูบริหารที่จำเปนตองมีอยูตามภารกิจและปริมาณงานขององคการบริหารสวนตำบล  
                       ยังคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตอไป                     
งานการเงนิ
และบัญช ี

นักวิชาการเงินและบัญช ี
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 

วิชาการ 
(วิชาการเงิน
และบัญชี) 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี 
(ปฏิบัติการ) 

1.28 
= 1 

มีคนครอง 

 ผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบญัช ี

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผูมีคุณวุฒิ) 

1 ผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบญัช ี

1.31 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห :  งานการเงินและบัญชี มีพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) จำนวน 2 ตำแหนง   
                        2 อัตรา ดังนี้ 
                          1. นกัวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) 
                          2. ผูชวยเจาพนักงานการเงนิและบัญชี  
                        กรอบอัตราปจจุบนั พนักงานสวนตำบล มีคนครองครบตามกรอบอัตรากำลงัที่กำหนด ซึ่งมีความ 
                        เพียงพอตอภารกิจ อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ ความยากและ คุณภาพ 
                        ของงาน และปริมาณงาน ตลอดทัง้ภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตำบลที่จะตองจายในดาน 
                        บุคคล ยังคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตอไป 
งานพัฒนาและ 
จัดเก็บรายได 

เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได  
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 

ทั่วไป 
(ปฏิบัติงาน

จัดเก็บรายได) 

1 เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได  
(ปฏิบัติงาน) 

1.28 
= 1 

มีคนครอง 

ผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได  

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผูมีคุณวุฒิ) 

1 ผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได  

1.19 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได มีพนักงานสวนตำบล จำนวน 2 ตำแหนง 2 อัตรา ดังนี ้
                         1. เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.)     จำนวน 1 อัตรา 
                         2. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได          จำนวน 1 อัตรา 
                       กรอบอัตราปจจุบนั พนักงานสวนตำบล มีคนครองครบตามกรอบอัตรากำลงัที่กำหนด ซึ่งมีความเพียงพอ 
                       ตอภารกิจ อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและ คุณภาพของงาน และ 
                       ปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตำบลที่จะตองจายในดานบุคคล ยังคง 
                       กำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตอไป 
 
 



๔๘ 

 

สวนราชการ/ 
งาน 

ตำแหนง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ตำแหนง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
กำลังที่
ตองการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

งานทะเบียน
ทรัพยสินและ
พัสด ุ

เจาพนักงานพัสดุ 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 

ทั่วไป 
(ปฏิบัติงาน

พัสดุ) 

1 เจาพนักงานพัสดุ 
ชำนาญงาน 

1.20 
= 1 

 

มีคนครอง 

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผูมีคุณวุฒิ) 

1 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1.19 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห : งานทะเบยีนทรัพยสินและพัสดุ มีพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒ)ิ จำนวน 
                       2 ตำแหนง 2 อัตรา ดังนี ้
                          1. เจาพนักงานพัสดุ (ชน.)        จำนวน 1 อัตรา 
                          2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ      จำนวน 1 อัตรา 
                       กรอบอัตราปจจุบนั มีพนักงานสวนตำบล และพนักงานจางตามภารกิจ ดำรงตำแหนงครบตามกรอบ 
                       อัตรากำลัง ซึ่งมีความเพียงพอตอภารกิจ อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความ 
                       ยาก และคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตำบลที ่
                       จะตองจายในดานบุคคล ยงัคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลงั 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  
                       2564 – 2566 ตอไป 
 
กองชาง ผูอำนวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง) 
ระดับตน 

อำนวยการ
ทองถ่ิน 

(บริหารงาน
ชาง) 

1 ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
ระดับตน 

1 ตำแหนง 
ตาม

โครงสรางฯ 

ผลการวิเคราะห : ตำแหนง ผูอำนวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) เปนตำแหนงตามโครงสรางสวนราชการ 
                      ขององคการบริหารสวนตำบล (ประเภทสามญั) เปนสายงานผูบริหารที่จำเปนตองมีอยูตามภารกิจและ 
                      ปริมาณงานขององคการบริหารสวนตำบล ยงัคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำป 
                      งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตอไป                    
งานกอสราง ผูชวยนายชางโยธา พนจ.ตาม

ภารกิจ 
(ผูมีคุณวุฒิ) 

1 ผูชวยนายชางโยธา 1.12 
= 1 

มีคนครอง 

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผูมีคุณวุฒิ) 

1 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 

1.19 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห : งานกอสราง มีพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมคุีณวุฒิ) จำนวน 2 ตำแหนง 2 อัตรา ดังนี ้
                          1. ผูชวยนายชางโยธา             จำนวน 1 อัตรา 
                          2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ      จำนวน 1 อัตรา               
                      กรอบอัตราปจจุบัน มีพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ดำรงตำแหนงครบตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด  
                        ซึ่งมีความเพียงพอตอภารกิจ อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและ คุณภาพ 
                        ของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตำบลที่จะตองจายในดานบุคคล 
                        ยังคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตอไป 



๔๙ 

 

สวนราชการ/ 
งาน 

ตำแหนง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ตำแหนง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
กำลังที่
ตองการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

งานออกแบบ
และควบคุม
อาคาร 

นายชางโยธา 
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

ทั่วไป 
(ปฏิบัติงาน
ชางโยธา) 

1 นายชางโยธา 
ชำนาญงาน 

1.26 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห : งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีพนักงานสวนตำบล จำนวน 1 ตำแหนง 1 อัตรา ดังนี้                                                            
                         1. นายชางโยธา (ชง.)         จำนวน 1 อัตรา 
                       กรอบอัตราปจจุบนั มีพนกังานสวนตำบลดำรงตำแหนงครบตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด ซึ่งมีความ 
                       เพียงพอตอภารกิจ อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ ความยาก และคุณภาพ 
                       ของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตำบลที่จะตองจายในดาน 
                       บุคคล ยังคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตอไป 
 
งานประสาน
สาธารณปูโภค 

ผูชวยนายชางไฟฟา 
 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผูมีคุณวุฒิ) 

1 ผูชวยนายชางไฟฟา 1.35 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห : งานประสานสาธารณปูโภค มีพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวฒุิ) จำนวน 1 ตำแหนง 1 อัตรา ดังนี้                                       
                          1. ผูชวยนายชางไฟฟา      จำนวน 1 อัตรา 
                      กรอบอัตราปจจุบัน มีพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) ดำรงตำแหนงครบตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด  
                        ซึ่งมีความเพียงพอตอภารกิจ อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและ คุณภาพ 
                        ของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตำบลที่จะตองจายในดานบุคคล 
                        ยังคงกำหนดตำแหนงในแผนอัตรากำลัง 3 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตอไป 
 
หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

วิชาการ 
(ตรวจสอบ
ภายใน) 

- นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

1 วาง 
กำหนดใหม 

ผลการวิเคราะห : ไมตองประเมินปริมาณงาน หนาที่ความรับผิดชอบหรือตัวชี้วัด ตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.
เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการวิธกีารบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล และ
กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
(แนบทายหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 143 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

กรอบอัตรากำลัง 3 ป  ระหวางป พ.ศ. 2564 – 2566 
 

สวนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กำลัง 
เดิม 

กรอบอัตรากำลังตำแหนงที่
คาดวาจะตองใชในชวง
ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากำลังคน 
เพ่ิม/ลด 

  
หมายเหตุ 

   2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1. นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน 
(ปลัดองคการบริหารสวนตำบล)  

1 1 1 1 - - - 
 

รวม 1 1 1 1 - - -   

สำนักปลัด อบต. (01)       

 
  

2. นักบริหารงานทัว่ไป ระดับตน 
(หัวหนาสำนักปลัด)  

1 1 1 1 - - - 
 

3. นักจัดการงานทั่วไป ปก. 1 1 1 1 - - -  

4. นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1 1 1 1 - - -  
5. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก. 1 1 1 1 - - -   

6. นักวิชาการศึกษา ปก. 1 1 1 1 - - -  

7. นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) - - 1 1 - +1 - กำหนดเพิ่ม 

8. เจาพนักงานธุรการ ชง. 1 1 1 1 - - -  

9. เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ปง./ชง. 

1 1 1 1 - - - วาง  

10. ครู  5 5 5 5 - - - เงินอุดหนุน 

11. ครู  4 4 4 4 - - - วาง 
 

       เงินอุดหนุน 

พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)          

12. ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 1 1 1 - - -  
13. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ)          

14. ผูดูแลเด็ก  7 7 7 7  - - เงินอุดหนุน 

พนักงานจางทั่วไป          

15. คนงานทั่วไป 2 2 2 2 - - -   

16. ภารโรง 1 1 1 1 - - -  
17. ยาม 1 1 1 1 - - -  
18 พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - -  
19. ผูดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - - เงินอุดหนุน/ 

งบทองถ่ิน 
20. ผูดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - - วาง 

งบทองถ่ิน 

รวม 34 34 35 35 - +1 -   



๕๑ 

 

สวนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กำลัง 
เดิม 

กรอบอัตรากำลังตำแหนงที่
คาดวาจะตองใชในชวง
ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากำลังคน 
เพ่ิม/ลด 

  
หมายเหตุ 

   2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองคลัง (04)                 

21. นักบริหารงานการคลงั ระดับตน 
(ผูอำนวยการกองคลัง)  

1 1 1 1 - - - 
 

22. นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 1 1 1 1 - - -  
23. เจาพนักงานจดัเก็บรายได ปง. 1 1 1 1 - - -  
24. เจาพนักงานพสัดุ ชง. 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)         
25. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบญัช ี 1 1 1 1 - - -  
26. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 1 1 1 - - -  
27. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1 1 1 1 - - -  

รวม 7 7 7 7 - - -  
กองชาง (05)                 

28. นักบริหารงานชาง ระดับตน 
(ผูอำนวยการกองชาง)  

1 1 1 1 - - - 
 

29. นายชางโยธา ชง. 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)         

30. ผูชวยนายชางโยธา  1 1 1 1 - - -  
31. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
32. ผูชวยนายชางไฟฟา 1 1 1 1 - - -  

รวม 5 5 5 5 - - -   

หนวยตรวจสอบภายใน         
33. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  - - 1 1 - +1 - กำหนดเพิ่ม 

รวม - - 1 1 - +1 -  

รวมทั้งหมด 47 47 49 49 - +2 -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

สรุปกรอบอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย อำเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ลำดับ
ที่ 

สวนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
กำลัง 
เดิม 

กรอบอัตรากำลังตำแหนงที่
คาดวาจะตองใชในชวง
ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากำลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
1 ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 1 1 1 1 - - -  
2 สำนักปลัด อบต. 34 34 35 35 - +1 -  
3 กองคลัง 7 7 7 7 - - -  
4 กองชาง 5 5 5 5 - - -   
5 หนวยตรวจสอบภายใน - - 1 1 - +1 -  

รวม 47 47 49 49 - +2 -   

 



ระดับ จํานวน

ที่ ชื่อสายงาน ตําแหนง ทั้งหมด

จํานวน เงินเดือน เงินประจํา

(คน) (1) ตําแหนง (2)

1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น) ตน 1 1 448,920 48,000 1 1 1 -  -  - 13,320 13,320 15,240 510,240 523,560 538,800 (37,410)

(นายปารเมศ  ศรีรัตนกุล)

สํานักปลัด อบต. (01)

2 หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ตน 1 1 382,560 42,000 1 1 1  -  -  - 13,440 13,320 13,320 438,000 451,320 464,640 (31,880)

(นายเฉลิมพล  ถิ่นทะเล)

3 นักจัดการงานทั่วไป ปก. 1 1 241,440 0 1 1 1 -  -  - 7,800 8,760 8,760 249,240 258,000 266,760 (20,120)

(นางสาวอรอนงค  วิโรจน)

4 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1 1 210,840 0 1 1 1  -  -  - 7,560 7,680 7,680 218,400 226,080 233,760 (17,570)

(นายอิทธิกร  นันตกูล)

5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก. 1 1 293,760 0 1 1 1  -  -  - 9,480 9,720 10,080 303,240 312,960 323,040 (24,480)

(นายอภิชาติ  ทองแดง)

6 นักวิชาการศึกษา ปก. 1 1 180,720 0 1 1 1  -  -  - 9,360 9,120 8,280 190,080 199,200 207,480 (15,060)

(นางสาวจันทรจิรา  ยืนทรัพย)

7 นักวิชการสาธารณสุข ปก./ชก. 1 0 0 0 0 1 1 - +1 - 0 355,320 12,000 0 355,320 367,320 กําหนดเพิ่ม

- วาง -

8 เจาพนักงานธุรการ ชง. 1 1 254,280 0 1 1 1  -  -  - 10,200 10,560 10,800 264,480 275,040 285,840 (21,190)

(นางสาวลัดดาวัลย  พรมว)ี

9 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาฯ ปง./ชง. 1 0 297,900 0 1 1 1 -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

- วาง -

10 ครู 9 5 0 0 9 9 9 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

พนักงานจางตามภารกิจ

11 ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน (ผูมีคุณวุฒ)ิ 1 1 232,920 1 1 1  -  -  - 9,360 9,720 10,080 242,280 252,000 262,080 (19,410)

(นายอภิชาต  อินทวิเศษ)

12 ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (ผูมีคุณวุฒ)ิ 1 1 235,800 1 1 1  -  -  - 9,480 9,840 10,320 245,280 255,120 265,440 (19,650)

(นางสาวชฎาภรณ  แกวศรีจันทร)

13 ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 1 1 9,400 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

(นางสาวพาเรศ  ประทุมเพชร) 40,560 9,960 10,320 10,800 50,520 60,840 71,640 งบทองถิ่น

14 ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 1 1 9,400 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

(นางสาวจิราภรณ  สําล)ี 31,920 9,960 10,320 10,800 41,880 52,200 63,000 งบทองถิ่น

15 ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 1 1 9,400 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

(นางหรรษา  รักษนาค) 27,840  -  -  - 9,960 10,320 10,800 37,800 48,120 58,920 งบทองถิ่น

16 ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 1 1 9,400 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

(นางสาวสุภาพร  โสตทิพย) 39,000 9,960 10,320 10,800 48,960 59,280 70,080 งบทองถิ่น

53

อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตองใชในชวง อัตรากําลังคน หมายเหตุ

ระยะเวลา 3 ปขางหนา เพิ่ม (+) / ลด (-)

2564 2565 2566 2564 2565

คาใชจายที่เพิ่มขึ้น (3) คาใชจายรวม (4)

2566 2564 2565

จํานวนที่มีอยูปจจุบัน

2566 2564 2565 2566

9.  ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น



ระดับ จํานวน

ที่ ชื่อสายงาน ตําแหนง ทั้งหมด

จํานวน เงินเดือน เงินประจํา

(คน) (1) ตําแหนง (2)

17 ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 1 1 9,400 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

นางสาวหทัยทิพย  มิตรเมือง 30,840 9,960 10,320 10,800 40,800 51,120 61,920 งบทองถิ่น

18 ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 1 1 9,400 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

นางจริยา  พรหมเพชร 29,520 9,960 10,320 10,800 39,480 49,800 60,600 งบทองถิ่น

19 ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 1 1 9,400 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

(นางสาววิยะดา  นิยะกิจ) 23,640 9,960 10,320 10,800 33,600 43,920 54,720 งบทองถิ่น

พนักงานจางทั่วไป

20 คนงานทั่วไป 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

(นางสาวกรกนก  แกวมณ)ี

21 คนงานทั่วไป 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

นางสาวจีรวรรณ  ดวงไกรถิ่น

22 ภารโรง 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

นายวิฑูรย  แสงเกตุ

23 ยาม 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

นายวีระศักดิ์  สําลี

24 พนักงานขับรถยนต 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

นายสมพงศ  แกวศรีจันทร

25 ผูดูแลเด็ก 1 1 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

นางสาวสนธยา  ทองมีศรี

26 ผูดูแลเด็ก 1 0 0 1 1 1 -  -  - 108,000 0 0 108,000 108,000 108,000 งบทองถิ่น

 - วาง-

27 ผูดูแลเด็ก 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 งบทองถิ่น

(นางชนิสรา  อินทวิเศษ)

28 ผูดูแลเด็ก 1 0 0 1 1 1 -  -  - 108000 0 0 108000 108000 108000 งบทองถิ่น

 - วาง-

กองคลัง (04)

29 ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ตน 1 1 396,000 42,000 1 1 1  -  -  - 13,320 13,320 13,080 409,320 422,640 435,720 (33,000)

(นางชุติพร เลิศผดุงพงษ)

30 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 1 1 207,480 1 1 1  -  -  - 7,080 7,680 7,680 214,560 222,240 229,920 (17,290)

(นางสาวโสภาภรณ เรืองเวช)

31 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง. 1 1 138,120 1 1 1  -  -  - 5,400 6,120 6,000 143,520 149,640 155,640 (11,510)

(นางสาววิกานดา พลนุย)

32 เจาพนักงานพัสดุ ชง. 1 1 335,520 1 1 1  -  -  - 11,040 11,160 11,520 346,560 357,720 369,240 (27,960)

นางจันทรฉาย  พงศอารีย

2565

อัตรากําลังคน
ระยะเวลา 3 ปขางหนา เพิ่ม (+) / ลด (-)

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2566

คาใชจายที่เพิ่มขึ้น (3) คาใชจายรวม (4)
หมายเหตุ

2566 2564 25652564

54

จํานวนที่มีอยูปจจุบัน
อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตองใชในชวง



ระดับ จํานวน

ที่ ชื่อสายงาน ตําแหนง ทั้งหมด

จํานวน เงินเดือน เงินประจํา

(คน) (1) ตําแหนง (2)

พนักงานจางตามภารกิจ

33 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (ผูมีคุณวุฒ)ิ 1 1 168,960 1 1 1  -  -  - 6,840 7,080 7,320 175,800 182,880 190,200 (14,080)

นางสาวจิรพร  รัตนะอยวิโรจน

34 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (ผูมีคุณวุฒ)ิ 1 1 144,720 1 1 1  -  -  - 5,880 6,120 6,360 150,600 156,720 163,080 (12,060)

นางสาวกาญจนา  บุญทอง

35 ผูชวยเจาพนักงานธรุการ (ผูมีคุณวุฒ)ิ 1 1 138,840 1 1 1  -  -  - 5,640 5,880 6,120 144,480 150,360 156,480 (11,570)

นายสุรศักดิ์  เพ็งบูลย

กองชาง (05)

36 ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) ตน 1 0 317,520 42,000 1 1 1  -  -  - 12,240 12,960 13,440 329,760 342,720 356,160 (26,460)

(นายชํานิ  เกตุนุย)

37 นายชางโยธา ชง. 1 1 269,880 1 1 1  -  -  - 10,560 10,800 11,040 280,440 291,240 302,280 (22,490)

นายธีรยุทธ  บุญตอ

พนักงานจางตามภารกิจ

38 ผูชวยนายชางโยธา (ผูมีคุณวุฒ)ิ 1 1 137,640 1 1 1  -  -  - 5,520 5,760 6,000 143,160 148,920 154,920 (11,470)

นายสิริวัฒน  นาคบุญชวย

39 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ผูมีคุณวุฒ)ิ 1 1 146,160 1 1 1  -  -  - 5,880 6,120 6,360 152,040 158,160 164,520 (12,180)

นางสุกัญญา  เนตรรุง

40 ผูชวยนายชางไฟฟา (ผูมีคุณวุฒ)ิ 1 1 143,640 1 1 1  -  -  - 5,760 6,000 6,240 149,400 155,400 161,640 (11,970)

นายอภิชาติ  อุดมสัตยานุกิจ

หนวยตรวจสอบภายใน (12)

41 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 0 0 0 0 1 1 +1 - 0 355,320 12,000 0 355,320 367,320 กําหนดเพิ่ม

 - วาง-

(5) รวม 49 39 6,643,860 174,000 47 49 49 - +2 - 480,600 983,640 305,040 6,765,540 7,749,180 8,054,220

(6) ประมาณการประโยชนตอบแทนอื่น 15% 1,014,831 1,162,377 1,208,133

(7) รวมเปนคาใชจายบุคคลทั้งสิ้น 7,780,371 8,911,557 9,262,353

(8) 19.47 21.24 21.02

(9) 39,961,933 41,960,030 44,058,031

คิดเปนรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป

ระยะเวลา 3 ปขางหนา เพิ่ม (+) / ลด (-)

2564 2565 2566 2564 2565 2566

หมายเหตุ

25662564 2565 2566 2564 2565

งบประมาณรายจายประจําป ใชฐานป 2563 เพิ่มขึ้นรอยละ 5

จํานวนที่มีอยูปจจุบัน
อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตองใชในชวง อัตรากําลังคน

คาใชจายที่เพิ่มขึ้น (3)
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คาใชจายรวม (4)



๕๖ 
 

 
 

โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป 

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 



๕๗ 
 
 

โครงสรางของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 



๕๘ 
 
 

 
โครงสรางของกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 



๕๙ 
 
 

 
โครงสรางของกองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดบัตน) 

งานกอสราง 

พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยนายชางโยธา (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- นายชางโยธา ปง./ชง. (1) 

งานประสานสาธารณูปโภค 

พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยนายชางไฟฟา (1) 



๖๐ 
 
 

 
โครงสรางของหนวยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

หนวยตรวจสอบภายใน 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (1) 



ที่ เงินประจํา เงินคาตอบแทน/ หมายเหตุ

ตําแหนง เงินเพิ่มอื่นๆ

1 นายปารเมศ  ศรีรัตนกุล รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 67-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตน 67-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตน 448,920 48,000 0 496,920

(การปกครองทองถิ่น) (นักบริหารงานทองถิ่น) (นักบริหารงานทองถิ่น) (37,410x12) (4,000x12)

สํานักปลัด อบต. (01)

พนักงานสวนตําบล

2 นายเฉลิมพล  ถิ่นทะเล รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 67-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด ตน 67-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด ตน 382,560 42,000 0 424,560

(การปกครองทองถิ่น) (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (31,880x12) (3,500x12)

งานบริหารทั่วไป

3 นางสาวอรอนงค  วิโรจน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 67-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปก. 67-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปก. 241,440 0 0 241,440

(การปกครองทองถิ่น) (20,120x12)

4 นางสาวลัดดาวัลย  พรมวี การศึกษาบัณฑิต 67-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ชง. 67-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ชง. 254,280 0 0 254,280

      (ภาษาไทย) (21,190x12)

งานการเจาหนาที่

5 นายอิทธิกร  นันตกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต 67-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 67-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 210,840 0 0 210,840

(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

งานนโยบายและแผน

6 นายอภิชาติ  ทองแดง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 67-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบาย ปก. 67-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก. 293,760 0 0 293,760

      (รัฐประศาสนศาสตร) และแผน (24,480x12)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

7  -วาง- - - - - 67-3-01-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 0 0 0 กําหนดเพิ่ม

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

8  -วาง- - 67-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและ ปง./ชง. 67-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและ ปง./ชง. 297,900 0 0 (วางเดิม)

      บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย (คากลางเงินเดือน) 297,900

งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

9 นางสาวจันทรจิรา  ยืนทรัพย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 67-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 67-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 180,720 0 0 180,720

      (การจัดการทรัพยากรมนุษย) (15,060x12)

ระดับ
ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

61

กรอบอัตรากําลังใหม

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ

เงินประจําตําแหนง

เงินเดือน 

กรอบอัตรากําลังเดิม

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง

11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ



ที่ เงินประจํา เงินคาตอบแทน/ หมายเหตุ

ตําแหนง เงินเพิ่มอื่นๆ

พนักงานครู อบต.

งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางคราม

10 นางประยูร  สินธู ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 67-3-01-6600-223 ครู คศ.2 67-3-01-6600-223 ครู คศ.2 เงินอุดหนุน

(การบริหารการศึกษา)

11 นางวิไลลักษ  นพคุณ ครุศาสตรบัณฑิต 67-3-01-6600-228 ครู คศ.1 67-3-01-6600-228 ครู คศ.1 เงินอุดหนุน

     (การศึกษาปฐมวัย)

12 นางจารุวรรณ  สุวรรณจันทร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 67-3-01-6600-229 ครู คศ.1 67-3-01-6600-229 ครู คศ.1 เงินอุดหนุน

(การบริหารการศึกษา)

13 นางวรรณา  อินทรักษ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 67-3-01-6600-230 ครู คศ.1 67-3-01-6600-230 ครู คศ.1 เงินอุดหนุน

(การบริหารการศึกษา)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนาซึง

14  -วาง- - 67-3-01-6600-227 ครู คศ.1 67-3-01-6600-227 ครู คศ.1 (วางเดิม)

เงินอุดหนุน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเคี่ยมเพาะ

15  -วาง- - 67-3-01-6600-224 ครู คศ.1 67-3-01-6600-224 ครู คศ.1 (วางเดิม)

เงินอุดหนุน

16  -วาง- - 67-3-01-6600-225 ครู คศ.1 67-3-01-6600-225 ครู คศ.1 (วางเดิม)

เงินอุดหนุน

17  -วาง- - 67-3-01-6600-226 ครู คศ.1 67-3-01-6600-226 ครู คศ.1 (วางเดิม)

เงินอุดหนุน

18 นางอรพินท  กลอมเกลี้ยง ครุศาสตรบัณฑิต 67-3-01-6600-231 ครู คศ.1 67-3-01-6600-231 ครู คศ.1 เงินอุดหนุน

(การศึกษาปฐมวัย)

พนักงานจางตามภารกิจ

งานนโยบายและแผน

19 นายอภิชาต  อินทวิเศษ ศิลปศาสตรบัณฑิต - ผูชวยนักวิเคราะห - - ผูชวยนักวิเคราะห - 232,920 0 0 232,920

(รัฐศาสตร-บริหารรัฐกิจ) นโยบายและแผน นโยบายและแผน (19,410x12)

งานสวัสดิการสังคม

20 นางสาวชฎาภรณ  แกวศรีจันทร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน - - ผูชวยนักพัฒนาชุมชน - 235,800 0 0 235,800

(การปกครองทองถิ่น) (19,650x12)
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เงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง

ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ



ที่ เงินประจํา เงินคาตอบแทน/ หมายเหตุ

ตําแหนง เงินเพิ่มอื่นๆ

งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางคราม

21 นางสาวพาเรศ  ประทุมเพชร ศึกษาศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 0 0 0 เงินอุดหนุน

(การศึกษาปฐมวัย)

22 นางสาวจิราภรณ  สําลี ศึกษาศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 0 0 0 เงินอุดหนุน

(การศึกษาปฐมวัย)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนาซึง

23 นางหรรษา  รักษนาค บริหารธุรกิจบัณฑิต - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 0 0 0 เงินอุดหนุน

(การเงินการธนาคาร)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเคี่ยมเพาะ

24 นางสุภาพร  โสตทิพย ศิลปศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 0 0 0 เงินอุดหนุน

(การพัฒนาชุมชน)

25 นางสาวหทัยทิพย  มิตรเมือง ศึกษาศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 0 0 0 เงินอุดหนุน

(การศึกษาปฐมวัย)

26 นางจริยา  พรหมเพชร ศึกษาศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 0 0 0 เงินอุดหนุน

(การศึกษาปฐมวัย)

27 นางสาววิยะดา  นิยะกิจ ศึกษาศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 0 0 0 เงินอุดหนุน

(การศึกษาปฐมวัย)

พนักงานจางทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

28 นางสาวกรกนก  แกวมณี ศิลปศาสตรบัณฑิต - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 0 0 108,000

(รัฐศาสตร-บริหารรัฐกิจ) (9,000x12)

29 นางสาวจีรวรรณ  ดวงไกรถิ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 0 0 108,000

(การบริหารธุรกิจ) (9,000x12)

30 นายวิฑูรย  แสงเกตุ ป.6 - ภารโรง - - ภารโรง - 108,000 0 0 108,000

(9,000x12)

31 นายวีระศักดิ์  สําลี ปวส. - ยาม - - ยาม - 108,000 0 0 108,000

(สัตวศาสตร) (9,000x12)

32 นายสมพงศ  แกวศรีจันทร ป.6 - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 108,000 0 0 108,000

(9,000x12)
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม

เงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ



ที่ เงินประจํา เงินคาตอบแทน/ หมายเหตุ

ตําแหนง เงินเพิ่มอื่นๆ

งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางคราม

33 นางสาวสนธยา  ทองมีศรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 0 0 0 เงินอุดหนุน

(การศึกษาปฐมวัย)

34  -วาง- - - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 0 0 0 (วางเดิม)

งบทองถิ่น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนาซึง

35 นางชนิสรา  อินทวิเศษ ศิลปศาสตรบัณฑิต - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 108,000 0 0 งบทองถิ่น

(รัฐศาสตร-บริหารรัฐกิจ) (9,000x12)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเคี่ยมเพาะ

36  -วาง- - - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 0 0 0 (วางเดิม)

งบทองถิ่น

กองคลัง (04)

พนักงานสวนตําบล

37 นางชุติพร  เลิศผดุงพงษ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 67-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 67-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 396,000 42,000 0 438,000

      (การปกครองทองถิ่น) (นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (33,000x12) (3,500x12)

งานการเงินและบัญชี

38 นางสาวโสภาภรณ  เรืองเวช บริหารธุรกิจบัณฑิต 67-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 67-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 207,480 0 0 207,480

       (การบัญชี) (17,290x12)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

39 นางสาววิกานดา  พลนุย บริหารธุรกิจบัณฑิต 67-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง. 67-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง. 138,120 0 0 138,120

(การบริหารทรัพยากรมนุษย) (11,510x12)

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

40 นางจันทรฉาย  พงศอารีย อนุปริญญา 67-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ชง. 67-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ชง. 335,520 0 0 335,520

(บริหารธุรกิจ) (27,960x12)

พนักงานจางตามภารกิจ

งานการเงินและบัญชี

41 นางสาวจิรพร รัตนะอยวิโรจน ศิลปศาสตรบัณฑิต - ผูชวยเจาพนักงานการเงิน - - ผูชวยเจาพนักงานการเงิน - 168,960 0 0 168,960

(การจัดการทั่วไป) และบัญชี และบัญชี (14,080x12)

ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม
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เงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง เลขที่ตําแหนงระดับ ตําแหนง ระดับ



ที่ เงินประจํา เงินคาตอบแทน/ หมายเหตุ

ตําแหนง เงินเพิ่มอื่นๆ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

42 นางสาวกาญจนา  บุญทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ - - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ - 144,720 0 0 144,720

(บริหารธุรกิจ) รายได รายได (12,060x12)

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

43 นายสุรศักดิ์  เพ็งบูลย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 138,840 0 0 138,840

(รัฐประศาสนศาสตร) (11,570x12)

กองชาง (05)

พนักงานสวนตําบล

44 นายชํานิ  เกตุนุย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 67-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 67-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 317,520 42,000 0 359,520

(รัฐประศาสนศาสตร) (นักบริหารงานชาง) (นักบริหารงานชาง) (26,640x12) (3,500x12)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

45 นายธีรยุทธ  บุญตอ วิทยาศาสตรบัณฑิต 67-3-05-4701-001 นายชางโยธา ชง. 67-3-05-4701-001 นายชางโยธา ชง. 269,880 0 0 269,880

       (การจัดการงานกอสราง) (22,490x12)

พนักงานจางตามภารกิจ

งานกอสราง

46 นายสิริวัฒน  นาคบุญชวย วิทยาศาสตรบัณฑิต - ผูชวยนายชางโยธา - - ผูชวยนายชางโยธา - 137,640 0 0 137,640

(เทคโนโลยีกอสราง) (11,470x12)

47 นางสุกัญญา  เนตรรุง ศิลปศาสตรบัณฑิต - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 146,160 0 0 146,160

(บริหารธุรกิจ) (12,180x12)

งานประสานสาธารณูปโภค

48 นายอภิชาติ  อุดมสัตยานุกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต - ผูชวยนายชางไฟฟา - - ผูชวยนายชางไฟฟา - 143,640 0 0 143,640

(สุขศึกษา) (11,970x12)

หนวยตรวจสอบภายใน (12)

พนักงานสวนตําบล

49 -วาง- - - - - 67-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 0 0 0 กําหนดเพิ่ม

ระดับเลขที่ตําแหนง ตําแหนง
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม

เงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ



๖๖ 
 

กรอบอัตรากำลังพนักงานสวนตำบล 
แผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย อำเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

ที ่ เลขที่ตำแหนง ชื่อตำแหนง ประเภท ระดับ 

1 67-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

บริหารทองถิ่น ตน 

 สำนักปลัด (01)    

2 67-3-01-2101-001 หัวหนาสำนักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

อำนวยการทองถิ่น ตน 

 งานบริหารท่ัวไป    

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

4 67-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปง./ชง. 

 งานการเจาหนาท่ี    

5 67-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปก./ชก. 
 งานนโยบายและแผน    

6 67-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ปก./ชก. 
 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

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

8 67-3-01-6600-223 คร ู พนักงานครู อบต. คศ.2 

9 67-3-01-6600-224 คร ู พนักงานครู อบต. คศ.1 

10 67-3-01-6600-225 คร ู พนักงานครู อบต. คศ.1 

11 67-3-01-6600-226 คร ู พนักงานครู อบต. คศ.1 

12 67-3-01-6600-227 คร ู พนักงานครู อบต. คศ.1 
13 67-3-01-6600-228 คร ู พนักงานครู อบต. คศ.1 

14 67-3-01-6600-229 คร ู พนักงานครู อบต. คศ.1 

15 67-3-01-6600-230 คร ู พนักงานครู อบต. คศ.1 

16 67-3-01-6600-231 คร ู พนักงานครู อบต. คศ.1 
 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

17 67-3-01-3601-231 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ปก./ชก.  
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

18 67-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ท่ัวไป ปง./ชง. 

 
 
 
 



๖๗ 
 

ที ่ เลขที่ตำแหนง ชื่อตำแหนง ประเภท ระดับ 
 กองคลัง (04)    

19 67-3-04-2102-001 ผูอำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

อำนวยการทองถิ่น ตน 

 งานการเงินและบัญชี    

20 67-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปก./ชก. 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได   

21 67-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ท่ัวไป ปง./ชง. 
 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ   

22 67-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ท่ัวไป ปง./ชง. 
 กองชาง (05)    

23 67-3-05-2103-001 ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) 

อำนวยการทองถิ่น ตน 

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   

24 67-3-05-4701-001 นายชางโยธา ท่ัวไป ปง./ชง.  

 หนวยตรวจสอบภายใน (12)    

25  67-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวสอบภายใน วิชาการ ปก./ชก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

กรอบอัตรากำลังพนักงานจาง 
แผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย อำเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

 

    

   

 

 

ที่ ตำแหนง 
ประเภท 
ตำแหนง 

 สำนักปลัด (01)  
 งานนโยบายและแผน  

1 ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคณุวุฒ)ิ 
 งานสวัสดิการสังคม  

2 ผูชวยนักพัฒนาชุมชน พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคณุวุฒิ) 
 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

3 ผูดูแลเด็ก พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) 

4 ผูดูแลเด็ก พนักงานจางท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป  

5 คนงานท่ัวไป พนักงานจางท่ัวไป 

6 ภารโรง พนักงานจางท่ัวไป 

7 ยาม พนักงานจางท่ัวไป 

8 พนักงานขับรถยนต พนักงานจางท่ัวไป 
 กองคลัง (04)  
 งานการเงินและบัญชี  

9 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคณุวุฒิ) 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  

10 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคณุวุฒิ) 
 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  

11 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคณุวุฒิ) 
 กองชาง (05)  
 งานกอสราง  

12 ผูชวยนายชางโยธา พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคณุวุฒิ) 

13 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคณุวุฒิ) 
 งานประสานสาธารณูปโภค  

14 ผูชวยนายชางไฟฟา พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคณุวุฒิ) 
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  องคการบร ิหารส วนตำบลปากฉลุย กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตำบล  
พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานจาง ทุกประเภทตำแหนงทุกสายงาน และทุกระดับ ใหไดมี
โอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหการปฏิบัติ
หนาที ่ของพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานจางเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัด
สุราษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล พ.ศ. 2546 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2559 มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากำลัง 3 ปขององคการ
บริหารสวนตำบล โดยกำหนดใหตองพัฒนา 5 ดาน ดังนี้ 
   1. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  
เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน 
   2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหนงหนึ่งตำแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง เปนตน 
   3. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 
   4. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอื ่นไดอยางราบรื ่นและมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทำงาน การสื ่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 
   5. ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข เปนตน 
   หลักสูตรการพัฒนาแตละตำแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลาย
หลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตำแหนง ดังนี้ 
   1. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
   2. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 
   3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง 
   4. หลักสูตรดานการบริหาร 

5. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
   การพัฒนาพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานจาง 
นอกจากจะพัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง 
ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย
ไดตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบดวย เชน การพัฒนาไปสู Thailand 4.0 
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุยจึงจำเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสูยุค 4.0 เชนกัน 
โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมการทำงานโดยยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ 
   1. เปนองคกรที ่เปดกวางและเชื ่อมโยงกัน ตองมีความเปดเผยโปรงใส ในการทำงาน      
โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และ

12. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
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สามารถเขามาตรวจสอบการทำงานได ตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื ่น ๆ เชน ภาคเอกชน       
ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดำเนินการเองออกไปใหแกภาคสวน
อื่น ๆ เปนผูรับผิดชอบดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการ
ทำงานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยัง
ตองเชื่อมโยการทำงานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไมวาจะเปนราชการ
บริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินดวยกันเอง 
   2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตองทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตั้งคำถามกับ
ตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน โดยไมตองรอใหเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตำบล 
รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ
ความตองการของประชาชน พรอมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพื่อให
บริการตาง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคการบริหารสวนตำบลได
ตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะมาติดตอดวย
ตนเอง อินเตอรเน็ต เว็บไซต โซเชียลมีเดีย หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ เปนตน 
            3. องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตองทำงานอยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการ
วิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชใน
การตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุนและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา ตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสู
สภาพความเปนสำนักงานสมัยใหม รวมท้ังทำใหขาราชการมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหนาท่ี
ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 
  4. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ของพนักงานสวนตำบล พนังงานครูองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานจาง กำหนดใหมีการประเมินทักษะ
ดานดิจิทัล โดยใชเครื่องมือการสำรวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital 
Government Skill Self-Assessment) ซึ่ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) และสำนักงาน ก.พ. ได
รวมกันจัดทำข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมอสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการระบุทักษะดานดิจิทัลท่ีควรตอง
พัฒนา รวมทั้งเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐมีขอมูลทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรเพื่อวางแผนการ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรในสังกัดอยางเหมาะสม โดยองคการบริหารสวนตำบลไดมอบหมายให
พนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานจางในสังกัด ดำเนินการสำรวจทักษะ
ดานดิจิทัลดวยตนเองในรูปแบบออนไลนท่ี http://dg-sa.tpqi.go.th/home/ 

  โดยวิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศ จะดำเนินการกอนที่จะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ เฉพาะพนักงาน

สวนตำบลและพนักงานจางผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการใหม 
  2. การฝกอบรม อาจดำเนินการโดยองคการบริหารสวนตำบลเอง หรือคณะกรรมการ

พนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี สำนักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานีหรือสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือสวนราชการอ่ืน ตามความจำเปนและเหมาะสม  

  3. การศึกษา หรือดูงาน อาจดำเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาหรือดูงานที่อยูในความ
สนใจและเกี ่ยวของกับอำนาจหนาที ่ขององคการบริหารสวนตำบล รวมทั ้งองคการบริหารสวนตำบลจะ
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สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แกผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจาง  

  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดำเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานสวน
ตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  5. การสอนงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสอนงานใหกับผูอยูใตบังคับบัญชากอนมอบหมายงาน 
  6. การใหคำปรึกษา ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีใหคำปรึกษาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 
  7. การประชุม จะจัดใหมีการประชุมพนักงานสวนตำบลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

   ทั้งนี ้ แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง ใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และแผนพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตำบลปากฉลุย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
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  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ดำเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและใหบริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบลจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตำบล 
ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เพื่อเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเปนเครื่อง
กำกับความประพฤติของพนักงานสวนตำบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล ดังนี้ 
   1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
   2. การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ   
   3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
   4. การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย  
   5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  
   6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
   7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  
  8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

  ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 






























