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ค าน า 

 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566 มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน การพัฒนาก าลังคน
ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้ส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ สามารถ
คาดคะเนได้ว่า ในอนาคตในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จะมีการใช้อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างต าแหน่งใด จ านวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองกระบือ อีกท้ังเป็นการก าหนดทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ตลอดจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อย
ละ 40 ของ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้อีกด้วย 
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แผนอัตราก าลัง ๓ ปี คือ แผนอัตราก าลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่ง ใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง โดยคาดคะเนว่าจะมี
การใช้อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด 
เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมารงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งและเป็นการ
ก าหนดทิศทางและเปูาหมายในพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.)  ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้
เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนด
เป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม 2557  
  1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์
อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใน
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 – 2566 ขึ้น 

 
 
 

 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน 
ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า ว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ 
แต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4- ๒๕๖6) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยมีคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการ
บริหารงานบุคคล 1 คนเป็นกรรมการและเลขานุการ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่
เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  
ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ   อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ    ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กระบือ   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗   แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๕   
พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

2. วัตถุประสงค ์
 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 



 

-๓- 
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล   นโยบายผู้บริหาร   และ
สภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองกระบือบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆให้
เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการ อยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ ต้อง
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆโดยส่วนนี้
จะค านึงถึง 
   ๓.๓.๑ การจัดล าดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมุติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่าอยา่งไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งาน
เทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ใน
กรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกว่าจะ
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะ
ค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 

 
 
 



 

-๔- 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้
ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมุติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบิหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ 
ประเด็นดังนี ้
   ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   ๓.๖.๔ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆอาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมุติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กร
ในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  ๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่ วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power 
Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่ จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  

 



 

-๕- 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆเช่น 
  -การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  -การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการการ (Process Re-
engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  -การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 
 

 

  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง   ๓   ปี      ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ       มี
ความครบถ้วน  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขต
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพื้นฐาน  และความต้องการของประชาชน
ในเขตพ้ืนทีท่ี่ส าคัญ   ซึ่งสภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กระบือ   และความต้องการของประชาชน  มีรายละเอียด  โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ๔.๑  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๔.๑.๑  เส้นทางการคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้าน  ระหว่างหมู่บ้านยังเป็นถนนดินหลายสาย 
และถนนบางแห่งช ารุดเป็นหลุมบ่อ ท าให้การเดินทางยังไม่ได้รับความสะดวก 
          ๔.๑.๒  ปัญหาการมีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
          ๔.๑.๓  ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอและยังไม่มีความปลอดภัย 

        ๔.๑.๔  ระบบประปายังกระจายไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
        ๔.๑.๕  การระบายน้ ายังไม่ดีพอ  เกิดน้ าท่วมขังบ่อยบริเวณพ้ืนที่ลุ่ม 
        ๔.๑.๖  ปัญหาขาดแคลนน้ าใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง 

 ๔.๒  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
            ๔.๒.๑  ปัญหาการขาดความรู้ โอกาสในการประกอบอาชีพ 
     ๔.๒.๒  ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
            ๔.๒.๓  ปัญหาการขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาการเกษตร 
     ๔.๒.๔  ปัญหาขาดความรู้ทางด้านการตลาดและการบริหารจัดการในแต่ละกลุ่มอาชีพ 
         ๔.๒.๕  ขาดเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ  เนื่องจากมีรายได้น้อย  มีการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น 
         ๔.๒.๖  ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ประสบปัญหาการขาดทุน 
 ๔.๓  ปัญหาด้านสังคม 
       ๔.๓.๑ ปัญหาด้านสาธารณสุข 
                   ๔.๓.๑.๑  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัยไม่เพียงพอ 

       ๔.๓.๑.๒  ประชาชนขาดความรู้ความความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ  การวางแผน 
ครอบครัว  และขาดการออกก าลังท าให้เกิดโรคเจ็บปุวย 
                      ๔.๓.๑.๓  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
 



 

-๖- 
                      ๔.๓.๑.๔  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไม่
ทั่วถึง 
                      ๔.๓.๑.๕  ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 
            ๔.๓.๑.๖  การขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านสาธารณสุข 
      ๔.๓.๒  ปัญหาด้านการศึกษา 
            ๔.๓.๒.๑  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
            ๔.๓.๒.๒  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

         ๔.๓.๒.๓  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์  และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการศึกษา 
           ๔.๓.๒.๔  ปัญหาศีลธรรมและจริยธรรมเสื่อมถอย  ขาดการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๔.๔  ปัญหาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ 
  ๔.๔.๑  ปัญหาการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
  ๔.๔.๒  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
         ๔.๔.๓  การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับให้บริการประชาชน 
         ๔.๔.๔  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบยังไม่ 
                           เพียงพอ 
 ๔.๔.๕  บุคลากรทางเมืองยังไม่มีความเข้าใจในขอบข่ายหน้าที่การท างานเท่าที่ควร 
 ๔.๕  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     

        ๔.๕.๑  น้ าในแม่น้ า  ล าคลองเน่าเสียท าให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ าได้ 
        ๔.๕.๒  ปัญหาวัชพืชในแม่น้ า ล าคลอง 
        ๔.๕.๓  ปัญหาขยะมูลฝอยภายในต าบล  โดยประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการรักษาความ 
                 สะอาด   
        ๔.๕.๔  ปัญหาภูมิทัศน์ภายในต าบล  เช่น  หญ้าบริเวณริมถนนปกคลุมหนาแน่น  เป็นต้น 

ความต้องการของประชาชน 
 ๑.   ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ๑.๑  ขุดลอกคลองส่งน้ าและก าจัดวัชพืช  , สร้างสะพาน คสล. ,  วางท่อระบายน้ า 
        ๑.๒  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
     ๑.๓  ขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
     ๑.๔  ขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
        ๑.๕  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
   ๑.๖  ก่อสร้างถนนที่มีมาตรฐานให้ครบทุกสายทั้งต าบล 
 ๒.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
       ๒.๑  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
       ๒.๒  ฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการ  และการศึกษาดูงาน      เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ เกษตรกรในการประกอบอาชีพ รวมถึงทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับการพัฒนา การเกษตร 
 



 

-๗- 
       ๒.๓  จัดหาแหล่งอาชีพ  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์เพ่ือเสริมสร้างอาชีพ  หรือจัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนเงินกู้การประกอบอาชีพในชุมชน  จัดให้มีสหกรณ์ทางการเกษตร 
       ๒.๔  ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มทางอาชีพ 
     ๒.๕  จัดหาแหล่งทางด้านการตลาดและการบริหารจัดการในแต่ละกลุ่มอาชีพ 
 ๓.  ความต้องการด้านสังคม 
      ๓.๑  ด้านสาธารณสุขและอนามัย 
              ๓.๑.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขศึกษา  การวางแผนครอบครัว  ให้ความรู้ทางโภชนาการ
อนามัยแม่ และเด็ก 
              ๓.๑.๒  ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง  ก าจัดยุงลายและรณรงค์
โรคพิษสุนัขบ้า 
              ๓.๑.๓  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
           ๓.๑.๔  จัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านสาธารณสุข 
           ๓.๑.๕  จัดให้มีหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ส าหรับตรวจเยี่ยมชุมชน 
       ๓.๑.๖  การติดตามดูแลผู้ปุวย ผู้พิการ ที่เจ็บปุวยเรื้อรัง 
       ๓.๒  ด้านการศึกษา 
         ๓.๒.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล   ห้องสมุดชุมชน 
         ๓.๒.๒  ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ  
                 ๓.๒.๓  ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
                 ๓.๒.๔  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         ๓.๒.๕  สนับสนุนการศึกษา  จัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและ
ทันสมัย 
         ๓.๒.๖  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในระดับเยาวชนและผู้น าชุมชน 
 ๔.  ความต้องการด้านการเมือง  การบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     ๔.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ อบต. 
     ๔.๒  ให้มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ประหยัดและเหมาะสม   
ให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. เพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
     ๔.๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงที่ท าการอบต.และเพ่ือการให้บริการ
แก่ประชาชน 
          ๔.๔  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี,  
กลุ่มอาสาอ่ืนๆ 
          ๔.๕  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  ๔.๖  จัดให้มีการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรทางการเมืองและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจในขอบข่ายหน้าที่การงาน 

     ๕.  ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
        ๕.๑  บ าบัดน้ าเสียในแม่น้ า  ล าคลอง  และรณรงค์การบ ารุงรักษาแม่น้ า  ล าคลอง 
        ๕.๒  ขุดลอกและก าจัดวัชพืชต่างๆ ในแม่น้ า  คู  คลอง 



 

                                        -๘- 
        ๕.๓  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด รวมถึงการจัดหาที่รองรับขยะและรถเก็บ

ขยะ  เพ่ือความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๕.๔  ตัดหญ้า  ตกแต่งปรับปรุงต้นไม้  และปลูกต้นไม้ริมถนน  เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่ดี                                              

 

 
 

 
 

  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ
นั้น ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  
ประจ าปี 2564 – 2566 ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลคลอง
กระบือ คือ  “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมกตัญญู เรียนรู้ตลอดชีวิต” 
  ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือนั้น เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ใน
เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความ
ตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองกระบือ  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร   นอกจากนั้นยังได้ 
เน้นการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัด
ระเบียบการศึกษา   ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้
ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลคลองกระบือ  ได้ก าหนดไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ) 

๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพอย่าง 

ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
๔. ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้าน 

กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครสรีธรรมราช 
๕. ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

๑. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนว 
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด  
วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต 
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

๓. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหารและ 
พลังงานทดแทน 

๔. สนับสนุนการจัดปฏิรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
๕. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและ 

เพียงพอ 
๖. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาค 

การตลาด ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
๗. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
๘. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ 

ใหม่ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่มระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับ
ความต้องการ ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการ 

พัฒนาในทุกด้าน 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู้คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษา 

ทั้งในและนอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 

๓. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนา 
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

๔. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์ 
แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล 

๕. รณรงค์ ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพและ 
ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 

๖. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ 
ติดต่อ เฝูาระวังปูองกันปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
 

๗. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ 
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๘. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
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๙. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและ
เผยแพร่สู่สังคมโลก 

๑๐.  สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมไหม้มีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 

๑๑. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท า 
และใช้แผนชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
๑. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย
และจิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและ 
โปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการ
ประชาชนลดขั้นตอนการท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๓. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการใน 
ระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการ
ติดตามประเมินผล 

๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ 

มีระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม 
๒. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน 

ให้อยู่ในขีดความสามารถรองรับของระบบนิเวศ 
๓. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทยเพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียงและ 

ยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
๔. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพาและ 

ควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการ
ขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและ
คัดแยกขยะในแหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัด
ขยะแบบรวมศูนย์ 

๕. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และ 
สร้างจิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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๖. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชนใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงาน 
ใสสะอาด 

๗. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ดินรัฐ 
๘. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟุความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่นเพ่ือรักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน 
   

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันโอกาส 
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นโดยหลัก SWOT (SWOT Analysis) โดยการพิจารณาปัจจัยต่างๆ แต่เมื่อแยกแล้ว 
ประกอบด้วย ปัจจัยสภาวะแวดล้อม ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้แก่ จุดแข็ง  (Strengths) และ 
จุดอ่อน (Weakness) กับปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity) และข้อจ ากัดหรือปัญหา
อุปสรรค (Threats) และเมื่อใช้หลักการ SWOT มาพิจารณาแต่ละปัจจัยแล้วสามารถชี้ให้เห็น ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน  
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  แหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์  ระบบชลประทานทั่วถึง  เหมาะสมแก่การท าการเกษตร 
2. พื้นที่เล็กการคมนาคมสะดวก  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  

หลายเส้นทาง 
3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน) 
4. หน่วยงานภาครัฐมีการท างานเชิงรุกมากข้ึน 
5. มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย 
6. กลุ่ม/ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่าย 
7. งบประมาณการด าเนินงานในพื้นท่ีได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนราชการและเอกชน 
8. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  สังคมและสื่อมวลชนมีการตรวจสอบมากขึ้น 
9. ประชาชนมีความพร้อมในการร่วมจัดกิจกรรม 
 
10.ประชาชนมีการรวมตัวในลักษณะเครือญาติ 
11.มีระบบบริการสุขภาพสมบูรณ์ โดยได้ยกระดับจากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพ

ระดับต าบล  
12.ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในระดับดี 

     จุดอ่อน (Weakness) 
1. การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐยังเป็นลักษณะต่างคนต่างท า  ขาดการบูรณาการทั้งคนและ

งบประมาณ 
2. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นให้ความส าคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐาน

มากกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. การแก้ปัญหาในพ้ืนที่ยังไม่ตรงกลุ่ม/บุคคลเปูาหมาย/ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
4. ระบบข้อมูลกระจายอยู่ในแต่ละหน่วยงาน  ต่างคนต่างจัดเก็บขาดความร่วมมือในการบริหารจัดการ

ข้อมูล 
5. การรวมกลุ่มของประชาชนมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตน  ไม่เห็นแก่ส่วนรวมและขาดการพ่ึงพาตนเอง 
6. บุคลากรท้องถิ่นขาดความรู้  ความสามารถ  และความรับผิดชอบ 
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7. สถาบันครอบครัวอ่อนแอ โดยเฉพาะด้านการอบรมเลี้ยงดูบุตร ครอบครัวแตกแยก มีปัญหาเรื่อง

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และน ามาซึ่งปัญหายาเสพติด 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) 
1. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  การจัดระเบียบสังคมและ

คอรัปชั่น 
2. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
3. รัฐบาลกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
4. แนวคิดการการบริหารราชการแบบบูรณาการและการปฏิรูประบบราชการ 
5. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 
6. นโยบายสนับสนุนการปฏิรปูการศึกษา 
7. ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบทั้งภาครัฐและเอกชนได้โดยง่าย 
ข้อจ ากัด (Threats) 
1. ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร 
2. ภัยธรรมชาติ  (อุทกภัย,การแพร่ระบาดของศัตรูพืช) 
3. กฎหมาย/ระเบียบล้าหลัง  มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
4. กระแสวัฒนธรรมต่างชาติ 
5. งบประมาณ 
6. การประสานงานของหน่วยงานอื่น  

 

 การวิ เคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ  
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้ 
 ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก  ( มาตรา  ๖๗  (๑) ) 
(๒)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าและทางระบายน้ า  ( มาตรา  ๑๖  (๒) ) 

   (๓)  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา (๖๘(๑)) 
   (๔)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒)) 
   (๕)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘(๓)) 
   (๖)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
   (๗)  การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) 
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 ๒.   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   (๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗((๖) 
   (๒)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)) 
   (๓)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
          (มาตรา ๖๘ (๔)) 
   (๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
          (มาตรา ๑๖(๑๐)) 
   (๕)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
                           (มาตรา ๑๖(๕)) 
   (๖)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) 
 ๓.   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้      (๑)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 
   (๒)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
          (มาตรา (๖๘(๘)) 
   (๓)  การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
   (๔)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)) 
   (๕)  การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) 
 ๔.   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว    มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (๑)   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 
   (๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 

(๓)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
   (๔)  ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
   (๕)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
   (๖)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
   (๗)  การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 
 ๕.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         มภีารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (๑)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗)) 
   (๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
           และสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
   (๓)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 
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 ๖.  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น     มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    (๑)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
        (มาตรา ๖๗(๘)) 
    (๒)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
    (๓)  การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
    (๔)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
       (มาตรา ๑๗(๑๘)) 
 ๗.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
          (มาตรา ๔๕(๓)) 
  (๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ 
          ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
  (๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
  (๔)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        (มาตรา ๑๗(๓)) 
  (๕)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน 
        ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗(๑๖)) 
 ภารกิจทั้ง  ๗  ด้าน  ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจแก่องค์การบริหารส่วนต าบล   สามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่    ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-15- 
                
 
 
 
 

 ภารกิจหลัก 

  ๑.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ๕.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
  ๖.  ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๗.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๘.  การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

         ภารกิจรอง 

  ๑.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
  ๒.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  ๓.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  ๔.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

  ๕.  การส่งเสริมการกีฬา 
 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง  และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุด
แข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  
นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างาน
ในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT 
Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้  

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการ

บริหาร จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 

         วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
 ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
3. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
4. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. มีอายุเฉลี่ย 37 - 55  ปี ส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน
ช่วงกลาง เป็นวัยใกล้เกษียณ 

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ (ระดับองค์กร) 
 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานเก่าช ารุด และคับแคบ  

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั มภ์ และกลุ่ มพรรคพวกจาก 
คว ามสั ม พันธ์ แบบ เ ค รื อญาติ ใ น ชุ ม ชน  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ ากั ดท า ให้ ต้ อ ง เ พ่ิม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  ได้น าเอายุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือมาวิเคราะห์หาหน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมอัตราก าลังพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  ใน  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ) 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ 
ท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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การวิเคราะห์ภารกิจงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อก าหนดอัตราก าลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) 
 
 

 
พันธกิจ 

 
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 

หน่วยงาน/
ต าแหน่งงานที่

รับผิดชอบ 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

จัดให้มีและบ ารุงรักษาทาง
น้ าทางบก สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน 

เพ่ือให้มีการคมนาคม
ทั้งทางบกและทางน้ า 
สะดวกรวดเร็วพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

๑.มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
๒.มีรางระบายน้ าและ
ท่อระบายน้ าเพิ่มข้ึน 
๓.มีระบบไฟฟูาและไฟ
สาธารณะตาม
มาตรฐาน 
๔.มีการพัฒนาระบบ
ประปาให้มีคุณภาพ 
๕.มีแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรการอุปโภค 
บริโภค เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 
-นายช่างโยธา 
-ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟูา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

-การส ารวจเส้นทาง
ปรับปรุงก่อสร้าง
ซ่อมแซมถนน 
-ขุดลอกคูคลอง 
-ติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ 
-ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปา 
-ขยายระบบเขตประปา
หมู่บ้าน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
 

 
พันธกิจ 

 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

ส่งเสริมการลงทุนและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการลงทุน 
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
เป็นที่ยอมรับ 

๑.ประชาสัมพันธส์ินค้า
ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 
๒.มีเพิม่ช่องทางการค้าให้
ประชาชน 
๓.การปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งสินค้าชุมชน เพื่อ
การท่องเที่ยว 
๔.มีการพัฒนาอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๕.ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ด ารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด 
-นักพัฒนาชุมชน 
-นักจัดการงานท่ัวไป 
-นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
-ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-งานประชาสัมพันธ์ทางเว็ป
ไซต ์
-งานส่งเสริมผลิตภณัฑ์
ชุมชน 
-งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
-งานอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 
พันธกิจ 

 
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 

หน่วยงาน/
ต าแหน่งงานที่

รับผิดชอบ 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือประชาชนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑.ส่งเสริมอาชีพ 
กระจายรายไปได้สู่
ครัวเรือน 
๒.จัดสวัสดิการตาม
นโยบายรัฐบาล ให้แก่
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยโรคเอดส์ 
๓.สนับสนุนด้าน
วิชาการให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้าน
อาชีพ 

ส านักงานปลัด 
-นักพัฒนาชุมชน 
-นักจัดการงาน
ทั่วไป 
-นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
-ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
-นักวิชาการศึกษา 
-คร ู
-ผู้ดูแลเด็ก 
 

 
-ส่งเสริมอาชีพ/จัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ 
-อบรมให้ความรู้ด้าน
อาชีพ 
-จัดสวัสดิการตาม
นโยบายรัฐบาล 
-จัดการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจ 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ 

 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ                   
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือสร้างระบบบริหาร
ที่ดี การพัฒนา
บุคลากรและพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

-มีการพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพ 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการ
บริหารจัดการให้ครบ
ครันแก่ประชาชน
อย่างเพียงพอ 
-พัฒนาอาคารสถานที่
ที่ให้บริการแก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
-มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
-การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพประหยัด
โปร่งใสและเป็นธรรม 

ส านักงานปลัด 
-นักบริหารงานทัว่ไป 
-นักทรัพยากรบุคคล 
-นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
-นักจัดการงานทั่วไป 

กองคลัง 
-นักบริหารงานการคลัง 
-นักวิชาการเงินและบัญชี 
-นักวิชาการพัสดุ 
-นักวิชาการคลัง 
-นักวิชาการจัดเก็บรายได ้

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง 
นายช่างโยธา 

กองการศึกษาฯ 
-นักบริหารงานศึกษา 
-นักวิชาการศึกษา 

-พัฒนาบุคลากร 
-บริหารงานบุคคล 
-จัดฝึกอบรม 
-ประมวลคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
-วางระบบควบคุมภายใน 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการบริหาร
จัดการให้ครบครันแก่
ประชาชนอย่างเพียงพอ 
-ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ อบต. 
-การบันทึกข้อมูลใน
ระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน
ทางเว็บไซต์ 
 



 

 
 

 
พันธกิจ 

 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

    -ปรับปรุงแผนที่ภาษี
ทะเบียนและทรัพย์สิน    
-ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงาน อบต. 
-สบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
-การจัดซื้อจัดจ้าง 
การเงินและบัญชี 
ทะเบียนครุภัณฑ์และ
พัสดุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 
พันธกิจ 

 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 

หน่วยงาน/ต าแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และรักษาความ
สะอาด ระเบียบเรยีบร้อยของ
บ้านเมืองปูองกันการเกิด
มลภาวะเป็นพิษ 

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
-นักปูองกันบรรเทา  
สาธารณภัย 
กองช่าง 
-นายช่างโยธา 

-งานส่งเสริมและสนับสนุน
การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-งานบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือน 
-งานพลังงานทดแทน 

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ จึงก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เป็น ๔ ส่วน
ราชการ ได้แก ่ 

1) ส านักปลัด  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

         ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ทั้งสิ้น 20  อัตรา พนักงานครูอบต.
จ านวน  3  อัตรา  ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ จ านวน 9 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเก่ียวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  38  อัตรา  
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  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ   ได้วิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน   รวมทั้งสภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว   และได้น าผลการวิเคราะห์มาจัดท ากรอบ
โครงสร้างส่วนราชการ โดยท าการเปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิม  และกรอบโครงสร้าง
ส่วนราชการที่จะก าหนดขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา   ทั้งนี้ ได้ระบุรายละเอียดทุกส่วนราชการ  ดังนี้  
 

  ๘.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ   ได้ก าหนดภารกิจตามโครงสร้างส่วนราชการ
และการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรง
กับภารกิจดังกล่าว ตามโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ ดังนี้  
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.  ส านักงานปลัด อบต. 
     ๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
     ๑.๒  งานนโยบายและแผน 
     ๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
     ๑.๔  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
     ๑.๕  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน 

๑.  ส านักงานปลัด อบต. 
     ๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
     ๑.๒  งานนโยบายและแผน 
     ๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
     ๑.๔  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๑.๕  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน  

 

๒.  กองคลัง 
     ๒.๑  งานการเงิน 
     ๒.๒  งานบัญช ี
     ๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     ๒.๔  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

๒.  กองคลัง 
     ๒.๑  งานการเงิน 
     ๒.๒  งานบัญช ี
     ๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     ๒.๔  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

 

๓.  กองช่าง 
     ๓.๑  งานก่อสร้าง 
     ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     ๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
    ๔.  กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
     ๔.๑  งานบริหารการศึกษา 
     ๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๓.  กองช่าง 
     ๓.๑  งานก่อสร้าง 
     ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     ๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
๔.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๔.๑  งานบริหารการศึกษา 
     ๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
      

 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

        จากข้อ  8.1  โครงสร้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  ไดว้ิเคราะห์การก าหนด
ต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน 
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่าย
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  
ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ  และมี ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา ฝุายข้าราชการประจ า และ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) เป็นผู้ช่วย และหัวหน้าส่วนราชการ (หัวหน้า
ส านัก/ผู้อ านวยการกอง ระดับต้น ) จ านวน ๔ ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วน
ราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมี สายงานในแต่ละส่วนราชการ  จ านวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล   
และพนักงานจ้าง เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน  โดยใช้สูตร
ค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้  

   จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรอื  82,800  นาที 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

และเมื่อน าปริมาณงานของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสาย
งาน ดังตาราง   

ส่วนราชการ งาน จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 
พนักงานส่วนต าบล ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ท่ัวไป 

ส านักงานปลัด 

งานบริหารทั่วไป 5 - ๑ ๔ 
งานนโยบายและแผน 1 - ๑ - 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ - - - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - - - 
งานกฎหมายและคดีความ 1 - - - 

กองคลัง 

งานการเงิน 2 - - - 
งานบัญชี 1 - ๑ - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ๑ - - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 2 - - - 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง  - - - 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 4 - 1 - 
งานประสานสาธารณูปโภค  - 1 - 

กองการศึกษาฯ 
งานบริหารการศึกษา ๑ - - - 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 - 4 ๑ 
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จากจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้าง จ านวน   

38 อัตรา สามารถตอบสนองงานตามภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือจะต้อง
ด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ใน 5 ยุทธศาสตร์และ
นโยบายพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมา
กรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี (2564 -  2566) ดังนี้  

 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖4 – 2566  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

 
หมาย
เหตุ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

1 ๑ ๑ ๑ - - -  

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

1 ๑ ๑ ๑ - - -  

ส านักงานปลัด อบต. (๐๑)         

พนักงานส่วนต าบล         

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 

(หัวหน้าส านักปลัด) 
๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักจัดการงานทั่วไป  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นิติกร (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้าง         

พนักงานจ้างตามภารกจิ ผู้มีคณุวฒิุ          

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ยาม ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองคลัง (๐๔)         

พนักงานส่วนต าบล         

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการเงินและบญัชี  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการพัสดุ  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 
 



 

-๒4- 
 

 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

 
หมายเหตุ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
ลูกจ้างประจ า         
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง         
พนักงานจ้างตามภารกจิ ผู้มีคณุวฒุิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
กองช่าง (๐๕)         
พนักงานส่วนต าบล         

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

1 ๑ ๑ ๑ - - -  

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 3 3 3 3 - - - ว่างเดิม(3) 
พนักงานจ้าง         

พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีคุณวุฒิ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 ๑ ๑ ๑ - - -  

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(๐๘) 

        

พนักงานส่วนต าบล         

นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  

1 ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ         
ครู  2 2 2 2 - - - ว่างเดิม(2) 
พนักงานจ้าง         

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้มีทักษะ         

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 2 2 2 2 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน         
ครู 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง         
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้มีทักษะ         
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 2 2 2 2 - - - ว่างเดิม(1) 

รวม ๓8 ๓8 ๓8 ๓8 -  - -  
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10.แผนภูมโิครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

ส านักงาน ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคดี  

- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 
 

 

กองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  
 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

-งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ

 

กองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น 

 -งานก่อสร้าง 

- งานประสานสาธารณูปโภค 

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
 

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  

กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นักบริหารงานศึกษา  ระดับต้น 

 งานบริหารการศึกษา 

-งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



 

กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นักบริหารงานศึกษา  ระดับต้น 

-งานบริหารการศึกษา 

-งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสรา้งของส านกังานปลดั อบต. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) (๑)          -นักวิเคราะห์นโยบายฯ (ปก./ชก.) (๑)          -                 -นักปูองกันบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)(๑)    -นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)(๑) 
- นักจัดการงานท่ัวไป(ปก./ชก.) (๑)          พนักงานจ้างตามภารกจิ  
พนักงานจ้างตามภารกจิ                 -ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ(๑)          

 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(๑)                                               
พนักงานจ้างทั่วไป                  

- พนักงานขับรถยนต์ (๑)      
- นักการ (๑)                

- คนงาน (๑)                 

- ยาม (๑) 
 

 
ระดับ 

บริหาร
ท้องถิ่น 

สูง 

บริหาร
ท้องถิ่น  
กลาง 

บริหาร
ท้องถิ่น 

ต้น  

อ านวย 
การ 
สูง 

อ านวย 
การ 
กลาง 

อ านวย 
การ 
ต้น 

วิชาการ 
ปก 

วิชาการ 
ชก 

วิชาการ 
ชก พิเศษ 

วิชาการ 
ชช 

ทั่วไป 
ปง 

ทั่วไป 
ชง 

ทั่วไป 
อส 

 
พนักงานจ้างทั่วไป  

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักบริหารงานท่ัวไป ต้น (๑) 

 

งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคด ี

 
งานปูองกันและ 

บรรเทาสาธารณภยั 

 

งานบริหารทัว่ไป 

 
งานสวัสดิการ และ

พัฒนาชุมชน 

 



 

จ านวน - - - -  - ๑  ๓ ๒ - - - - - ๔ ๒ 
     

 

 
-๓0- 

โครงสร้างกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) (๑)               –นักวิชาการเงินและบญัชี(ปก./ชก.) (๑)    –นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลจ.ประจ า) (๑)   - นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 

                     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)               

      
     

 
ระดับ 

บริหาร
ท้องถิ่น 

สูง 

บริหาร
ท้องถิ่น  
กลาง 

บริหาร
ท้องถิ่น 

ต้น  

อ านวย 
การ 
สูง 

อ านวย 
การ 
กลาง 

อ านวย 
การ 
ต้น 

วิชาการ 
ปก 

วิชาการ 
ชก 

วิชาการ 
ชก พิเศษ 

วิชาการ 
ชช 

ทั่วไป 
ปง 

ทั่วไป 
ชง 

ทั่วไป 
อส 

ลจ.
ประจ า 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป  

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

จ านวน - - - -  - ๑  ๒ ๑ - - - - - ๑ - ๑ 
 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ต้น (๑) 

งานการเงิน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   งานบัญชี  



 
 
 
 
 
 
 
 

-๓1- 
โครงสร้างกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (๑) 
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (๒) (ว่างเดิม) 

        พนักงานจ้างตามภารกจิ  
          - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
          - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (๑) (ว่างเดิม)     

 
 

ระดับ 
บริหาร
ท้องถิ่น 

สูง 

บริหาร
ท้องถิ่น  
กลาง 

บริหาร
ท้องถิ่น 

ต้น  

อ านวย 
การ 
สูง 

อ านวย 
การ 
กลาง 

อ านวย 
การ 
ต้น 

วิชาการ 
ปก 

วิชาการ 
ชก 

วิชาการ 
ชก พิเศษ 

วิชาการ 
ชช 

ทั่วไป 
ปง 

ทั่วไป 
ชง 

ทั่วไป 
อส 

 
พนักงานจ้างทั่วไป  

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

นักบริหารงานช่าง  ต้น  (๑)  

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
งานประสานสาธารณูปโภค  

 
 

 



 

จ านวน - - - -  - ๑  - - - - ๒ ๑ - - ๒ 
 
 
 
 

-๓2- 
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- นักวิชาการศึกษา (ปก.) (๑)  
- ครู คศ.๑ (๓) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
                             -ผู้ดูแลเด็ก (๒)  
           -ผู้ดูแลเด็ก (๒) (ว่าง) 
         พนักงานจ้างทั่วไป 

           -คนงาน (๑) 
   

 
ระดับ 

บริหาร
ท้องถิ่น 

สูง 

บริหาร
ท้องถิ่น  
กลาง 

บริหาร
ท้องถิ่น 

ต้น  

อ านวย 
การ 
สูง 

อ านวย 
การ 
กลาง 

อ านวย 
การ 
ต้น 

วิชาการ 
ปก 

วิชาการ 
ชก 

วิชาการ 
ชก พิเศษ 

วิชาการ 
ชช 

ทั่วไป 
ปง 

ทั่วไป 
ชง 

ทั่วไป 
อส 

 
พนักงานจ้างทั่วไป  

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

จ านวน - - - -  - ๑  ๑ - - - - - - ๑ ๒ 
 

ผู้อ านวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นักบริหารงานศึกษา ต้น (๑) 

 

งานบริหารการศึกษา 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  



 
 

ระดับ 
คร ู

คศ.๓ 
คร ู

คศ.๒ 
คร ู

คศ.๑ 

จ านวน - - ๓ 



 

บัญชีแสดงการจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ
กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ
เงิน

ค่าตอบแทน 

๑ นายประสิทธิ ์ สุดแกว้ ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ ๒๑-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต.               
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 

กลาง ๒๑-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต.               
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 

กลาง 453,960 ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ 621,960 

๒ นายนัฐวฒุ ิ สมัครพงศ์ ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ ๒๑-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รองปลัด อบต.           
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 

ต้น ๒๑-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รองปลัด อบต.          
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 

ต้น 305,640 ๔๒,๐๐๐  - 347,640 

  
ส านกังานปลดั อบต.                 

      

  
พนกังานส่วนต าบล                 

      

๓ 
นายวิชาญ  จันทร์สวุรรณ ์ รปม.รฐัประศาสน

ศาสตร ์ 
๒๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ หัวหน้าส านกัปลัด ต้น ๒๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ หัวหน้าส านกัปลัด ต้น 299,640 ๔๒,๐๐๐  - 341,640 

  
 

   
นักบริหารงานทั่วไป 

    
นักบริหารงานทั่วไป 

    
      

๔ นางธัญสนิ ี เพ็ชรสกุ บธ.บ. ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นักจดัการงานทั่วไป ปก. ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นักจดัการงานทั่วไป ปก. 258,000 
 -  - 258,000 

    การจดัการทัว่ไป               
      

๕ 
น.ส.จริะภา  อรณุจิตร ์ รม. รัฐศาสตร ์ ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคล ชก. ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคคล ชก. 342,720 

 -  - 
342,720 

๖ 

น.ส.นิลวรรณ      เมฆโซ ่ รปม.รฐัประศาสน
ศาสตร ์  

๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผน 

ชก. ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ นักวเิคราะห์นโยบายและ
แผน 

ชก. 276,960  -  - 276,960 

๗ นายจ าลอง  ศรีจ ารัส รป.ม. รัฐประศาสนสตร ์ ๒๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ปก. ๒๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ปก. 218,400  -  - 218,400 
๘ นายสรธร  ภิญโญรัตนโชต ิ ศศบ.รัฐศาสตร ์ 21-3-01-3810-001 นักปูองกนัและบรรเทา  

สาธารณภัย 
ปก. 21-3-01-3810-001 นักปูองกนัและบรรเทา  

สาธารณภัย 
ปก. 354,840 

    

354,840 

  พนกังานจ้าง                 
      

  พนกังานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคณุวฒุิ               
      

๙ น.ส.อรวรรณ  คงกล้า บธบ. การตลาด  - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ  -  - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ  - 209,640  -  - 209,640 
๑๐ นางทัศนีย์  นาคคง ปวช.การบัญชี  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ 
 -  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ 
 - 112,800 

 -  - 112,800 

 พนกังานจ้างทั่วไป            
๑๑ นายลือศักดิ์            

สุวรรณ์สังข์ 
ป.๖  - พนักงานขับรถยนต์  -  - พนักงานขับรถยนต์  - ๑๐๘,๐๐๐  -  - 108,000 

-๓3- 



 

บัญชีแสดงการจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  
ล าดับ

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ เงินเดือน 
หมายเหต ุ

      เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆเงิน

ค่าตอบแทน 

๑๒ นางพัชรี  ยอดอินทร์ ปวช.คอมพิวเตอร์  - นักการ  -  - นักการ  - ๑๐๘,๐๐๐  -  - 108,000 
๑๓ นายสมเชษฐ์  ชายใหม่ ปวช.การบัญชี  - คนงาน  -  - คนงาน  - ๑๐๘,๐๐๐  -  - 108,000 
๑๔ นายชูศักดิ์  สุดแก้ว  -  - ยาม  -  - ยาม  - ๑๐๘,๐๐๐  -  - 108,000 
  กองคลัง                       
  พนกังานส่วนต าบล                       

๑๕ นางนิภา  ศิริสมบัติ บริหารธุรกิจ  
การบัญชี 

๒๑-๓-๐๔-๒๑๐๑-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง      
(นักบริหารงานคลัง) 

ต้น ๒๑-๓-๐๔-๒๑๐๑-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง      
(นักบริหารงานคลัง) 

ต้น 389,400 ๔๒,๐๐๐           
- 

431,400 

๑๖ นางไปรดา  จันทร์สุวรรณ์ การจัดการทั่วไป ๒๑-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. ๒๑-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 266,040  -  - 266,040 
๑๗ นายอนันต์  นาคสุข การจัดการทั่วไป ๒๑-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ นักวิชาการคลัง ปก. ๒๑-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ นักวิชาการคลัง ปก. 253,680  -  - 253,680 
๑๘ น.ส.ยุพาพิน  ถนอมชู การบัญชี ๒๑-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ นักวิชาการพัสดุ ปก. ๒๑-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ นักวิชาการพัสดุ ปก. 249,240  -  - 249,240 
  ลูกจ้างประจ า     

 

                
๑๙ นายธีรวิชญ์ เกียรติศักดิ์ การตลาด  - นักวิชาการจัดเก็บรายได้  -  - นักวิชาการจัดเก็บรายได้  - 221,760  -  - 221,760 

  พนกังานจ้าง                       
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีคุณวุฒิ                     

๒๐ นายปรัชญา  พูลจันทร์ ปวช. การบัญช ี  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  -  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  - 135,960  -  - 135,960 
  กองช่าง                       
  พนกังานส่วนต าบล                       

๒๑ นายเดชน์เดโช  เปียแดง ปวส.ช่างโยธา        
ป.ตรี การจัดการ
งานก่อสร้าง 

๒๑-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองช่าง    
นักบริหารงานช่าง 

ต้น ๒๑-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองช่าง    
นักบริหารงานช่าง 

ต้น 329,760 42,000  - 371,760 

๒๒ นายทรงพล  เสมาพัฒ ปวส.ช่างก่อสร้าง ๒๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา ชง. ๒๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา ชง. 249,360  -  - 249,360 
๒๓  -  - ๒๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒ นายช่างโยธา ปง./

ชง. 
๒๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒ นายช่างโยธา ปง./ชง.  -  -  - 297,900 

 ๒๔  -  -  ๒๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๓ นายช่างโยธา ปง./
ชง. 

๒๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๓ นายช่างโยธา ปง./ชง.  -  -  - 297,900 
ว่างเดิม 

-๓4- 



 

บัญชีแสดงการจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
  ล าดับ

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ เงินเดือน 
หมายเหต ุ

      เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆเงิน

ค่าตอบแทน 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ                       
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีคุณวุฒิ                     

๒๕ น.ส.นาตยา หมื่นแกว้ทอง ปวช.การตลาด  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  -  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  - ๑๑๒,๘๐๐  -  - 112,800 

๒๖  -  -  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา  -  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา  -  -  -  - 138,000 
  กองการศกึษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
                

      
  พนกังานส่วนต าบล                       

๒๗ น.ส.จาริยา  ด าดุก ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

๒๑-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ หัวหน้ากอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

ต้น ๒๑-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ หัวหน้ากองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ต้น 305,640 ๔๒,๐๐๐  - 347,640 

๒๘ นายวีระชาติ  เส้งเสน ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ,
วทบ.การประมง 

๒๑-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ นักวิชาการศึกษา ปก. ๒๑-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ นักวิชาการศึกษา ปก. 253,680  -  - 253,680 

๒๙ นางจ าเนียร  คงเมือง ครุศาสตร์บัณฑิต ๘๐-๒-๐๑๕๑ ครู คศ.๑ ๘๐-๒-๐๑๕๑ ครู คศ.๑ 264,000  -  - 264,000 
๓๐ น.ส.สุรีย์  อินทโรจน์ ครุศาสตร์บัณฑิต ๘๐-๒-๐๓๙๘ ครู คศ.๑ ๘๐-๒-๐๓๙๘ ครู คศ.๑ 243,840  -  - 243,840 
๓๑ นางนิตยา  ศรีเกตุ ครุศาสตร์บัณฑิต ๘๐-๒-๐๓๙๙ ครู คศ.๑ ๘๐-๒-๐๓๙๙ ครู คศ.๑ 258,840  -  - 258,840 
  พนักงานจ้าง                       
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้มีทักษะ                     

๓๒ นางปาริชา  ศรีภาวินทร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - 38,880  -  - 38,880 

                        (เงินสมทบ) 

๓๓ นางอารมย์  นารีเลิศ ครุศาสตร์บัณฑิต  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - 37,680  -  - 37,680 

                        (เงินสมทบ) 
๓๔  -ว่าง-  -  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  -  -  -  -   
๓๕  -ว่าง-  -  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  -  -  -  -   
  พนกังานจ้างทั่วไป                       

๓๖ นายชัยยุทธ์  เทพอินทอง  -  - คนงาน  -  - คนงาน  - 108,000  -  - 108,000 

-๓5- 
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๑๒. แนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน และทุก
ระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท า
ให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี 
สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand 
4.0  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นให้ไปสู่ยุค 
4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

 1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ สามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่นภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบใน
ลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังเชื่อมโยงการท างานภายใน
ภาครัฐด้วยกันเอง ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลทันสมัยในการจัดบริหารสาธารณะที่ตรงกันความ
ต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้
บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกันไป ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วย
ตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบ
โต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนอง
กับสถานการณ์ต่าง ๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความ
เป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 
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 4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร.
1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชก ารและ
บุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง(Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิดัล 
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 กันยายน 2560  
 ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นต้น 
 12.1  การพัฒนาผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 

1) การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือที่หน่วยงานอ่ืนจัดอบรม
หรือสัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2) การศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย 2 ปี/ครั้ง 
3) ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
4) การประชุมร่วมกันเพื่อมอบหมายงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย 
5) การเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ การปฏิบัติงาน 

 12.2 การพัฒนาความช านาญการ (สายผู้ปฏิบัติ) 
1) การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2) ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
3) การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 12.3  การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
      1) การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ ภายใต้
การสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ 

2) การปฐมนิเทศ  แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่ 
   

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบ 

และลูกจ้าง เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ของตนไว้ว่าพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก และ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
3. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
10. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา 

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

เรื่อง  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

.................................................... 
  อาศัยตามอ านาจตามความในข้อ ๒๓๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
นครศรีธรรมราช  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2563  มีมติเห็นชอบร่างประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ จึงประกาศโครงสร้าง
ส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในต่างๆดังนี้ 

๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ 
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  มี
การแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๖  งาน 
   ๑.๑  งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    ๑.๑.๑  งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    ๑.๑.๒ งานเลขานุการและงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล 
    ๑.๑.๓  งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่างๆ
ที่ขอความร่วมมือ 
    ๑.๑.๔  งานการตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญทางราชการ 
    ๑.๑.๕  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
    ๑.๑.๖  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
    ๑.๑.๗  งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
    ๑.๑.๘  งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์ 
    ๑.๑.๙  งานการพัฒนาบุคลากร  เช่น การฝึกอบรม  การประชุม/สัมมนา
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า   พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
    ๑.๑.๑๐  งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเครื่องราช
ต่างๆ 

๑.๑.๑๑  งานสวัสดิการพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
     



 

-๒- 
 

    ๑.๑.๑๒  งานเลื่อนขั้นเงินเดือน งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
พนักงานส่วนต าบล 
    ๑.๑.๑๓  งานการสรรหาพนักส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้เป็นไปตามแผน
อัตราก าลังสามปี 
    ๑.๑.๑๔  งานประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 
    ๑.๑ .๑๕ งานทะเบียนประวัติ   นายกองค์กา รบริหารส่ วนต าบล  
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง 
    ๑.๑.๑๖   งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    ๑.๒.๑  งานจัดท าแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี 
    ๑.๒.๒  งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
    ๑.๒.๓  งานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษและ
ตามนโยบายของทางราชการ 
    ๑.๒.๔  งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    ๑.๒.๕  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้
ในการวางแผนและการประเมินผลแผนทุกระดับ   
    ๑.๒.๖  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานหรืองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
    ๑.๒.๗  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 

   ๑.๓  งานกฎหมายและคดีความ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    ๑.๓.๑  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย 
ร่างและพิจารณาตรวจร่างข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
    ๑.๓.๒  การจัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือ
ด าเนินการตามกฎหมาย 
    ๑.๓.๓  การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน
ต าบล 
    ๑.๓.๔  การอุทธรณ์  ร้องทุกข์   

   ๑.๓.๕  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 
 



 

                                                   -๓- 
 

๑.๔  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    ๑.๔.๑  การปูองกันและระงับอัคคีภัย  สาธารณภัยต่างๆ 

๑.๔.๒  งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความ 
สะดวกในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและระงับสาธารณภัยต่างๆ 
    ๑.๔.๓  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
    ๑.๔.๔  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
   ๑.๕  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    ๑.๕.๑  งานสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส 
    ๑.๕.๒  งานส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 
    ๑.๕.๓  งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    ๑.๕.๔  งานพัฒนาสตรี 
    ๑.๕.๕  งานสาธารณสุข 
    ๑.๕.๖  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 

๒. กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย รายรับ การน าส่งเงิน การเก็บ 
รักษาเงินและเอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืนๆ  งานที่เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การ
ควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๔ งาน ดังนี้ 
  ๒.๑  งานการเงิน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   ๒.๑.๑  งานการรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน 
   ๒.๑.๒  งานจัดสรรเงินต่างๆ 
   ๒.๑.๓  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
   ๒.๑.๔  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๒  งานบัญชี  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

๒.๒.๑  งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 

   ๒.๒.๒  งานจัดท างบประมาณรายรับ และรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   ๒.๒.๓  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ 
   ๒.๒.๔  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 
   ๒.๒.๕  งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
   ๒.๑.๖  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 

 



 

-๔- 
  ๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   ๒.๓.๑  งานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๒.๓.๒  งานจัดท าทะเบียนพัสดุ 
   ๒.๓.๓  งานการตรวจสอบการรับ/จ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุและการจ าหน่าย
พัสดุ 
   ๒.๓.๔  งานจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี   

๒.๓.๕  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๔  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   ๒.๔.๑  งานวางแผนจัดเก็บรายได้และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
   ๒.๔.๒  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
   ๒.๔.๓  งานจัดเก็บและช าระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 
   ๒.๔.๔  งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อช าระภาษี 

๒.๔.๕  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   ๒.๔.๖  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 

 ๓.  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งส่วนราชการภายใน
เป็น  ๓  งาน ดังนี้ 
  ๓.๑.  งานก่อสร้าง  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   ๓.๑.๑  งานก่อสร้างบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
   ๓.๑.๓  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ  
   ๓.๑.๘  งานส ารวจแผนที่ การวางผังเมือง และควบคุมผังเมือง 
   ๓.๑.๙  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๒  งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   ๓.๒.๑  งานประสานกิจการประปา  งานระบายน้ า  

๓.๒.๒  งานไฟฟูาสาธารณะ และงานสาธารณูปการอ่ืนๆ  
๓.๒.๓  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
๓.๒.๔  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

๓.๓  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   ๓.๓.๑  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
   ๓.๓.๒  งานประเมินราคา และการประมาณราคา 
   ๓.๓.๓  งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 

๓.๓.๔  งานออกแบบและบริการข้อมูล 



 

-๕- 
   ๓.๓.๕  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณประโยชน์ 
   ๓.๓.๖  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

๔. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
วิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการ
และบ ารุงสถานศึกษา งานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
ประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือ
การศึกษา ส่งเสริม ท านุบ ารุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะ สนับสนุนการเล่นกีฬา การให้ค าแนะน าปรึกษาหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี พร้อมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน ดังนี้ 

๔.๑ งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน ประกอบด้วย 
๔.๑.๑ การศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔.๑.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
๔.๑.๓ จัดท ารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ 
๔.๑.๔ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ อปท. 
๔.๑.๕ จัดท าระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ 

อปท. 
๔.๑.๖ พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครือข่ายวิชาการเพ่ือการศึกษา 
๔.๑.๗ ก ากับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๔.๑.๘ งานสารบรรณและธุรการ 
๔.๑.๙ งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

  ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๔.๒.๑ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 
   ๔.๒.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   ๔.๒.๓ จัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม 
   ๔.๒.๔ งานด้านประชาสัมพันธ์ 
   ๔.๒.๕ งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตว่ันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 27 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563 
     
      

         
         (นายสนชัย  สังขศรี) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
 



 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 25๖4 – 2566   
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
ปลัดอบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 ๑ ๑ ๑ - - -  

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 ๑ ๑ ๑ - - -  

ส านักงานปลัด อบต. (๐๑)         

พนักงานส่วนต าบล         

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักจัดการงานทั่วไป  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั    
(ปก./ชก.) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นิติกร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้าง         

พนักงานจ้างตามภารกจิ ผู้มีคณุวฒุิ          

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ยาม ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองคลัง (๐๔)         

พนักงานส่วนต าบล         

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการเงินและบญัชี  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการพัสดุ  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

ลูกจ้างประจ า         

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้าง         

พนักงานจ้างตามภารกจิ ผู้มีคณุวฒุิ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

         

 



 

-๒- 
 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
กองช่าง (๐๕)         
พนักงานส่วนต าบล         

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ต้น) 

1 ๑ ๑ ๑ - - -  

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้าง         

พนักงานจา้งตามภารกิจ ผู้มีคุณวุฒิ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 ๑ ๑ ๑ - - -  

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(๐๘) 

        

พนักงานส่วนต าบล         

ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา) 

1 ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
ครู (คศ.2) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ครู (คศ.1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
ครู (คศ.1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้าง         

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้มีทักษะ         

ผู้ดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

         

รวม ๓8 ๓8 ๓8 ๓8 -  - -  

 
 
 
 
 
 
. 



 

 
 
 
 
 
       

 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
                  ที่ 508 / ๒๕๖3 

เรื่อง  การจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งที่ก าหนดในโครงสร้างตามกรอบอัตราก าลังใหม่ 
……………………………….. 

    อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๒๙ , ๒๓๐ , ๒๓๑  และข้อ ๒๓๒   ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งที่  8/2563 เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2563  มีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกระบือจัดบุคลากรที่มีอยู่เดิมลงสู่ ต าแหน่งที่ก าหนดในโครงสร้างตามบัญชีแสดงการ           
จัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งกรอบอัตราก าลังใหม่แนบท้ายค าสั่งนี้ 

 

      ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่  27  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
                                                                                
               

                     (นายสนชัย  สังขศรี) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
 ที่ ๒๔๙ /๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

............................................. 
  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลง
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การ
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
กระบือ ประกอบด้วย 
       ๑. นายสนชัย  สังขศรี        นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายประสิทธิ์  สุดแก้ว        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
  ๓. นายวิชาญ  จันทร์สวุรรณ์     หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
  ๔. นางนิภา  ศิริสมบัติ            ผู้อ านวยการกองคลัง          กรรมการ 
                     ๕. นายเดชน์เดโช  เปียแดง      ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
  ๖. นางสาวจาริยา  ด าดุก          ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 

๗. นางสาวจิระภา  อรุณจิตร์       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
                                                                           
       
                                                               (นายสนชัย  สังขศรี) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

 
 
 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  
ครั้งท่ี ๑/2563     

เมื่อวันพุธที ่29 กรกฎาคม  2563           
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  

 
 

ผู้เข้าประชมุ 
  ๑. นายสนชัย  สังขศรี   นายก อบต.คลองกระบือ  ประธานกรรมการ  
  ๒. นางมัลลิกา  ศรีอินทร์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
  ๓. นางนิภา  ศิรสิมบัต ิ   ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
  ๔. นายสุธรรม  แต้ตระกูล  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
  5. นางสาวจาริยา  ด าดุก   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ  
  6. นายวิชาญ  จันทรส์ุวรรณ ์  หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการและเลขานุการ 
    ๗. นางสาวจริะภา  อรณุจติร ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
เริ่มประชมุเวลา ๑3.30 น.   
    

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -ไม่ม-ี 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีแล้ว 
     -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องพิจารณา 
 ๓.๑  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2564–๒๕๖6) 
ประธาน ขอให้เลขนุการชี้แจงรายละเอียดให้คณะกรรมการ ได้รับทราบด้วย  
เลขานุการ ขอแจ้งรายละเอียดให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ดังนี้  
 ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ 
 บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ อปท. จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องเหมาะสมกับปรมิาณงานและภารกจิ 
 ของ อปท. แต่ละแห่ง และเป็นการก าหนดทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาพนักงาน 
 ส่วนท้องถิ่น และแผนอัตราก าลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕64 –๒๕66 ของ อบต.คลอง 
 กระบือ จะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๐ กันยายน 2563 และจะต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 รอบปีงบประมาณ ๒๕64-๒๕66 ขึ้นใหม่ โดยส่งรา่งแผนให้ ก.อบต. จว.นครศรีธรรมราช 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ เพื่อประกาศใช้ให้ทันวันที่ ๑ ตุลาคม 
 2563  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด นายกฯ จึงได้มีค าสั่งที่ 363/2563  
 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนอัตราก าลังของ อบต. ขึ้น 
 ประกอบไปด้วย  

๑. นายสนชัย  สังขศรี   นายก อบต.คลองกระบือ  ประธานกรรมการ  
  ๒. นางมัลลิกา  สรีอินทร์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
  ๓. นางนิภา  ศิรสิมบัต ิ   ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
  ๔. นายสุธรรม  แต้ตระกูล  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
  5. นางสาวจาริยา  ด าดุก   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ  

6. นายวิชาญ  จันทรส์ุวรรณ ์  หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการและเลขานุการ   
๗. นางสาวจริะภา  อรณุจติร ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี มีหน้าที่ จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การ- 
บริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  โดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย 

 



 

ของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิน่และสภาพปัญหาภายในเขตพืน้ที่ ลกัษณะงานที่
ต้องปฏิบัต ิความยากและ 

 
 
                                                    -๒- 
คุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการตา่ง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลต้องไม่ให้เกินร้อยละ 40 

ประธาน  เมื่อเลขานุการได้ชี้แจงในรายละเอียดการจัดท าแผนอัตราก าลังแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ปลัดฯ 
ช้ีแจงอ านาจหน้าที่ ภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ านาจให้ อปท. พ.ศ. 2542 ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา อบต. นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร ที่ อบต.  
ต้องด าเนินการและปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูล 
ให้คณะกรรมการฯ ช่วยกันวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
สมควรมีต าแหน่งใดบ้าง ระดับใด อยู่ในหน่วยงานใด จ านวนเท่าใด 

นางมัลลิกาฯ  - เรามาเริ่มวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภารกิจทีส่อดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์อ านาจหน้าที่ท่ีจะต้องด าเนินการ แบ่งภารกิจได้เป็น ๗ 
ด้าน ดังน้ี 
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
       (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
       (๒) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))                 

  (๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒)) 
         (๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘(๓)) 
         (๕) การสาธารณูปโภค และการกอ่สร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
         (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖)๕)) 
                     ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มภีารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
          (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 
          (๒) ปูองกันโรคและระงับโรคตดิตอ่ (มาตรา ๖๗(๓)) 
          (๓) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
                                    (มาตรา ๖๗(๔))  

   (๔) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ 
          ผู้ด้อยโอกาส(มาตรา ๑๖(๑๐))                                        

                             (๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศยั  
     (มาตรา ๑๖(๒)) 

          (๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรภีาพของประชาชน  
                                    (มาตรา ๑๖(๕)) 
          (๗) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) 
  ๓. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย   

    มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
       (๑) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั  (มาตรา ๖๗(๔)) 

         (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรพัย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
     (มาตรา ๖๘(๘)) 

          (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
          (๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)) 



 

         (๕) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
 
 
 
                                                                       
 

-๓- 
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
                            (๑) ส่งเสรมิให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖) 
         (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 
         (๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
         (๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
         (๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) 
         (๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
         (๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
         (๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 
  ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  มีภารกิจ 
                          ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(มาตรา (๖๗))  

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทัง้ก าจัด 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู  (มาตรา ๖๗(๒)) 

(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา ๑๗(๑๒)) 
๖ . ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น  

มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดี 

ของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘)) 
          (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
          (๓) การจัดการศึกษา (มนตรา ๑๖(๙) 
          (๔) การส่งเสริมการกีฬา จารตีประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
                                    (มาตรา ๑๗(๑๘)) 
 

๗. ด้านการบริหารจดัการและการสนบัสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้       

(๑) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  
(มาตรา ๔๕(๓)) 

(๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือ 
บุคลากรใหต้ามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 

(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
      (๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัตหิน้าท่ีขององค์กรปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓)) 
(๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(มาตรา๑๗(๑๖)) 
ประธาน  - ไม่ทราบกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มตี้องไปดูตามแผนพัฒนา 

ของ อบต.คลองกระบือ ก าหนดยทุธศาสตรไ์ว้อย่างไรบ้าง และมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคามในการ
ด าเนินการตามภารกิจหรือไม่ ขอเชิญปลัดฯ ช้ีแจงรายละเอียดด้วย 

นางมัลลิกาฯ -แผนพัฒนาของ อบต. คลองกระบือ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา ไว้ 5 ด้านด้วยกันดังน้ี  
   วิสัยทัศน์ “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมกตัญญู เรียนรู้ตลอดชีวิต”    
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) 



 

   1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวก 
      ปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
   2.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
   3.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ให้มีประสทิธิภาพอย่าง 
      ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
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   4.ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจงัหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้าน 
      กายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครสรีธรรมราช 
   5.ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนว 
    พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด  

   วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่า 
   การผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

  3.สง่เสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหารและ 
     พลังงานทดแทน 
   4.สนับสนุนการจัดปฏริูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
   5.จัดใหม้ีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและ 
      เพียงพอ 
   6.ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาค 
      การตลาด ประชาสมัพันธ์การทอ่งเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
   7.ส่งเสรมิการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจท่ีเกีย่วเนื่องกับการท่องเที่ยว 
   8.ส่งเสรมิ สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญัญาท้องถิ่นกับองค์ความรู ้

   ใหม่ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่มระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคญักับความ 
   สอดคล้องกับความต้องการ ภาคเศรษฐกิจชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 
   1.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองคก์รภาคประชาสังคมใหม้ีศักยภาพเพื่อรองรับการ 
      พัฒนาในทุกด้าน 
   2.พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู้คณุธรรม จรยิธรรม จัดการศึกษา 

   ทั้งในและนอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสตูรท้องถิ่น ส่งเสรมิให้เยาวชน ประชาชนใช้  ประโยชน ์ 
   จากเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสรา้งการเรียนรู ้

   3.รณรงค์ให้เกดิการพัฒนาและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนา 
      สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
   4.พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสรมิการบริหารจัดการแพทย ์
      แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล 
   5.รณรงค์ ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผู้เสพและ 
      ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
   6.รณรงค์ ควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ 
      ติดต่อ เฝูาระวังปูองกันปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
   7.ส่งเสรมิการจดัระเบียบชุมชน สงัคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ 
      บรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
   8.พัฒนาการกีฬา เสรมิสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
      จัดหาสถานท่ีจัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
   9.ส่งเสรมิการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภมูิปัญญา 

     ท้องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและ 
                      ประชาชนและเผยแพรสู่่สังคมโลก 

   10.สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมไหมม้ีคณุภาพ 



 

        ชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได ้
   11.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจดัท า 
           และใช้แผนชุมชน และส่งเสรมิกิจกรรมชุมชน 
 
 

-5- 
  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล  
   1.รณรงคส์ร้างกระบวนการเรียนรู ้ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครอง 

   ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบ    
   ประชาธิปไตยและจติส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

   2.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและ 
  โปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมลูและรูปแบบ การ 
  ให้บริการประชาชนลดขั้นตอนการท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

   3.พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการใน 
      ระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมลูกลางและ 
      ระบบการตดิตามประเมินผล 
   4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง 
      ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   1.ส่งเสรมิการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสทิธิภาพ โดยให้ 
      มีระบบช่วยตัดสินใจในการบรหิารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม 
   2.ส่งเสรมิให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน 
        ให้อยู่ในขีดความสามารถรองรบัของระบบนิเวศ 
   3.ส่งเสรมิการด ารงชีวิตตามวิถีไทยเพื่อปลูกฝังค่านยิมการบริโภคอย่างพอเพียงและ 
      ยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
   4.ส่งเสรมิให้ชุมชน หมู่บ้านมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการเพื่อลดมลพาและ 

      ควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสรา้งประสิทธิภาพของกลไก 
      การจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสรมิให้มีมาตรการสร้าง 
      แรงจูงใจให้เกิดการลดและคดัแยกขยะในแหล่งก าเนดิ สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรไีซเคลิ และ 
      สนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะแบบรวมศูนย ์

   5.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ท้ังด้านวิชาการ บุคลากร และ 
      สร้างจิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   6.ส่งเสรมิสนับสนุนครัวเรือน ชุมชนใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงาน 
      ใสสะอาด 
   7.สนับสนุนส่งเสรมิการรังวัดและจัดท าแผนที่ดินรัฐ 
   8.ผลักดันให้มรีะบบคุม้ครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม 

    อนุรักษ์ฟ้ืนฟุความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่นเพื่อรักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ที่เช่ือมโยงวิถีชีวติ 
    และวัฒนธรรมชุมชนจากการวิเคราะห์สภาพปญัหาและศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณก์ารพัฒนาใน 
    ปัจจุบนัโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นโดยหลกั SWOT (SWOT Analysis) โดยการพิจารณาปัจจัยต่างๆ  
    แตเ่มื่อแยกแลว้ ประกอบดว้ย ปัจจัยสภาวะแวดล้อม ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ไดแ้ก่   
    จุดแข็ง  (Strengths) และจดุอ่อน (Weakness) กับปัจจยัสภาวะแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity)  
    และข้อจ ากดัหรือปญัหาอุปสรรค (Threats) และเมือ่ใช้หลกัการ SWOT มาพิจารณาแตล่ะปัจจยัแล้วสามารถ 
    ช้ีให้เห็น ดังนี ้
ปัจจัยภายใน  

   จุดแข็ง (Strengths) 
1. พ้ืนท่ีเป็นที่ราบลุ่ม  แหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์  ระบบชลประทานทั่วถึง  เหมาะสมแก่การท าการเกษตร 
2. พ้ืนที่เล็กการคมนาคมสะดวก  มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงกับหมูบ่้าน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  หลายเส้นทาง 
3. มีภมูิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน) 



 

4. หน่วยงานภาครัฐมีการท างานเชิงรุกมากข้ึน 
5. มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และความเป็นอยู่ท่ีเรยีบง่าย 
6. กลุ่ม/ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่าย                                                              
7. งบประมาณการด าเนินงานในพ้ืนท่ีได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนราชการและเอกชน 
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8. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  สังคมและสื่อมวลชนมีการตรวจสอบมากข้ึน 
9. ประชาชนมีความพร้อมในการร่วมจัดกิจกรรม 
10.ประชาชนมีการรวมตัวในลักษณะเครือญาติ 
11.มีระบบบริการสุขภาพสมบรูณ์ โดยไดย้กระดับจากสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพระดับต าบล  
12.ประชาชนส่วนใหญม่ีความรู้ขัน้พ้ืนฐานในระดับด ี

       จุดอ่อน (Weakness) 
1. การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐยังเป็นลักษณะต่างคนต่างท า  ขาดการบูรณาการทั้งคนและงบประมาณ 
2. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นให้ความส าคญักับโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
3. การแก้ปญัหาในพ้ืนท่ียังไม่ตรงกลุ่ม/บคุคลเปูาหมาย/ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
4. ระบบข้อมลูกระจายอยู่ในแต่ละหน่วยงาน  ต่างคนต่างจัดเก็บขาดความร่วมมือในการบริหารจดัการข้อมูล 
5. การรวมกลุม่ของประชาชนมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตน  ไมเ่ห็นแกส่่วนรวมและขาดการพึ่งพาตนเอง 
6. บุคลากรท้องถิ่นขาดความรู้  ความสามารถ  และความรับผิดชอบ 
7. สถาบันครอบครัวอ่อนแอ โดยเฉพาะด้านการอบรมเลี้ยงดูบตุร ครอบครัวแตกแยก มีปัญหาเรื่องการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และน ามาซึ่งปัญหายาเสพติด 
ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) 
1. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนนิการปูองกันและปราบปรามยาเสพตดิ  การจัดระเบียบสังคมและคอรัปช่ัน 
2. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
3. รัฐบาลกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น  และส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ 
4. แนวคิดการการบริหารราชการแบบบูรณาการและการปฏิรูประบบราชการ 
5. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสรมิการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 
6. นโยบายสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา 
7. ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบท้ังภาครัฐและเอกชนได้โดยง่าย 
ข้อจ ากัด (Threats) 
1. ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร 
2. ภัยธรรมชาติ  (อุทกภัย,การแพร่ระบาดของศัตรูพืช) 
3. กฎหมาย/ระเบยีบล้าหลัง  มีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
4. กระแสวัฒนธรรมต่างชาต ิ
5. งบประมาณ 
6. การประสานงานของหน่วยงานอ่ืน  
 

ประธาน  - จากท่ีปลัดวิเคราะห์ฯ ไม่ทราบกรรมการท่านอื่นมีความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  

ต่อไปจะเป็นการสรุปว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในภารกิจใดบ้าง ถ้าส่วนไหนจะเพิ่มเติมอะไร ขอให้
เพิ่มเติมได้   

1. ส านักงานปลัดฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
- ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
- ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
- ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
- ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น   
- ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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2. กองคลัง  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
    - ด้านการสนับสนุน ส่งเสรมิ การท างานของส านักงานปลัดฯ กองช่าง และกองการ    
ศึกษาฯ 

   3. กองช่าง มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
- ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        - ด้านการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
        - ด้านการศึกษาเด็กเล็กก่อนปฐมวัย 
        - ด้านสืบสานศลิปวัฒนธรรม  
         - ด้านกีฬาและนันทนาการ   
ประธาน  จากการวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ที่ต้องท า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคหรือข้อจ ากัดของ อบต.แล้ว  อ านาจ

หน้าที่ของแต่ละส่วนราชการแล้ว  ขอให้คณะกรรมการฯ ช่วยกันวิเคราะห์ว่าแต่ละส่วนราชการควรมีต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประเภทใด ต าแหน่งใด ระดับใด จ านวนเท่าใดบ้าง โดยขอให้น าเอาสถิติ
ประมาณงานที่เลขานุการคณะท างาน รวบรวมได้น ามาวิเคราะห์ประกอบกันด้วย และขอให้น าอันดับแรกขอให้
เลขานุการช่วยช้ีแจงเกี่ยวกับสถิติปริมาณงานท่ีรวบรวมได้ให้กรรมการทราบด้วย 

เลขานุการ  จากท่ีได้รวบรวมสถิติประมาณงานของแต่ละส่วนราชการปรากฏในเอกสารที่มอบให้กรรมการแต่ละคนแล้ว โดยได้
ท าการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 แยกเป็น ๔ ส่วนราชการ ด้วยกัน คือ 
ส านักงานปลัด อบต.,  กองคลัง,  กองช่าง กองการศึกษา และได้น ามาปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ
มาค านวณเป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้นโดยแสดงเป็นจ านวนโครงการหรือรายการ ว่าแต่ละโครงการหรือรายการใช้เวลา
ด าเนินการเท่าใดในสัดส่วนเวลาการท างานต่อคน เพื่อก าหนดจ านวนข้าราชการ และพนักงานจ้างที่ต้องมี โดยใช้
หลักการค านวณสากลทั่วไป คือในเวลา 1 ปี แต่ละคน ใช้เวลาปฏิบัติราชการอย่างน้อย 82,800 นาท ี (มาจาก 1 
ปี ท างาน 230 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 60 นาที) เมื่อค านวณได้แล้ว ปรากฏว่าต้องการอัตราก าลังต าแหน่ง
ข้าราชการ และพนักงานจ้างของแต่ละส่วนราชการ เพื่อปฏิบัติราชการตามปริมาณงาน ได้ ดังนี้ 

 

ที ่ ต าแหน่ง ประเภท  ระดับ 

จ านวน  
อัตรา 

ที่
ค านวณ

ได้  

จ านวน  
อัตรา 

ที่
ต้องการ 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น)  

บริหารท้องถิ่น กลาง  1.69  1 

๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น)   

บริหารท้องถิ่น ต้น 1.55  1 

 ส านักงานปลัด อบต.      
๓. หัวหน้าส านักปลัด อบต.  

(นักบริหารงานท่ัวไป)  
อ านวยการ

ท้องถิ่น 
ต้น 1.70 1 

4. นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1.23 1 
5. นักทรัพยากรบุคคล     วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1.84 1 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1.84 1 
7. นักพัฒนาชุมชน  วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1.97 1 



 

๘. นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั   วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1.67 1 
9. นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1.97 1 

10. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ พนักงานจ้าง ภารกิจ ๑.55 ๑ 
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ที ่ ต าแหน่ง ประเภท  ระดับ 

จ านวน  
อัตรา 

ที่
ค านวณ

ได้  

จ านวน  
อัตรา 

ที่
ต้องการ 

๑1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้าง ภารกิจ ๑.17 ๑ 
๑2. พนักงานขับรถยนต ์ พนักงานจ้าง ทัว่ไป 1.50 1 
๑3. นักการ พนักงานจ้าง ทั่วไป 1.33 1 
๑4. คนงาน  พนักงานจ้าง ทั่วไป 1.31 1 
๑5. ยาม พนักงานจ้าง ทั่วไป 1.69 1 

 กองคลัง      
16. ผู้อ านวยการกองคลัง 

 (นักบริหารงานการคลัง)  
อ านวยการ

ท้องถิ่น 
ต้น 1.67 1 

17. นักวิชาการเงินและบญัชี วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1.55 1 
18. นักวิชาการคลัง วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1.92 1 
19. นักวิชาการพัสดุ  วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1.80 1 
20. เจ้าพนักงานพัสด ุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1.21 1 
21. นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ลจ.ประจ า  1.42 1 
๒2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานจ้าง ภารกิจ 1.21 1 

 กองช่าง     
23. ผู้อ านวยการกองช่าง  

(นักบริหารงานช่าง)  
อ านวยการ

ท้องถิ่น 
ต้น 1.71 1 

24. นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 2.93 ๓ 
25. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานจ้าง ภารกิจ  1.21 1 
26. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา พนักงานจ้าง ภารกิจ 1.83 ๑ 

 กองการศึกษาฯ     
๒7. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา)  
อ านวยการ

ท้องถิ่น 
ต้น 1.92  1 

๒8. นักวิชาการศึกษา   วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1.90  1 
๒9. ครู  วิชาการ คศ.2 1.23 1 
30. คร ู วิชาการ คศ.1 2.20 2 
31. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) พนักงานจ้าง ภารกิจ ๓.๙๘ ๔ 
32. คนงาน     พนักงานจ้าง ทั่วไป 1.17 1 

 รวมทั้งสิ้น    38 
 

แยกเป็นแต่ละประเภทได้ดังน้ี  
ข้าราชการ จ านวน 20 อัตรา     

ผู้บริหาร ประเภทบริหารท้องถิ่น  จ านวน 2 อัตรา  
   ประเภท อ านวยการ   จ านวน ๔ อัตรา  

สายปฏิบัติ ประเภท วิชาการ  จ านวน 10 อัตรา 
   ประเภท ทั่วไป  จ านวน 4 อัตรา 

  พนักงานครู อบต.    จ านวน ๓ อัตรา 
  ลูกจ้างประจ า     จ านวน ๑ อัตรา 



 

พนักงานจ้าง  จ านวน 14 อัตรา           
   พนักงานจ้าง ตามภารกิจ   จ านวน 9 อัตรา  
     ทั่วไป    จ านวน 5 อัตรา   
  ซ่ึงปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ มีอัตราก าลังตามแผนปี 2561-2563 ดังน้ี             
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ที ่ ต าแหน่ง ประเภท  ระดับ 
จ านวน  
อัตรา 
ที่มี 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น)  

บริหารท้องถิ่น กลาง  1 

๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น)   

บริหารท้องถิ่น ต้น 1 

 ส านักงานปลัด อบต.     
๓. หัวหน้าส านักปลัด อบต.  

(นักบริหารงานท่ัวไป)  
อ านวยการ

ท้องถิ่น 
ต้น 1 

4. นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 
5. นักทรัพยากรบุคคล     วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 
7. นักพัฒนาชุมชน  วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 
8. นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั  วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 
9. นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 

10. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ   พนักงานจ้าง ภารกิจ 1 
๑1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้าง ภารกิจ ๑ 

12. พนักงานขับรถยนต ์ พนักงานจ้าง ทั่วไป 1 

๑3. นักการ พนักงานจ้าง ทั่วไป 1 

๑4. คนงาน พนักงานจ้าง ทั่วไป 1 
๑5. ยาม พนักงานจ้าง ทั่วไป 1 

 กองคลัง     
16. ผู้อ านวยการกองคลัง 

 (นักบริหารงานการคลัง)  
อ านวยการ

ท้องถิ่น 
ต้น 1 

17. นักวิชาการเงินและบญัชี วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 
18. นักวิชาการคลัง วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 
19. นักวิชาการพัสดุ  วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 
19. เจ้าพนักงานพัสด ุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 
20. นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ลจ.ประจ า  1 
21. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ    พนักงานจ้าง ภารกิจ 1 

 กองช่าง    

22. ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง)  

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

ต้น 1 

22. นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 3 

23. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ  พนักงานจ้าง ภารกิจ  1 
24. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา พนักงานจ้าง ภารกิจ  1 
25. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา) 
อ านวยการ

ท้องถิ่น 
ต้น 1 

26. นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 
27. คร ู  คศ.1 3 



 

28. ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก พนักงานจ้าง ภารกิจ 4 
29. คนงาน พนักงานจ้าง ทั่วไป 1 

 รวมท้ังสิ้น   38 
 

                                                 -๑0- 

โดยได้เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ง
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อยและองค์การบริหารส่วนต าบลปุาระก า  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง
สองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะ
เดียวกัน 

 อบต.คลองกระบือ อบต.คลองน้อย อบต.ป่าระก า 

พนักงานส่วนต าบลรวมพนักงานครู 
อบต. 

23 23 30 

ลูกจ้างประจ า 1 1 - 

พนักงานจ้าง 14 29 35 

รวม 38 53 65 

จากการวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ี ภารกิจ ศักยภาพถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม  
ตามหลัก SWOT ปริมาณงานที่เกิดขึ้นโดยแสดงเป็นจ านวนโครงการหรือรายการแตล่ะโครงการ/รายการ ระยะเวลา
การท างานในปี 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติราชการ 82,800 นาที และคาดคะเนในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าแล้ว 
ปรากฏว่าภารกิจและปริมาณงานที่ข้าราชการปฏิบัติเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ไม่ต้องเพิ่มอัตราก าลัง และเมื่อเปรียบเทียบ
อัตราก าลังกับอบต.ที่ใกล้เคียงแล้ว อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ มีจ านวนที่น้อยกว่า และ
ยังคงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเพิ่มอัตราก าลังแต่อย่างใด โดยสามารถแสดงเป็นตาราง
เปรียบเทียบระหว่างกรอบอัตราก าลังเดิม กับ อัตราก าลังใหม่ให้เห็นเด่นชัดได้ดังนี้   
 

                                             
ส่วนราชการ 

กรอบอัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่  เพิ่ม/ลด หมาย
เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง)  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น)   

ส านักงานปลัด อบต. 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

นักจัดการงานทัว่ไป ปก./ชก. 

นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.  

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปก./ชก. 

นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 

นักปูองกันและบรรเทาฯ ปก./ชก. 

นิติกร ปก./ชก. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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ส่วนราชการ 

กรอบอัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่  เพิ่ม/ลด หมาย
เหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563  

พนักงานจ้างทั่วไป  

พนักงานขับรถยนต์   

นักการ  

คนงาน  

ยาม   

กองคลัง  

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 

นักวิชาการคลัง ปก./ชก. 

นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 

เจ้าพนักงานพัสด ุปง./ชง. 

ลูกจ้างประจ า 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

นายช่างโยธา ปง./ชง. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 

กองการศึกษาฯ 

ผู้อ านวยกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง)  

นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 

ครู คศ.2 

ครู คศ.1 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 

ผู้ดูแลเด็ก 

พนักงานจ้างทั่วไป 
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คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 

รวม 38 38 38 38     
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ประธาน  ไม่ทราบกรรมการท่านอื่นมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร ขอมติที่ประชุมด้วย  
มติท่ีประชุม     คณะกรรมการฯ ช่วยกันวิเคราะห์แล้วให้ความเห็นต าแหน่งไว้เท่าเดิม คือพนักงานส่วนต าบล 20 อัตรา พนักงานครู 

อบต.  3 อัตรา ลูกจ้างประจ า ๑ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป 5 คน 
ประธาน  - ในที่ประชุมมีความเห็นมีอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล 18 อัตรา พนักงานครู อบต. 3 อัตรา 

ลูกจ้างประจ า ๑ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป 5 คน ในการปฏิบัติงานแล้ว ขอให้
เลขานุการ ช่วยค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ว่าเกินร้อยละ 40 หรือไม่  

เลขานุการ  - สามารถค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการ 
  จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ได้ ดังนี้  
  ภาระค่าใช้จ่ายฯ  ปี 2564  จ านวน 11,045,016 บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.07 

ภาระค่าใช้จ่ายฯ  ปี 2565  จ านวน 11,409,048 บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.68  
ภาระค่าใช้จ่ายฯ  ปี 2566  จ านวน 11,782,440 บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.29  

ประธาน  - จากท่ีเลขานุการช้ีแจง ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่ 
ระเบียนก าหนดไว้  ไม่ทราบกรรมการท่านอื่นเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีต่อไปเป็น 
การวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ขอเชิญเลขานุการ  

  ช่วยช้ีแจงที่ผ่านมาได้ผ่านการพัฒนาครบทุกคนหรือไม่  
เลขานุการ  - ในปีงบประมาณที่ผ่านมา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ดังนั้นใน

ปี 2564 – 2566 เห็นควรส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยคน
ละ ๑ หลักสูตรเช่นเดิม และจากการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา บุคลากรของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง พบว่ามีเกณฑ์ต้องเพิ่มองค์ความรู้ตามแบบส ารวจ ล าดับที่ ๑ – ๓ ดงันี ้

        1. หลักสูตร การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญ ในงานสายอาชีพ เป็นล าดับ 1 
2.หลักสูตร กฎหมาย ระเบียบ เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ เป็นล าดับ 1  
3. หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม เป็นอันดับ 3 

โดยทางงานบุคคล จะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ไปจัดท าแผนพัฒนาทางพัฒนา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง  
3 ปี โดยจะพัฒนาท้ังทางด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ และทักษะ 
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 วิธีการพัฒนา ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือ 
หลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมช้ีแจง 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น ไม่ทราบกรรมการในที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ  
 

ประธาน  ต่อไปเป็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 



 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอยีดดว้ย 
เลขานุการ  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ เรื่อง มาตรฐาน

จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม 
255๖  เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ยดึถือเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตนไว้ว่า 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล มหีน้าท่ีด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนส์่วนรวมและประเทศชาต ิอ านวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  
1.การยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.การยดึมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม  
3.การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสตัย์ สจุรติ และรับผดิชอบ  
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4.การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มผีลประโยชน์ 
                           ทับซ้อน 

5.การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
6.การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศยั และไม่เลอืกปฏิบัติ  
7.การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
8.การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
9.การยดึมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
10.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมอืงที่ดีร่วมกันพัฒนา ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม

และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมใหส้อดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปจัจุบัน 
ทั้งนี้ หากมีการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม    ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด 
ทางวินัย โดยทางบริหารงานบุคคลจะเวียนแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้งหนึ่ง   

ประธาน  - ไม่ทราบกรรมการท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอเลิกการประชุม และมอบผู้ช่วยเลขานุการ รวบรวมจัดท าเป็น
ร่างแผนอัตราก าลังน าเสนอ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความเห็นชอบต่อไป  
 
เลิกประชมุ 16.00 น.   
                
                    
                                                              
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวจิระภา  อรุณจติร์) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสนชัย  สังขศรี) 
ประธานกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังฯ  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


