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พัฒนากําลังคนให้สามารถดําเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา ได้สําเร็จเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา สามารถ
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ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตลอดจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของ งบประมาณรายจ่ายประจําปี ได้อีกด้วย 
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1. หลักการและเหตุผล 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราตําแหน่ง กําหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดตําแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลว่าจะมีตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ให้
คํานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบลเพ่ือใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.จังหวัด) ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.กลาง) กําหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
กําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
จัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่งและการใช้
ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.จังหวัด)พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห์
อํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน วิเคราะห์การวาง
แผนการใช้กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหน่ง 
กําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา จึงได้จัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน           
ที่เหมาะสมไม่ซ้ําซ้อน 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา มีการกําหนดประเภทตําแหน่ง สายงาน 
การจัดอัตรากําลังโครงสร้างให้ เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการน้ันหรือไม่ 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่าระกํา 

2.5 เพ่ือองค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา  สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุ
แต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลุกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  สามารถ                
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกกิจการหรือหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถให้บริหารสาธารณะ แก้ไขปัญหา แลตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2 .6  เพ่ื อให้ องค์การบริหารส่วน ตําบล  สามารถควบคุมภาระค่ าใช้จ่ ายด้าน                    
การบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 
 

3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
 

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ  อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ป่าระกํา  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง         
(ฉบับที่76) พ.ศ. 2562  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้การดําเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา บรรลุผลตามพันธกิจที่ต้ังไว้ จึงจําเป็นต้องจัดสรรอัตรากําลังคน ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดําเนินการ โดยมุมมองน้ีเป็นการพิจารณาว่าลักษณะงาน
ในปัจจุบันที่ดําเนินการอยู่น้ันครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร 
หากลักษณะงานท่ีทําอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงตามภารกิจ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณา
วางแผนกรอบอัตรากําลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่
ต้องดําเนินการแล้ว อาจทําให้การจัดสรรกําลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  
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3.2 การกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน  และการจัดระบบงาน เพ่ือ
รองรับภารกิจตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิเคราะห์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกําลังคน : Supply pressure เป็นการนํา
ประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด กําหนดตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆโดยในส่วนน้ีจะคํานึงถึง 

3.3.1 การจัดระดับช้ันงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการ 
กําหนดระดับช้ันงานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การกําหนดตําแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว 
การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทํางานขององค์กร ดังน้ัน
ในการกําหนดอัตรากําลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณา
ว่าตําแหน่งที่กําหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหน่ง
เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่
เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนําข้อมูลเวลาที่
ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work Process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ประมาณงานต่อบุคคล
จริงโดยสมมุติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาท่ีใช้มากกว่า โดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้
อัตรากําลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นน้ันงานบางลักษณะ เช่น งานกําหนด
นโยบาย งานมาตรฐานงานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภท ไม่สามารถกําหนดเวลามาตรฐาน
ได้ ดังน้ัน การคํานวณเวลาที่ใช้ในในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นจึงทําได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
(Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังต่อหน่วยงานจริง  
เหมือนในภาคเอกชน นอกจากน้ันก่อนจะคํานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการต้อง
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะใน
บางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงาน
อ่ืน ก็มีความจําเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นการนํา
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่
ต้องใช้สําหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมุติฐานท่ีว่า หากผลงานท่ีผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกับอย่างมีนัยสําคัญ อาจต้องมีการ
พิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการทํางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 



 
 

4 
 

  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360  องศา เป็นการสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนําประเด็นต่าง ๆอย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มา
พิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังน้ี 
   3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เน่ืองจากการจัดโครงสร้าง
องค์กรและการแบ่งงานในพ้ืนที่น้ันจะมผีลต่อการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกําหนด
โครงสร้างที่มากเกินไปจะทําให้เกิดตําแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สาร
บรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการน้ัน ซึ่งอาจมีความจําเป็นต้องทบทวนว่าการกําหนดโครงสร้างใน
ปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการน้ันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เน่ืองจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบัน
มีข้าราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังน้ัน อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเร่ืองกรอบอัตรากําลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตําแหน่งที่
เหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหน่งที่จะเกษียณอายุไปเป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ภายในส่วนราชการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับส่วนราชการน้ัน ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการ
สัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆอาจทําให้การกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององค์กรอ่ืน ๆกระบวนการน้ีเป็น
กระบวนการนําข้อมูลของอัตรากําลังในหน่วยงานม่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบ
จํานวนกรอบอัตรากําลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในอบต.ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมุติฐานท่ีว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากําลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลด
จํานวนกรอบอัตรากําลังเป็นสําคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนด
กรอบอัตรากําลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากน้ันยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราขการพิจารณากําหนดตําแหน่งที่
เหมาะสม(Right Jobs)มากกว่าการเพิ่ม/ลดจํานวนตําแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใข้จ่าย
แล้วพบว่าการกําหนดกรอบตําแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกําหนดตําแหน่ง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆที่ใชต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่
กระบวนการทํางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน 
และส่วนราชการอ่ืนก็กําหนดตําแหน่งในงานลักษณะน้ีเป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นน้ีก็
น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ โดย
ไม่ได้เพ่ิมจํานวนตําแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์
อัตรากําลัง(Effective Man Power Planning Framework) น้ีจะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมี
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละละส่วนราชการ นอกจากน้ันการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
ดังกล่าวจะทําให้ส่วนราชการ สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆเช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทําให้เกิดการยอมรับได้มากว่าโดยเปรียบเทียบหาก 
จะต้องมีการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงาน  
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- การจัดทํากระบวนการจริง(Work process) จะทําให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ 
นําไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถ
นําผลการจัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process 
Re-engineer) อันจะนําไปสู่การใช้อัตรากําลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทําให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทํางาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะ
เพ่ิม/ลด 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 

    องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา  ยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามนัยมาตรา 40 และมาตรา 95  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 โดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2539 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540 มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ จํานวน 
11 หมู่บ้าน มีเน้ือที่ประมาณ 27.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,327 ไร่ มีประชากร 4,490 
คน ลักษณะภ ูมิประเทศสภาพพ้ืนที่ทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรม มีลําคลองไหล
ผ่านสายสาย เช่น คลองป่าระกํา คลองบางไทร คลองหัวป่าขลู่  

เพ่ือให้การวางแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของ
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา ตามความจําเป็นพ้ืนฐาน และความต้องการของประชาชนโดย
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆดังน้ี 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 ปัญหาเส้นทางคมนาคมในตําบล ยังไม่สะดวก 
1.2 ปัญหาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา   
1.3 ปัญหาทางระบายนํ้าในช่วงฤดูฝนทําให้เกิดนํ้าท่วมขัง 
1.4 ปัญหาเกี่ยวกับการวางผังองค์การบริหารส่วนตําบลไม่ชัดเจน 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่าไม่มีคุณภาพ 
2.2 ราคาผลผลิตตกตํ่า 
2.3 ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยไม่พอเลี้ยงชีพ 
2.4 ปัญหาการว่างงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า การอพยพแรงงาน 
2.5 ขาดการส่งเสริมสนับสนุนด้านการลงทุน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
2.6 ประชาชนมีหน้ีสิน ขาดการออมทรัพย์ และการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ 
2.7 ขาดการบริหารจัดการที่ดีในการประกอบอาชีพ 
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3. ปัญหาด้านสังคม 
3.1 ไม่มีสถานที่ออกกําลังกาย หรือสนามกีฬามาตรฐาน 
3.2 ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ 
3.3 ปัญหาเกี่ยวกับการให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ 

      ผู้ด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง 
3.4 การเล่นการพนัน และอบายมุขต่าง ๆ 
3.5 ปัญหาด้านยาเสพติด 
3.6 ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.7 ปัญหาด้านสวัสดิการชุมชน 
3.8 ปัญหาความยากจน 

4. ปัญหาด้านแหล่งน้ํา 
4.1 ปัญหาแหล่งนํ้าไม่เพียงพอสําหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
4.2 ปัญหาแหล่งนํ้า คูคลอง มีวัชพืช และต้ืนเขิน แหล่งกักเก็บนํ้าไม่เพียงพอ 
4.3 ปัญหาขาดแคลนนํ้าสะอาดสําหรับบริโภค 
4.4 ขาดระบบในการบริหารการใช้นํ้า 

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
5.1 ปัญหาการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัยไม่ทั่วถึง 
5.2 ปัญหาด้านความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
5.3 ปัญหาจากเหตุรบกวน หรือเหตุรําคาญและมลพิษต่าง ๆ 
5.4 หลักประกันสุขภาพไม่ทั่วถึง 

6. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
6.1 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
6.2 ปัญหาศักยภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชน 
6.3 ปัญหาการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง 

7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
7.1 ปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
7.2 ปัญหาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
7.3 ปัญหาด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.4 ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคทางการศึกษา 

8. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1 ปัญหาขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่สาธารณะและนันทนาการ 
8.2 การทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอย 
8.3 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. ปัญหาด้านอ่ืน ๆ 
9.1 การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
9.2 ประชาชนขาดความต่ืนตัวในการติดต่อประสานงาน 
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ความต้องการของประชาชน  
 ประชาชนมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบล  ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้
ครอบคลุมทุกด้าน   โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านแหล่งนํ้า ด้านเศรษฐกิจและด้าน
สังคม และส่งเสริมการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมให้มีความมั่นคง  ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่กระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง และองค์การบริหารส่วนตําบล จะต้องดําเนินการแก้ไขตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีย่ิงขึ้น 
 

5. ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา 
 องค์การบริหารส่วนตําบล มีภารกิจอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวมทั้งกฎหมาย
อ่ืน  กําหนดให้มีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน โดยกําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกําหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) ถึง              
พ.ศ.2562  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้แบ่งภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลออกเป็น 7 ด้าน ดังน้ี 

5.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน       มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังน้ี 
(1)  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก   
(2) ให้มีนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
(3) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน   
(4) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า  
(5) การผังเมือง 

5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังน้ี 
(1) การจัดการศึกษา 
(2) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้มีพิการ   
(3) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
(4) การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย  
                 มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังน้ี 

           (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                    (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
                    (3) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลจราจร และสง่เสริม    

     หน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
(5) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล 
          (5) การควบคุมอาคาร 
          (6) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
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5.4  ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว          
        มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังน้ี 

(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
  (๒) ให้มแีละสง่เสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
  (๓) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
  (4) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  (5) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

(6) การท่องเที่ยว  
  (7) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  

5.5  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                    
       มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังน้ี 

(1) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(2) จัดให้มีและรักษาทางระบายนํ้า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน 

และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  

5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
        มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังน้ี 

(1)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(2) การจัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการ 

ฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก
เล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  

5.7  ด้านการบรหิารจดัการและการสนับสนนุการปฏบิตัภิารกิจของสว่นราชการและองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน    มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังน้ี 

                  (1)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   
                  (2)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                
                  (3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น   
                   (4)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล  
                  (5)  กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   
                  (6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้  
                       ตามความจําเป็นและสมควร   
 
           
     หมายเหตุ   อํานาจหน้าที่ทั้ง 7 ด้านตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่    
                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(มาตรา 16) และพ.ร.บ. สภาตําบลและ  
                    องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (มาตรา 67,68) 
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จากภารกิจทั้ง 7 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา ได้ครอบคลุมทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายที่ได้กําหนดให้อํานาจและ
หน้าที่ไว้ ทั้งน้ีจะต้องคํานึงถึงงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด โดยพิจารณาดําเนินการตาม
ความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลรวมทั้งยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์
การพัฒนา “ป่าระกําน่าอยู่  เศรษฐกิจม่ันคง ชุมชนเข้มแข็ง”โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
โดยมีเป้าประสงค์ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุขพ่ึงตนเองได้ด้วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2 พัฒนาเศรษฐกิจ 

โดยมีเป้าประสงค์ ส่งเสริม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

โดยมีเป้าประสงค์  การคมนาคมสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เช่นระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  พัฒนาแหล่งน้ํา 
โดยมีเป้าประสงค์ พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาการเมือง การบริหารและศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีเป้าประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 

ในการเมืองการปกครองและ ศิลปวัฒนธรรมพร้อมทั้งมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 
และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีเป้าประสงค์ รณรงค์และสร้างจิตสํานึกในการดูและทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
      โดยมีการวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างให้ สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามลักษณะงานและปริมาณงานที่กําหนดขึ้นตามแผนอัตรากําลัง ตลอดจนได้
เปรียบเทียบกับจํานวนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา กับงานที่กําหนดขึ้นในแผน
อัตรากําลัง พ .ศ . 2564-2566 กับยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยกําหนดตําแหน่งให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา ซึ่งคณะผู้บริหารมีนโยบายในการ
พัฒนาหลักๆดังน้ี 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา  

1. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร 
  1.1  ด้านการเมือง 
  1.2  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 2.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
  2.1  ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
  2.2  ด้านการส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
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  2.3  ด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  2.4  ด้านสาธารณสุข และระบบหลักประกันสุขภาพในพ้ืนที่ อบต.ป่าระกํา 
  2.5  ด้านการศึกษา 
  2.6  ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.7  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
 3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
 4.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทรัพยากรธรรมราชและ
สิ่งแวดล้อม 
  4.1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  4.2  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และได้กําหนดแผนงานการดําเนินการตามนโยบายดังน้ี 
  1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  2.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.  พัฒนางานบริการประชาชน 
  4.  พัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
  

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิคSWOT Analysis โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาดังน้ี 

สาขาการพัฒนา ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
1. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
จุดแข็ง  (Strength) 

-การคมนาคม ถนนหนทาง พอที่จะใช้
งานได้พอสมควร 
- มีแหล่งนํ้าธรรมชาติและแหล่งนํ้าที่สร้าง
ขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร 
- มีประปาหมู่บ้าน บ่อนํ้าต้ืน บ่อบาดาล
ไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค 
- มีไฟฟ้าสาธารณะ ในการอํานวยความ
สะดวกต่อการดํารงชีวิตพอสมควร 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 
- ถนนหนทางยังไม่มีสภาพที่ดีพอ ถนนเป็น
ถนนดิน หินคลุกเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจร
ไปมาไม่สะดวกเท่าที่ควร 
- ในบางช่วงฤดูกาลนํ้าใช้ในการเกษตรมีไม่
เพียงพอ 
- ระบบนํ้าประปายังกระจายไม่ทั่วถึงตาม
ความต้องการของประชาชน 
- นํ้าประปาไม่ได้คุณภาพ 
 

โอกาส (Opportunity) 
-  เน่ืองจากมีถนนดิน หินคลกุ อยู่จํานวน
หน่ึงที่สามารถพัฒนาให้เป็นถนน
คอนกรีตในอนาคต 
- ในพ้ืนทีม่ีแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคและเพ่ือการเกษตรที่สามารถ
บริหารจัดการเพ่ือใช้ได้อย่างเพียงพอ  
- มีการขยายระบบประปาหมู่บา้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถใช้น้ําประปาได้อย่าง
สะดวกสบาย 

อุปสรรค  (Threat) 
- สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มบางส่วน ทําให้
เกิดนํ้าท่วมขังทําให้ถนนมีสภาพเป็นหลุม
เป็นบ่อ 
- งบประมาณไม่เพียงพอที่จะพัฒนาได้ตาม
ความต้องการของประชาชน 
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2. ด้านเศรษฐกจิ 
 
 
 
 

จุดแข็ง  (Strength) 
- อาชีพการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
ของประชาชนในการเสริมสร้างรายได้ 
- มีพืชเศรษฐกิจการเกษตรหลายชนิด 
เช่น ข้าว ปาล์ม พืชระยะสั้นสามารถปลูก
หมุ น เวี ยน ได้ ตลอดทั้ ง ปี  เช่ น  พริก 
ฟักทอง ฟักเขียว 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 
- สินค้าทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรกรรมตกตํ่า 
- ต้นทุนในการผลิตสูง 
- เมื่อเสร็จฤดูกาลเก็บเก่ียวประชาชนมีการ
ว่างงาน 
 

โอกาส (Opportunity) 
- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเสริม 
ให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือว่างงาน 
- ฝึกอบรม พัฒนาทักษะฝีมอืแรงงานฯ 
ด้านต่าง ๆ  
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

อุปสรรค  (Threat) 
- ประชาชนขาดการรวมกลุ่ ม ในการ
ประกอบอาชีพเสริม 
- กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ยังไม่เข้มแข็ง เท่าที่ควร 
- ปัญหาด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรกร 

3. ด้านสงัคม 
3.1  การศกึษา 

ศาสนา ประเพณ ี
วฒันธรรม 

จุดแข็ง  (Strength) 
- คนรุ่นใหม่มคีวามรู้ มีการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- ประชาชนให้ความสําคัญในการพัฒนา
การศึกษา 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น 
- มีบริการทางการศึกษานอกระบบเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของคน 
-  มีประเพณีและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์สืบทอดมานาน 
- มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรมของ
ชุมชน 
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 
- คนบางกลุ่มยังขาดจริยธรรม คุณธรรม 
วินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม 
- วัยหนุ่มสาว วัยแรงงานอพยพไปทํางาน
ต่างท้องถิ่น ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
เด็กและผู้สูงอายุ ทําให้ขาดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนา และการมีส่วน
ร่วมในบางกิจกรรม 
-วิถีสังคมเมืองเข้ามามีบทบาทในสังคม
ชนบท ทําให้ลดสังคมเอ้ืออาทรตาม 
วิธีชีวิตชนบท 
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โอกาส (Opportunity) 
- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ทําให้มีการ
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
- มีโครงสร้างทางสังคมที่เข้มแข็ง มีการ
รวมกลุ่มจัดต้ังองค์กรชุมชน 
- ประชาชนมีค่านิยม ชอบการศึกษา 
แสวงหาความรู้ 
- มีการถ่ายโอนอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

อุปสรรค  (Threat) 
 
-ค่านิยม การสือ่สารที่ไร้พรมแดนทําให้
ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ยึดติดอยู่กับ
วัตถุนิยมและการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือย
แพร่กระจายเพ่ิมมากขึ้น 
 

3.2 การสาธารณสุข จุดแข็ง  (Strength) 
-  คณุภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมดี
ขึ้นบริการสาธารณสุขมูลฐานอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดี 
- การให้บริการทางด้านสาธารณสุขทั่วถึง
ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน 2 แห่ง 
- มีการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 
- มีอาสาสมัครที่มีความรู้ ความสามารถ 
อาสาพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน 

จุดอ่อน  (Weakness) 
 
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรค
เอดส์และโรคอ่ืน ๆรวมทั้งยาเสพติด 
- ประชาชนบางกลุ่มไม่สนใจในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ขาดการป้องกันตนเอง
จากโรคภัยต่าง ๆ 
- โรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมด้านอุปกรณ์
เคร่ืองมือทีทันสมัยอยู่ห่างไกล 
 

โอกาส (Opportunity) 
- ได้รับความร่วมมือ การรักษาพยาบาลท่ี
เกินขีดความสามารถ ของ อบต. จาก
โรงพยาบาลอําเภอ 

อุปสรรค  (Threat) 
- การป้องกันโรคติดต่อบางชนิด เช่น โรค
เอดส์ โรคไข้เลอืดออกไม่สามารถทําได้ 
ครอบคลุมทั้งตําบล 

3.3 การพฒันาชุมชน 
สวัสดกิาร กีฬา และ
นนัทนาการ 

จุดแข็ง  (Strength) 
- มลีานกีฬา สนามฟุตซอล ให้เยาวชนได้
ออกกําลังกายเสริมสร้างให้ร่างกาย
แข็งแรง ลดปัญหาด้านยาเสพติด 
- องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

จุดอ่อน  (Weakness) 
- ปัญหาของชุมชน เช่น ปัญหาวัยรุ่นหันเห
ไปเสพยาเสพติด เยาวชนขาดความรู้ในการ
ดูแลตนเอง 
- สถานที่ออกกําลังกาย วัสดุอุปกรณ์ในการ
ออกกําลังกายยังมีไม่เพียงพอ 
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โอกาส (Opportunity) 
- องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการให้คนชุมชนด้วยกันเอง 
- ผูสู้งอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
จากชุมชน 
 

อุปสรรค  (Threat) 
- ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
- ขาดงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬา
และแหล่งนันทนาการในชุมชน 

4. ด้านองคก์ร 
การเมือง การบริหาร 

จุดแข็ง  (Strength) 
- มีประชาธิปไตยและการกระจายอํานาจ 
สู่อบต. มากขึ้น 
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
สิทธิและหน้าที่ที่พึงมีพึงปฏิบัติ 
- ประชาชนและชุมชนมีความต่ืนตัวและ
มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมืองทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
- มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

จุดอ่อน  (Weakness) 
- ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารงานของ อบต. 
- ขาดการแนะนํา ประชาสัมพันธ์ ด้าน
ข้อมูลข่าวสารและกิจการของ อบต. 

โอกาส (Opportunity) 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารของ
อบต. อย่างสมํ่าเสมอ 
- มีการตรวจสอบการบริหารงานของ 
อบต.ตลอดเวลา 
- อบต. สามารถให้บริการได้ตรงตาม
ความ 
ต้องการของประชาชนมากขึ้น 

 

อุปสรรค  (Threat) 
- งบประมาณที่มีอย่างจํากัดทําให้การ
บริการประชาชนไม่ครอบคลมุทุกปัญหา 
- ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานทําให้ต้องจัดสรร
งบประมาณมากกว่าส่วนอ่ืน 
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกําจะดําเนินการ 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องดําเนินการดังน้ี 
ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. การพัฒนาและส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีทอ้งถิ่น 
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
4. การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
5. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

 

  องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา  เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลประเภทสามัญ 
กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังน้ี 

1. สํานักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการ 
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด
ในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
องค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  

2. กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือนและค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จทุกประเภท เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินต่าง ๆ งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งานเก่ียวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วน
ตําบลและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

3. กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจออกแบบ การจัดทําข้อมูล 
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและงานเขียนแบบ การตรวจสอบ 
การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อม
บํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล การวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล และยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงานควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นํ้ามันเช้ือเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ซึ่งตามแผนอัตรากําลังเดิมกําหนดกรอบอัตรากําลังทั้งหมดไว้ จํานวนทั้งสิ้น 65 อัตรา  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. พนักงานส่วนตําบล        จํานวน   16  อัตรา 
2. พนักงานครูอบต.(รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนฯ)     จํานวน   14  อัตรา 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ      จํานวน   19  อัตรา 

(รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนฯ) 
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)     จํานวน   6  อัตรา 
5. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)     จํานวน   2  อัตรา 

(รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนฯ)  
6.  พนักงานจ้างทั่วไป        จํานวน   8  อัตรา 

ซึ่งตามอัตรากําลังที่มีอยู่น้ันเพียงพอต่อภารกิจด้านต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และให้การทํางานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา
จึงไม่ได้กําหนดตําแหน่งข้าราชการและพนักงานจ้างเพ่ิมเติมในกรอบอัตรากําลังปี  พ.ศ. 2564-2566 
และจากการเปรียบเทียบอัตรากําลังคนกับองค์การบริหารส่วนตําบลในประเภทเดียวกันในลักษณะพ้ืนที่ 
ใกล้เคียงกันโดยได้เปรียบเทียบอัตรากําลังคนดังน้ี 
 

ลําดับ
ที่ 

อปท. การกําหนด
ส่วนราชการ 

งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2563 

จํานวนพนักงาน
ส่วนตําบล 

ลูกจ้าง
ประจํา 

พนักงาน
จ้าง 

1 อบต.ป่าระกํา 3 43,920,000 16 - 14 
2 อบต.คลองกระบือ 4 43,700,000 20 1 10 
3 อบต.บ้านใหม่ 3 29,600,000 15 1 5 

 
จากตารางการเปรียบเทียบอัตรากําลังคนในองค์การบริหารส่วนตําบลประเภทเดียวกันแล้วองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าระกํามีอัตรากําลังเพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่  มีความพร้อมและความเหมาะสม  
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8.  โครงสร้างและการกําหนดส่วนราชการ 
 

 8.1 โครงสร้าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา  ได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการตาม 

ภารกิจที่กําหนดไว้  โดยกําหนดตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลให้สอดคล้องกับภารกิจ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามโครงสร้างดังน้ี 
 

โครงสร้าง 
ตามแผนอัตรากําลังเดิม 

โครงสร้าง 
ตามแผนอัตรากําลังใหม่ 

หมายเหตุ 

1.  สํานักงานปลัด อบต. 1.  สํานักงานปลัด อบต.  
1.1  งานบริหารทั่วไป 
1.2  งานนโยบายและแผน 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
1.4  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ   
       วัฒนธรรม 
1.5  งานส่งเสริมการเกษตร 
1.6  งานการเจ้าหน้าที่ 
1.7  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.8  งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

1.1  งานบริหารทั่วไป 
1.2  งานนโยบายและแผน 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
1.4  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
       วัฒนธรรม 
1.5  งานส่งเสริมการเกษตร 
1.6  งานการเจ้าหน้าที่ 
1.7  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.8  งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

 

2.  กองคลัง 2.  กองคลัง  
2.1  งานการเงิน 
2.2  งานบัญชี 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2.1  งานการเงิน 
2.2  งานบัญชี 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

3.  กองช่าง 3.  กองช่าง  
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 

3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 

 

 
8.2  การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง 

 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา  ได้วิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง จากภารกิจที่จะดําเนินการใน
แ ต่ ล ะ ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ น อ น า ค ต  3 ปี ซึ่ ง เ ป็ น ตั ว ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เห็ น ว่ า ป ริ ม า ณ ง า น 
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือนํามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่าย
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะห์ตําแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบ
อัตรากําลัง 3 ปี  
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            ตามโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ มีลักษณะงานซึ่งสอดคล้องกับจํานวนปริมาณพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ในการขับเคลื่อนงานให้ดําเนินการต่อไปได้ในอนาคต 3 ปีข้างหน้า ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าระกํา มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จํานวน 1 คน
เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) เป็นผู้ช่วยและ
มีหัวหน้าส่วนราชการ อีก 3 อัตรา คือ หัวหน้าสํานักปลัดอบต./ผู้อํานวยการกองคลัง/ผู้อํานวยการกองช่าง 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแต่ละส่วนราชการ และมีพนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้างเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงาน 
ต่าง ๆ  ของแต่ละส่วนราชการมี รายละเอียดตามตารางด้านล่างน้ี 
 

ส่วนราชการ งาน 
จํานวนพนกังาน (อัตราที่มี) 

พนกังานส่วน
ตําบล 

พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

สํานักงานปลัด 

งานบริหารทั่วไป 1 - 4 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 - - 
งานนโยบายและแผน 1 1 - 
งานกฎหมายและคดี 1 - - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 1 - 
งานส่งเสริมการเกษตร 1 - - 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15 19 2 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม    

กองคลัง 

งานการเงิน - 1 - 
งานบัญชี 1 1 - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 1  

กองช่าง 

งานก่อสร้าง 1 1 1 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร - - - 
งานประสานสาธารณูปโภค - - 3 
    

 
และจากจํานวนบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถตอบสนองงานตามภารกจิหลักและภารกิจรองที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าระกําจะต้องดําเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนา ใน 6 ยุทธศาสตร์และนโยบายพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา 
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กรอบอัตรากําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา  อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

       
                 ส่วนราชการ 

กรอบอัตรากําลังท่ีคาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง (ปลัดอบต.) 
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น (รองปลัดอบต.) 
สํานักงานปลัดอบต. (01) 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หัวหน้าสํานักปลัด) 
นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นิติกร ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ/ชํานาญการ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
พนักงานขับรถยนต์ 
ยาม 
คนงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กวัดอัฒฑศาสนาราม 
ครู  
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวป่าขลู่ 
ครู  
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกําใต้ 
ครู  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเหมก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
2 

 
7 
 

13 
 

4 
 

4 
 

2 
 

3 
 
 

2 
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1 
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1 
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1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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2 

 
7 
 

13 
 

4 
 

4 
 

2 
 

3 
 
 

2 
 
 
 

1 
1 
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- 
- 
- 
- 
- 
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- 
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- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

ว่างเดิม 
ว่างเดิม 
ว่างเดิม 
ขรก.ถ่ายโอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงินอุดหนุน (ว่าง 1) 
 
เงินอุดหนุน(ว่าง 1) 
 
 

เงินอุดหนุน (ว่าง 1) 
 
 
 
 
เงินอุดหนุน (ว่าง 1) 
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กรอบอัตรากําลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา  อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

       
                 ส่วนราชการ 

กรอบอัตรากําลังท่ีคาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
กองคลัง (04) 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง) 
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
กองช่าง (05) 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง) 
นายช่างโยธาอาวุโส 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
พนักงานผลิตน้ําประปา 
คนงาน 
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รวม 65 65 65 - - -  

 
 



 

๒๓ 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                 
                 
 
 
                           
 
                                           
                           
           
           
 

 
 
 

 
 
                                                                              โครงสร้างสํานักงานปลดั  อบต. 

สํานักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) 

 
- งานบริหารทัว่ไป  
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 
 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่างระดับต้น) 

 
     - งานก่อสร้าง 
     - งานประสานสาธารณูปโภค 
     - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  

ปลัดอบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 

รองปลัดอบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)  



 

๒๔ 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลปา่ระกํา 
 
 
 
 

  
 
          พนักงานส่วนตําบล.                               พนักงานส่วนตําบล                                                   พนักงานส่วนตําบล                                     พนักงานส่วนตําบล 
 -นักจัดการงานทั่ว ปก./ชก. (1)              -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (1)                            - นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)                              -  นิติกร ปก./ชก.  (1) 

                                                 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป                                 -  ผู้ช่วยนักเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
-  ยาม (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- คนงาน (2)        

                                          

                                      พนักงานส่วนตําบล                                     พนักงานส่วนตําบล      พนักงานส่วนตําบล 
                                  -นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.  (1)                -  นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)                                                                   - นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.(1)(ว่าง)          
                                       - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1)                               -  ครู ค.ศ.1    (6) (ว่าง 2) 
                                                  -  ครู ค.ศ.2 (8) 
                                                                                                                         พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                                                                                                               -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (19) (ว่าง 2) 
                                                                                                                พนักงานจ้างทั่วไป 
                                                                                                                - ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)  (2) 

         
 
        
 

หัวหน้าสํานกัปลดัอบต.  
(นักบรหิารงานทั่วไประดบัตน้) (1) 

 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานการเจ้าหน้าที่ 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมการเกษตร 



 

๒๕ 

                                                                          โครงสร้างกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    พนักงานจ้างตามภารกิจ                               พนักงานส่วนตําบล                      พนักงานส่วนตําบล                            พนักงานส่วนตําบล 
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)         -นักวิชาการคลัง ปก./ชก. (1)           - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. (1)         - เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง. (1) 
                                                              พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                                 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                                                              -ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง(1)                                                                   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(1) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 

งานการเงิน งานทะเบยีนทรัพย์สนิและพสัด ุงานพฒันาและจัดเกบ็รายได ้
          

          งานบญัช ี



 

๒๖ 

โครงสร้างกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานส่วนตําบล                                  พนักงานจ้างทั่วไป                                         
-นายช่างโยธาอาวุโส (1)              -  พนักงานผลิตน้ําประปา (3)              
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (1)  
พนักงานจ้างทั่วไป 
   - คนงาน(1)  

 
 
 

ผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่างระดบัต้น) 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณปูโภค 



  

๓๑ 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทุกประเภทตําแหน่งทุกสายงาน 
และทุกระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทําแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
กําหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

  การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย 
เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0  ดังน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกํา จึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบ
ราชการส่วนท้องถิ่นให้ไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการ
ทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

 1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทํางานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ 
สามารถเข้ามาตรวจสอบการทํางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่นภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดําเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน
อ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทํางานใน
แนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชาในแนวด่ิง ขณะเดียวกันก็ยังเช่ือมโยง
การทํางานภายในภาครัฐด้วยกันเอง ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยต้ังคําถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น่ รวมท้ังใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลทันสมัยในการจัด
บริหารสาธารณะที่ตรงกันความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอํานวยความสะดวกโดยมีมีการเช่ือมโยง
กันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลาย
ช่องทางผสมผสานกันไป ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเซียลมีเดีย หรือ
แอปพลิเคช่ันทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทํางานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้า
มาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสํานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทําให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ
การปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 



  

๓๒ 

 4. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร.1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือสํารวจทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง(Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิดัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 กันยายน 2560  
 ทั้งน้ี วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นต้น 
 12.1  การพัฒนาผู้บริหาร/พนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง 

1) การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือที่หน่วยงานอ่ืนจัด
อบรมหรือสัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2) การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย 2 ปี/ครั้ง 
3) ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
4) การประชุมร่วมกันเพ่ือมอบหมายงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย 
5) การเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ การปฏิบัติงาน 

 12.2 การพัฒนาความชํานาญการ (สายผู้ปฏิบัติ) 
1) การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2) ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
3) การจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 12.3  การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปล่ียนสายงาน 
      1) การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานสําหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ 
ภายใต้การสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ 

2) การปฐมนิเทศ  แนะนําช้ีแจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะนําที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่ 
 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง 

 

 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าระกําได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  
เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  มีหน้าที่ดําเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อํานวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังน้ี 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 



  

๓๓ 
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