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ค าน า 
  

การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน การ
พัฒนาก าลังคนให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ได้ส าเร็จเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า สามารถ
คาดคะเนได้ว่า ในอนาคตในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จะมีการใช้อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างต าแหน่งใด จ านวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าระก า อีกทั้งเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตลอดจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้อีกด้วย 
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แผนอัตราก าลัง 3 ป ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
----------------------------------------- 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง) ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.จังหวัด)พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์
อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวาง
แผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่ง 
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า จึงได้ปรับปรุง
แผนอัตราก าลัง 3 ปี   ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563  ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน           
ที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนด
ประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

2.6 เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งตั้ งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์             
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  สามารถ                
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2 .7  เพ่ือให้ องค์การบริหารส่ วนต าบล สามารถควบคุมภาระค่ าใช้จ่ ายด้ าน                    
การบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ป่าระก า  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง         
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร 
และสภาพปัญหาของต าบลป่าระก า 

3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน  และการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่งและระดับต าแหน่งให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของกลุ่มงานต่าง ๆ  
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3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้าง โดยให้หัวหน้างานเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนด
ความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่าง
แท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ จ านวนพนักงานส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภท
ต าแหน่งพนักงานจ้าง 

3.5 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง           
ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย 

3.6 ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ  อย่างน้อย          
ปีละ 1 ครั้ง 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในเขตต าบลป่าระก า 
 

    องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามนัยมาตรา 40 และมาตรา 95  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 โดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2539 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 
จ านวน 11 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 27.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,327 ไร่ มีประชากร 
4,674 คน ลักษณะภู มิประเทศสภาพพ้ืนที่ทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรม มีล า
คลองไหลผ่านสายสาย เช่น คลองป่าระก า คลองบางไทร คลองหัวป่าขลู่  

เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของ
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน และความต้องการของประชาชนโดย
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆดังนี้ 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 ปัญหาเส้นทางคมนาคมในต าบล ยังไม่สะดวก 
1.2 ปัญหาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา   
1.3 ปัญหาทางระบายน้ าในช่วงฤดูฝนท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
1.4 ปัญหาเกี่ยวกับการวางผังองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ชัดเจน 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าไม่มีคุณภาพ 
2.2 ราคาผลผลิตตกต่ า 
2.3 ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยไม่พอเลี้ยงชีพ 
2.4 ปัญหาการว่างงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า การอพยพแรงงาน 
2.5 ขาดการส่งเสริมสนับสนุนด้านการลงทุน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
2.6 ประชาชนมีหนี้สิน ขาดการออมทรัพย์ และการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 
2.7 ขาดการบริหารจัดการที่ดีในการประกอบอาชีพ 
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3. ปัญหาด้านสังคม 
3.1 ไม่มีสถานที่ออกก าลังกาย หรือสนามกีฬามาตรฐาน 
3.2 ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ 
3.3 ปัญหาเกี่ยวกับการให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี  คนชรา คนพิการ และ

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

4. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
4.1 ปัญหาแหล่งน้ าไม่เพียงพอส าหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
4.2 ปัญหาแหล่งน้ า คูคลอง มีวัชพืช และตื้นเขิน แหล่งกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
4.3 ปัญหาขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับบริโภค 
4.4 ขาดระบบในการบริหารการใช้น้ า 

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

6. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
6.1 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
6.2 ปัญหาศักยภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชน 
6.3 ปัญหาการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง 

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

8. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1 ปัญหาขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่สาธารณะและนันทนาการ 
8.2 การทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอย 
8.3 ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. ปัญหาด้านอ่ืน ๆ 
9.1 การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
9.2 ประชาชนขาดความตื่นตัวในการติดต่อประสานงาน 
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  ความต้องการของประชาชน  
  ประชาชนมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ให้ครอบคลุมทุกด้าน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านแหล่งน้ า ด้านเศรษฐกิจและด้าน
สังคม และส่งเสริมการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมให้มีความมั่นคง  ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่กระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง และองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องด าเนินการแก้ไขตามภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบล มีภารกิจอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวมทั้งกฎหมาย
อ่ืน  ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน โดยก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) ถึง              
พ.ศ.2552  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้แบ่งภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  (มาตรา 16 (1) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา 68 (2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา68(3)) 
(5) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  (มาตรา 161 (4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 161 (5)) 

5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(1) ส่งเสริมและการจัดการศึกษา  (มาตรา 672 (5)  และมาตรา 161 (9)) 
(2) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  (มาตรา 672 (6)) 
(3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ          

ผู้ด้อยโอกาส  (มาตรา 161 (10)) 
(4) จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 161 (13)) 
(5) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 161 (19)) 
(6) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย(มาตรา

16(5)) 
(7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

(มาตรา 161 (5)) 
(8) การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 672 (3)) 
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5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจ
ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 ๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา ๖๗(๔)) 
         (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

     (มาตรา ๖๘(๘)) 
          (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
          (๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖
(๑๗)) 
         (๕) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
                   5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว         
มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (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)) 

 

5.5  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  
มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

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

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง 
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (มาตรา ๖๗(๒)) 

(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา ๑๗(๑๒)) 
 

5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มี
ภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(๑)  (1)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘)) 
          (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
          (๓) การจัดการศึกษา (มนตรา ๑๖(๙) 
          (๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 (มาตรา ๑๗(๑๘)) 
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 5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  (มาตรา 161 (1)) 
(2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน               

(มาตรา 161 (15)) 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา 161 (16)) 
(4) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 683 (9)) 
(5) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด  (มาตรา 161 (31)) 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร   (มาตรา 672 (9)) 
 
 

หมายเหตุ   -มาตรา 161  หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 -มาตรา 672 , 683 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537                   
 

จากภารกิจทั้ง 7 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ได้ครอบคลุมทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายที่ได้ก าหนดให้อ านาจและ
หน้าที่ไว้ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยพิจารณาด าเนินการตาม
ความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลรวมทั้งยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์
การพัฒนา “ป่าระก าน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ าการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจม่ันคง 
ชุมชนเข้มแข็ง”โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาภายในระยะเวลา 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563)  6 ยุทธศาสตร์
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง 
1.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน 
1.2 ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ยาเสพติดและอบายมุข 
1.3 ส่งเสริมการสาธารณสุข 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ 
1.5 ส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชน 
1.6 ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.7 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและช่วยเหลือผู้เดือนร้อน 
1.8 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.9 สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2 พัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ 
2.3 ส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดภัยและแปรรูปสินค้า 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม 
3.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
3.3 พัฒนาระบบไฟฟ้า 
3.4 พัฒนาระบบประปา 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  พัฒนาแหล่งน้ า 
4.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาคม 
5.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง 
5.3 พัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนต าบลและสมาชิกสภา อบต.ให้มีความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน 
5.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 รณรงค์และสร้างจิตส านึกในการดูและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยมีการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามลักษณะงานและปริมาณงานที่ก าหนดขึ้นตามแผนอัตราก าลัง 
ตลอดจนได้เปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า กับงานที่ก าหนดขึ้น
ในแผนอัตราก าลัง พ.ศ. 2561-2563 กับยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยก าหนดต าแหน่งตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  

1. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร 
  1.1  ด้านการเมือง 
  1.2  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 2.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
  2.1  ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
  2.2  ด้านการส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
  2.3  ด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  2.4  ด้านสาธารณสุข และระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ อบต.ป่าระก า 
  2.5  ด้านการศึกษา 
  2.6  ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.7  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
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3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
 4.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทรัพยากรธรรมราชและ
สิ่งแวดล้อม 
  4.1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  4.2  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และได้ก าหนดแผนงานการด าเนินการตามนโยบายดังนี้ 
  

 1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 3.  พัฒนางานบริการประชาชน 
 4.  พัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
 5.  ยึดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปีและแผนพัฒนาประจ าปีเป็นแนวทาง 
   

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา
ดังนี้ 

สาขาการพัฒนา ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
1. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
จุดแข็ง  (Strength) 

-การคมนาคม ถนนหนทาง พอที่จะใช้
งานได้พอสมควร 
- มีแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่
สร้างข้ึนไว้ใช้ในการเกษตร 
- มีประปาหมู่บ้าน บ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล
ไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค 
- มีไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์ ในการ
อ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต
พอสมควร 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 
- ถนนหนทางยังไม่มีสภาพที่ดีพอ ถนน
เป็นถนนดิน หินคลุกเป็นหลุมเป็นบ่อ
การสัญจรไปมาไม่สะดวกเท่าที่ควร 
- ในบางช่วงฤดูกาลน้ าใช้ในการเกษตรมี
ไม่เพียงพอ 
- ระบบน้ าประปายังกระจายไม่ทั่วถึง
ตามความต้องการของประชาชน 
- ไฟ้ฟ้า โทรศัพท์ ยังไม่ทั่วถึงตามความ
ต้องการของประชาชน 
 
 

โอกาส (Opportunity) 
 -เนื่ อ งจากมี ถนนดิ น  หิ นคลุ ก  อยู่
จ านวนหนึ่ งที่สามารถพัฒนาให้ เป็น
ถนนคอนกรีตในอนาคต 
-ในพ้ืนที่มีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรที่
สามารถบริหารจัดการเพ่ือใช้ได้อย่าง
เพียงพอ 

อุปสรรค  (Threat) 
-สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มบางส่วน ท า
ให้เกิดน้ าท่วมขังท าให้ถนนมีสภาพเป็น
หลุมเป็นบ่อ 
-งบประมาณไม่เพียงพอที่จะพัฒนาได้
ตามความต้องการของประชาชน 
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2. ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

จุดแข็ง  (Strength) 
 
-อาชีพการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
ของประชาชนในการเสริมสร้างรายได้ 
- มีพืชเศรษฐกิจการเกษตรหลายชนิด 
เช่น ข้าว ปาล์ม  
 

จุดอ่อน  (Weakness) 
 
-สินค้าทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรกรรม
ตกต่ า 
- ต้นทุนในการผลิตสูง 
- เมื่อเสร็จฤดูกาลเก็บเกี่ยวประชาชนมี
การว่างงาน 
 

โอกาส (Opportunity) 
-ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเสริม 
ให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือว่างงาน 
- ฝึกอบรม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาฯ 

ด้านต่าง ๆ  

อุปสรรค  (Threat) 
ประชาชนขาดการรวมกลุ่ มในการ
ประกอบอาชีพเสริม 
- กลุ่ ม อ าชี พ ที่ มี อ ยู่ ยั ง ไม่ เข้ ม แข็ ง 
เท่าท่ีควร 
- ปัญหาด้านการตลาดของกลุ่ม
เกษตรกร 

3. ด้านสังคม 
3.1  การศึกษา 

ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง  (Strength) 
- คนรุ่นใหม่มีความรู้ มีการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
- ประชาชนให้ความส าคัญในการพัฒนา
การศึกษา 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น 
- มีบริการทางการศึกษานอกระบบเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของคน 
-  มีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เป็นเอกลักษณ์สืบทอดมานาน 
- มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรม
ของชุมชน 
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เพลงบอก  
หนังตะลุง ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 
- คนรุ่นเก่ามีการศึกษาต่ า 
- คนบางกลุ่มยังขาดจริยธรรม คุณธรรม 
วินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม 
- คนรุ่นใหม่ไปยึดติดกับวัฒนธรรม
ตะวันตก 
และวัตถุนิยม ท าลายวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน 
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โอกาส (Opportunity) 
- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ท าให้มีการ
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
- มีโครงสร้างทางสังคมที่เข้มแข็ง มีการ
รวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรชุมชน 
- ประชาชนมีค่านิยม ชอบการศึกษา 
แสวงหาความรู้ 
- มีการถ่ายโอนอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

อุปสรรค  (Threat) 
 
-ค่านิยม การสื่อสารที่ไร้พรมแดนท าให้
ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ยึดติด
อยู่กับวัตถุนิยมและการบริโภคท่ี
ฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิมมากข้ึน 
 

3.2 การสาธารณสุข จุดแข็ง  (Strength) 
- คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมดี
ขึ้น  
บริการสาธารณสุขมูลฐานอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดี 
- การให้บริการทางด้านสาธารณสุข
ทั่วถึง 
ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
- มีสถานีอนามัยให้บริการ 1 แห่ง 
- มีการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 
- มีอาสาสมัครที่มีความรู้ ความสามารถ 
อาสาพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 
 
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น 
โรคเอดส์ 
และโรคอื่น ๆรวมทั้งยาเสพติด 
- ประชาชนบางกลุ่มไม่สนใจในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ขาดการป้องกัน
ตนเองจากโรคภัยต่าง ๆ 
- โรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้าน
อุปกรณ์เครื่องมือทีทันสมัยอยู่ห่างไกล 
 

โอกาส (Opportunity) 
- ได้รับความร่วมมือ การรักษาพยาบาล
ที่เกินขีดความสามารถ ของ อบต. จาก
โรงพยาบาลอ าเภอและสาธารณสุข
อ าเภอ 

อุปสรรค  (Threat) 
- การป้องกันโรคติดต่อบางชนิด เช่น 
โรคเอดส์ 
โรคไข้เลือดออกไม่สามารถท าได้ 
ครอบคลุมทั้งต าบล 

3.3 การพัฒนาชุมชน 
สวัสดิการ กีฬา และ
นันทนาการ 

จุดแข็ง  (Strength) 
- มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง เช่น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน สรบ. กองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์กีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 
- องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

จุดอ่อน  (Weakness) 
- ปัญหาของชุมชน เช่น ปัญหาวัยรุ่น  
- ปัญหาขาดสถานที่ออกก าลังกาย 
อุปกรณ์ 
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โอกาส (Opportunity) 
 
- องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการให้คนชุมชนด้วยกันเอง 
- ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลจากชุมชน 

อุปสรรค  (Threat) 
 
- ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
- ขาดงบประมาณในการก่อสร้างสนาม
กีฬาและแหล่งนันทนาการในชุมชน 

 
4. ด้านองค์กร 

การเมือง การบริหาร 
จุดแข็ง  (Strength) 

- มีประชาธิปไตยและการกระจาย
อ านาจ สู่อบต. มากข้ึน 
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีพึงปฏิบัติ 
- ประชาชนและชุมชนมีความตื่นตัว
และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น 
- ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
- มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

จุดอ่อน  (Weakness) 
- ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการบริหารงานของ อบต. 
- ขาดการแนะน า ประชาสัมพันธ์ ด้าน
ข้อมูลข่าวสารและกิจการของ อบต. 

โอกาส (Opportunity) 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ของอบต. อย่างสม่ าเสมอ 
- มีการตรวจสอบการบริหารงานของ 
อบต.ตลอดเวลา 
- อบต. สามารถให้บริการได้ตรงตาม
ความ 
ต้องการของประชาชนมากข้ึน 

 

อุปสรรค  (Threat) 
- งบประมาณที่มีอย่างจ ากัดท าให้การ
บริการประชาชนไม่ครอบคลุมทุก
ปัญหา 
- ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่
เป็นเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานท าให้
ต้องจัดสรรงบประมาณมากกว่าส่วนอื่น 
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าจะด าเนินการ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องด าเนินการดังนี้ 
ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กก าพร้า และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
4. การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
6. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
7. การพัฒนาเด็ก และเยาวชน 
8. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
9. การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
10. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
11. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
12. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
4. การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
5. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่   

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ 
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด
ในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

2. กองคลัง  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จทุกประเภท เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินต่าง ๆ งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ การจัดท าข้อมูล 
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและงานเขียนแบบ การตรวจสอบ  
การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

ซึ่งตามแผนอัตราก าลังเดิมก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งหมดไว้ จ านวนทั้งสิ้น 65 อัตรา  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. พนักงานส่วนต าบล        จ านวน   16  อัตรา 
2. พนักงานครูอบต.(รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนฯ)     จ านวน   14  อัตรา 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ (ผู้ช่วยครูผดด.)  จ านวน   18  อัตรา 

(รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนฯ) 
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)     จ านวน   6  อัตรา 
5. พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)     จ านวน   3  อัตรา 

(รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนฯ)  
6.  พนักงานจ้างทั่วไป        จ านวน   8  อัตรา 

ซึ่งตามอัตราก าลังที่มีอยู่นั้นเพียงพอต่อภารกิจด้านต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และให้การท างานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า
จึงไม่ได้ก าหนดต าแหน่งข้าราชการและพนักงานจ้างเพ่ิมเติมในกรอบอัตราก าลังปี  พ.ศ. 2561-2563 
และจากการเปรียบเทียบอัตราก าลังคนกับองค์การบริหารส่วนต าบลในขนาดเดียวกันในลักษณะพ้ืนที่ 
ใกล้เคียงกันโดยได้เปรียบเทียบอัตราก าลังคนดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

อปท. การก าหนด
ส่วนราชการ 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2560 

จ านวนพนักงาน
ส่วนต าบล 

ลูกจ้างประ
จ า 

พนักงาน
จ้าง 

1 อบต.ป่าระก า 3 43,920,000 16 - 14 
2 อบต.คลอง

กระบือ 
4 43,920,000 18 1 10 

3 อบต.บ้านใหม่ 3 28,000,000 15 1 5 
 

จากตารางการเปรียบเทียบอัตราก าลังคนในองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วยกันแล้วถือว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก ามีอัตราก าลังเพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่  มีความพร้อมและความ
เหมาะสม  

 
 
 



 
 

15 
 

8.  โครงสร้างและการก าหนดส่วนราชการ 
 

  8.1 โครงสร้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ

ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดไว้  โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้สอดคล้องกับภารกิจ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามโครงสร้างดังนี้ 
 

โครงสร้าง 
ตามแผนอตัราก าลังเดิม 

โครงสร้าง 
ตามแผนอตัราก าลังใหม่ 

หมายเหต ุ

1.  ส านักงานปลัด อบต. 1.  ส านักงานปลัด อบต.  
1.1  งานบริหารท่ัวไป 
1.2  งานนโยบายและแผน 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
1.4  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ   
       วัฒนธรรม 
1.5  งานส่งเสริมการเกษตร 
1.6  การงานเจ้าหน้าที่ 
1.7  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.8  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

1.1  งานบริหารท่ัวไป 
1.2  งานนโยบายและแผน 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
1.4  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
       วัฒนธรรม 
1.5  งานส่งเสริมการเกษตร 
1.6  การงานเจ้าหน้าที่ 
1.7  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.8  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 

2.  กองคลัง 2.  กองคลัง  
2.1  งานการเงิน 
2.2  งานบัญช ี
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  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการใน
แ ต่ ล ะ ส่ ว น ร า ช ก า ร ใน อ น า ค ต  3 ปี  ซึ่ ง เป็ น ตั ว ส ะ ท้ อ น ให้ เห็ น ว่ า ป ริ ม า ณ ง า น 
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่าย
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี  
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            ตามโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ มีลักษณะงานซึ่งสอดคล้องกับจ านวนปริมาณพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ในการขับเคลื่อนงานให้ด าเนินการต่อไปได้ในอนาคต 3 ปีข้างหน้า ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าระก า มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จ านวน 1 คน
เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) เป็นผู้ช่วยและ
มีหัวหน้าส่วนราชการ อีก 3 อัตรา คือ หัวหน้าส านักปลัดอบต./ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกองช่าง 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแต่ละส่วนราชการ และมีพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงาน 
ต่าง ๆ  ของแต่ละส่วนราชการมี รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงานส่วน
ต าบล 

พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

งานบริหารทั่วไป 3 - 3 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 - - 
งานนโยบายและแผน 1 1 - 
งานกฎหมายและคด ี 1 - - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 1 - 
งานส่งเสริมการเกษตร 1 - - 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15 18 3 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม    

กองคลัง 

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

กองช่าง 

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

 
และจากจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันสามารถตอบสนองงานตามภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าระก าจะต้องด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนา ใน 6 ยุทธศาสตร์และนโยบายพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

       
                 ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตราก าลัง 

กรอบอัตราก าลังที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563  
ปลัดอบต.(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 
รองปลัดอบต.(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) 

ส านักงานปลัดอบต. (01) 
หัวหน้าส านักปลัด(นักบรหิารงานทั่วไประดับต้น) 
นิติกร ปก./ชก. 
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 
นักวิชาการเกษตร ปก./ชก. 
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 
นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 
ครู ค.ศ.1 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานขับรถยนต ์
ยาม 
คนงานท่ัวไป 
คนงานท่ัวไป 
ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็กเล็ก 

กองคลัง (04) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 
นักวิชาการคลัง ปก./ชก. 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
 

1 
1 
 

18 
 

1 
1 
1 
1 
3 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
 

1 
1 
 

18 
 

1 
1 
1 
1 
3 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 
 
 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
 

1 
1 
 

18 
 

1 
1 
1 
1 
3 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 
 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
 

1 
1 
 

18 
 

1 
1 
1 
1 
3 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
ขรก.ถ่ายโอน 

 
 

ว่างเดิม 
 
 
 
ว่างเดิม 1 
 
 
 
 
ว่างเดิม 1 
 
 
 
ว่างเดิม 1 
 
ว่างเดิม 2 
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                 ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตราก าลัง 

กรอบอัตราก าลังที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563  
กองช่าง (05) 

ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น 
นายช่างโยธา ปง./ชง. 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานผลิตน้ าประปา 
พนักงานผลิตน้ าประปา 
พนักงานผลิตน้ าประปา 
คนงานท่ัวไป 
 
 

 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ว่างเดิม 

รวม 65 65 65 65     
 



 

 ๒๑ 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                 
                 
 
 
                           
 
                                           
                           
           
           
 

 
 
 

 
 

ส านักงานปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น) 

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

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

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่างระดับต้น) 

 
     - งานก่อสร้าง 
     - งานประสานสาธารณูปโภค 
     - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  

ปลัดอบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 

รองปลัดอบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)  



 

 ๒๒ 

                                                                              โครงสร้างส านักงานปลัด  อบต. 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

 
 
 
 

  
 
          พนักงานส่วนต าบล.                               พนักงานส่วนต าบล                                                   พนักงานส่วนต าบล                                     พนักงานส่วนต าบล 
 -นักจัดการงานท่ัว ปก./ชก. (1)              -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (1)                            - นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)                              -  นิติกร ปก./ชก.  (1) 

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

                                          

                                      พนักงานส่วนต าบล                                     พนักงานส่วนต าบล      พนักงานส่วนต าบล 
                                  -นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.  (1)                -  นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)                                                                   - นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.(1)(ว่าง)                                                
                                       - ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน (1)                               -  ครู ค.ศ.1    (14) 
                                                                                                                         พนกังานจ้างตามภารกิจ 
                                                                                                               -  ผู้ชว่ยครูผู้ดแูลเด็ก (18) (วา่ง 1) 
                                                                                                                พนักงานจ้างทั่วไป 
                                                                                                              - ทีป่ฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก  (3) (วา่ง2) 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป คร ู พนักงานจ้าง 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน. 
อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 2 5 - - - - - 14 20 7 

         

หัวหน้าส านักปลัดอบต.  
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) (1) 

 

งานบริหารทั่วไป

ทั่ว
 

งานบริหารท่ัวไป ไป 

งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคด ีงานการเจ้าหน้าท่ี 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมการเกษตร 



 

 ๒๓ 

        
 

                                                                          โครงสร้างกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน. อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 1 - -  1 - 3 - 
 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 

งานการเงิน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
          

          งานบัญชี 



 

 ๒๔ 

โครงสร้างกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานส่วนต าบล                                  พนักงานจ้างท่ัวไป                                         
-นายช่างโยธา ปง./ชง. (1)              -  พนักงานผลิตน้ าประปา (3)              
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (1)  
พนักงานจ้างท่ัวไป 
   - คนงานทั่วไป(1) (ว่าง) 

 
 
 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน. อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - - 1 - 1 4 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่างระดับต้น) 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค 



  

 ๒๘ 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ นตามที่
กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนา
ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยะรรม องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ตระหนักถึงการพัฒนา
ตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นให้ไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
กล่าวคือ 

 1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ 
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่นภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน
อ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานใน
แนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังเชื่อมโยง
การท างานภายในภาครัฐด้วยกันเอง ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น่ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลทันสมัยในการจัด
บริหารสาธารณะที่ตรงกันความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีมีการเชื่อมโยง
กันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  
 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสียง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้าม
ใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  
ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นต้น 

 12.1  การพัฒนาผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
1) การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือที่หน่วยงานอ่ืนจัด

อบรมหรือสัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2) การศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย 2 ปี/ครั้ง 
3) ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
4) การประชุมร่วมกันเพื่อมอบหมายงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย 



  

 ๒๙ 

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 

ภายใต้การสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ 
2) การปฐมนิเทศ  แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าที่จะเปลี่ยนสายงาน

ใหม ่
 

 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
เรื่อง  โครงสรา้งสว่นราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน 

ขององค์การบริหารสว่นต าบลป่าระก า 
------------------------------------------ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 229 ข้อ 230 ข้อ 231 และข้อ 232 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 
กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 และมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 9/25610  เมื่อวันที่ 15  กันยายน 2560  
จึงประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าระก าดังนี้ 

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่

มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 8 งาน ดังนี้ 

1.1  งานบริหารทั่วไป   มีหนา้ที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
1.1.1  งานสารบรรณของ อบต. 
1.1.2 งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเร่ืองสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ 

และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
1.1.3 งานกิจการสภา งานประชุมสภา คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล  
1.1.4 งานประสานความร่วมมือของ อบต. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

ของ อบต.และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ  
1.1.5 งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ   
1.1.6 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  
1.1.๗ งานจัดท าค าสั่ง/ประกาศ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
1.1.๘ งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
1.1.๙ งานแจ้งมติ ก.กลาง, ก.อบต. ให้ส่วน/ส านักต่าง ๆ ทราบ  
1.1.1๐ งานทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 
1.1.1๑ งานอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนราชการใด และงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 งานนโยบายและแผน   มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
1.2.1 งานวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน  
1.2.2 งานพิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายของผูบ้ริหาร  
1.2.3 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาสามปีและแผนปฏิบัติการ  
1.2.4 งานจัดท างบประมาณประจ าปี งบประมาณเพิ่มเติม . 
 

/1.2.5  งานจัดท า... 
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1.2.5 งานจัดท าโครงการ และติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน และ

โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
1.2.6 งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
1.2.7 งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ  
1.3.1 งานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1.3.2 งานบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย และเลื่อนระดับ 
1.3.3 งานสอบแข่งขันสอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
1.3.4 งานทะเบียนประวัติและบัตรประวตัิ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนกังานและ

ลูกจ้าง  
1.3.5 งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปี 
1.3.6 งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่ง และอัตราก าลัง 
1.3.7 งานพัฒนาบุคลากร พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1.3.8 งานสวัสดิการข้าราชการ/พนักงานและลูกจ้าง การลาต่าง ๆ 
1.๓.๙ งานเลือกตั้ง  
1.3.๑๐ งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.4 งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ  
1.4.1 งานเก่ียวกับกฎหมายและคดี การท านติิกรรม สัญญา  
1.4.2 ร่างกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติม  
1.4.3 ตีความและวนิิจฉัยปญัหากฎหมาย รวบรวมพยานหลักฐาน การสอบสวน  
1.4.4 พิจาณาด าเนนิการเก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์   
1.4.5 งานตรวจสอบสัญญา คู่สัญญาในงานต่างๆ   
1.4.6 งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ  
1.5.1 งานสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์  
1.5.2 งานการพัฒนาชุมชน    
1.5.3 งานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต. จปฐ, กชช. 2ค ตลอดจนข้อมูล/สถิติ

ด้านอ่ืน ๆ ของท้องถิ่น 
1.5.4 งานถ่ายโอนเงินสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ 
1.5.5 งานสภาเด็กและเยาวชน  
1.5.6 งานพฒันาสตรีและเยาวชน 
1.5.7 งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
1.5.8 งานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.5.9 งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.6 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ  
1.6.1 งานถ่ายโอนเก่ียวกับสถานศึกษา  
1.6.2 งานส่งเสริมและสนบัสนนุศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
1.6.3 งานส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.6.4 งานสนบัสนนุกิจการศาสนา  

/1.6.5 งานสนบัสนุน... 
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1.6.5 งานสนบัสนนุศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณที้องถิ่น 
1.6.6 งานสันทนาการ   
1.6.7 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.6.8 งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ  
1.7.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
1.7.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
1.7.3 งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ  
1.7.4 งานควบคุมโรค  
1.7.5 งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.8 งานส่งเสริมการเกษตร   มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ  
1.8.1 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.8.2 งานบริหารงานการเกษตร 
1.8.3 งานส่งเสริมการผลิตการตลาด 
1.8.4 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
1.8.5 งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
1.8.6 งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท า
บัญชี            ทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบ
ทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเก่ียวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย          โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4  งาน  ดังนี้ 

2.1 งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
2.1.1 งานการเงนิ  
2.1.2 งานการงบประมาณ  
2.1.3 งานการศึกษาวิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงนิ  
2.1.4 งานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
2.1.5 งานรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-

รายจ่ายประจ าปี  
2.1.6 งานตรวจสอบการใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้อง

ตามระเบียบของทางราชการ 
2.1.7 งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                      2.2  งานบัญชี 
                              2.2.1  งานบัญชี การลงบัญชีรายรับ รายจ่าย  
                              2.2.2   งานตรวจสอบหลักฐาน ใบส าคัญผู้จา่ยเงิน ลงบญัชี ท ารายงานบัญชี 

 2.2.3   งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารทางบัญชี การเงนิ ยอดเงิน การท าสัญญา 
การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดใุนคลังพัสดุ  

2.2.4    ตรวจสอบการ ตรวจทานการลงบัญชี 
2.2.5    งานปิดบญัชีงบประมาณประจ าปี 

/2.2.6    งานอ่ืน...  
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2.2.6    งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.3   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่รับผดิชอบเก่ียวกับ 

2.3.1 งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ของ อบต.  
2.3.2 งานพัฒนารายได้ 
2.3.3 งานตรวจรับ แบบแสดงรายการค าร้อง/ค าขอ ของผู้เสียภาษี/ค่าธรรมเนียม 

และรายได้อื่นของ อบต.  
2.3.4 งานตรวจสอบและประเมินภาษี ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบและการ

เก็บรักษาและน าส่งเงิน 
2.3.5 งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.3.6 งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
2.4.1 งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษ ี
2.4.2 งานการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษา  
2.4.3 งานการท าบญัชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสาร

เก่ียวกับพัสดุ  
2.4.4 งานการแทงจ าหนา่ยพัสดุช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญา และการ

เปลี่ยนแปลงสญัญาซื้อ/สญัญาจา้ง 
2.4.5 งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. กองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและงานเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน  ดังนี้ 

3.1  งานก่อสร้าง   มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
3.1.1 งานก่อสร้างบูรณะถนน สะพานและแหล่งน้ า 
3.1.2 งานส ารวจและออกแบบ 
3.1.3 งานโครงการพิเศษ 
3.1.4 งานระบบข้อมูลและแผนที ่
3.1.5 งานสารบรรณ 
3.1.6 งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
3.2.1 งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
3.2.2 งานวิศวกรรม 
3.2.3 งานประเมินราคา 
3.2.4 งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

           3.2.5 งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
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3.2.6 งานออกแบบ 
3.2.7 งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
          3.3.1    งานตรวจสอบ การขออนุญาต 
          3.3.2    งานส ารวจแหล่งน้ า  
          3.3.3    การวางแผน ดแูลรักษา และซ่อมแซม บ ารุงสาธารณูปโภค ทางระบายน้ า 
ไฟฟ้าสาธารณะระบบประปา ระบบเสียง หอกระจายข่าว   
           3.3.4   ประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
          3.3.5   งานอ่ืน ๆ หรืองานที่เก่ียวข้อง ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า จึงขอประกาศโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการภายในของ โดยมี
ผลบังคบัใช้ ตั้งแตว่ันที่   1 ตลุาคม  2560 เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   27  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560 

 

ลงชื่อ  
(นายสุวิทย์  เล็กพูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

ที ่ 277 /2560 
เรื่อง  การจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
---------------------------------- 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563  ลงวันที ่ 27 กันยายน  2560  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 16 และข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งที่  9/2560  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2560 วาระที่ 5.10 จึงจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2563 ตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 

 สั่ง   ณ   วันที่  27  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 
 
 
 

 
(นายสุวิทย์  เล็กพูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 บัญชีแนบท้ายการจัดคนลงสู่ต าแหน่ง ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าที่  277 /2560  ลงวันที ่ 27 กันยายน  2560 

             

ที่ ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

เลขที่ 
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ระดับ 
เลขที่ 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า 
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่น/ 
เงิน

ค่าตอบแ
ทน 

1. นายสมโชค ศรีรอด 
นิติศาสตร์
บัณฑิต 

21-3-00-1101-
001 

 ปลัดอบต.(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น)  กลาง 

21-3-00-1101-
001  ปลัดอบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น)  กลาง 

 
368,280   84,000  

 
84,00

0  

2. นายภกัด ี หนูทอง 
ร.ม.

(รัฐศาสตร์) 
21-3-00-1101-
002 

 รองปลัดอบต.(นัก
บริหารงานท้องถิ่น)  ต้น 

21-3-00-1101-
002 

 รองปลัดอบต.(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น)  ต้น 

 
336,360   42,000   -  

  พนักงานส่วนต าบล      ส านักงานปลัด อบต.       ส านักงานปลัด อบต.          

3. นายนพพร รัตนรักษ์ 
บธ.บ.

(การตลาด) 
21-3-01-2101-
001 

 หัวหนา้ส านกัปลัด(นัก
บริหารงานทั่วไป)  ต้น 

21-3-01-2101-
001 

 หัวหนา้ส านกัปลัด(นักบริหารงาน
ทั่วไป)  ต้น 

 
276,960   42,000  - 

4. นางลดารัตน์ หนูทอง 
ร.ม.

(รัฐศาสตร์) 
21-3-01-3101-
001  นักจัดการงานทั่วไป  ชก. 

21-3-01-3101-
001  นักจัดการงานทั่วไป  ชก. 

 
254,880  - - 

5. นางสาวจรรยา รัตนวรรณ์ 

บธ.บ.
(ทรัพยากร

มนุษย์) 
21-3-01-3102-
001  นักทรัพยากรบุคคล  ปก. 

21-3-01-3102-
001  นักทรัพยากรบุคคล  ปก. 

 
284,520  - - 

6. นางสาวสุภาวด ี วงศ์พรัด 
ร.ม.

(รัฐศาสตร์) 
21-3-01-3103-
001 

 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  ชก. 

21-3-01-3103-
001  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชก. 

 
288,120      

7. นายวีระยุทธ ์ ศรีอักษร 
นิติศาสตร์
บัณฑิต 

21-3-01-3105-
001  นิติกร  ชก. 

21-3-01-3105-
001  นิติกร  ชก. 

 
299,640  - - 

8. ว่าง     
21-3-01-3401-
001  นักวิชาการเกษตร  ปก./ชก. 

21-3-01-3401-
001  นักวิชาการเกษตร  

ปก./
ชก. 

 
355,320  - - 

9. นายพิทยาพัฒน ์ ทัศนวิสุทธิ ์

กศ.บ.
(เทคโนโลยี
การศึกษา 

21-3-01-3801-
001  นักพัฒนาชุมชน  ชก. 

21-3-01-3801-
001  นักพัฒนาชุมชน  ชก.  -  - - 

10. นายธีรพงษ ์ ลิ่มพันธ ์ ศษ.ม.(บริหาร 21-3-01-3803-  นักวิชาการศึกษา  ชก. 21-3-01-3803-  นักวิชาการศึกษา  ชก.  - - 



  

 

การศึกษา) 001 001 323,760  

  ศพด.วัดอัฒฑศาสนาราม                     

11. นางจุฑารัตน์ ชุมขุน 

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 80-2-0155  คร ู คศ.1 80-2-0155  คร ู คศ.1  -  - - 

12. นางวลัยลักษณ ์ ทองพนัง 

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 80-2-0156  คร ู คศ.1 80-2-0156  คร ู คศ.1  -      

13. นางทัศนา โมสิโก 

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 80-2-0158  คร ู คศ.1 80-2-0158  คร ู คศ.1  -      

14. 
นางสาวสุมล
ทิพย ์ ประจง 

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 80-2-0159  คร ู คศ.1 80-2-0159  คร ู คศ.1  -      

15. นางอรุณี บุญธรรม 

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 80-2-0160  คร ู คศ.1 80-2-0160  คร ู คศ.1  -      

16. นางวรรณา กรุณาก้อ 

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 80-2-0408  คร ู คศ.1 80-2-0408  คร ู คศ.1  -      

17. นางสมศรี อินทร์จันทร ์

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 80-2-0592  คร ู คศ.1 80-2-0592  คร ู คศ.1  -      

  ศพด.บ้านหัวป่าขลู่                     

18. นางสาวจุไรรัตน์ โมสิโก 

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 80-2-0157  คร ู คศ.1 80-2-0157  คร ู คศ.1  -      

19. นางสุวณ ี วัดศร ี

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 80-2-0403  คร ู คศ.1 80-2-0403  คร ู คศ.1  -      

20. นางกานดา  กัมปา ค.บ. 80-2-0404  คร ู คศ.1 80-2-0404  คร ู คศ.1  -      



  

 

(การศึกษา
ปฐมวัย) 

21. นางจารี ทิพย์แกว้ 

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 80-2-0405  ครู  คศ.1 80-2-0405  คร ู คศ.1  -      

  ศพด.วัดป่าระก าใต้                     
22. ว่าง   - 80-2-0406  คร ู คศ.1 80-2-0406  คร ู คศ.1  -      

23. นางอรสา ค านวนจิตต ์

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 80-2-0407  คร ู คศ.1 80-2-0407  คร ู คศ.1  -      

24. นางบุศญากรณ์ เจือบุญ 

ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 80-2-0508  คร ู คศ.1 80-2-0508  คร ู คศ.1  -      

             

             

              พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)                     

25. น.ส.เสาวลักษณ์ บุญเกิด 
บริหารธุรกิจ

บัณฑิต - 
 ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  - - 

 ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  - 

 
204,000      

26. น.ส.ชลธิชา จุรุพันธ ์
บริหารธุรกิจ

บัณฑิต -  ผู้ช่วยนกัพัฒนาชุมชน  - -  ผู้ช่วยนกัพัฒนาชุมชน  - 
 

180,000      
  ศพด.วัดอัฒฑศาสนาราม                     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)                     

27. นางเพ็ญศรี สุขคตะ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  29,040      

28. นางอรทัย บุญเกิด 
ครุศาสตร์
บัณฑิต    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผูดู้แลเด็ก  -  34,920      

29. นางสาวจรัญญา ถาวรสังข ์
ครุศาสตร์
บัณฑิต    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  31,920      

30. นางจุรี ฉิมปากแพรก ม.6    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  28,560      



  

 

31. นายนคร จันทร์ทอง 
ครุศาสตร์
บัณฑิต    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  37,920      

32. นางสาววนิดา ด้วงใส 
ครุศาสตร์
บัณฑิต    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  31,320      

33. ว่าง        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  -      
34. นายภิญโญ บุญรอด ม.3    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  36,960      
35. นายอนวุัฒน์ เงินคีรี ม.6    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  28,560      

36. นายวัฒนา เงินคีรี 
ครุศาสตร์
บัณฑิต    ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  36,960      

37. นายโกวิทย ์ ทองท่าแพ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  37,680      

38. นางอารีย ์ สมฤด ี
ครุศาสตร์
บัณฑิต    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  37,920      

39. นางสาวเกษร เพชรไส 
ครุศาสตร์
บัณฑิต    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  31,320      

  ศพด.บ้านหัวป่าขลู่                     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)                     

40. นางกัลยา ฤกษ์เมือง 
ครุศาสตร์
บัณฑิต    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  - 41,640     

41. นางสุภา ประจง 
ครุศาสตร์
บัณฑิต    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  34,920      

42. นางส าลี เกียรติศักดิ์ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  -  42,120      

43. นางวันดี ทับวิเชียร 
ครุศาสตร์
บัณฑิต    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  - 42,120     

  ศพด.วัดเหมก                     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)                     

44. 
นางสาว
กาญจนา รอดขวัญ 

ครุศาสตร์
บัณฑติ    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก       ผู้ดูแลเด็ก     25,560      



  

 

  พนักงานจ้างทั่วไป                     

46. ว่าง   - -  คนงานทั่วไป  - -  คนงานทั่วไป  - 
 

108,000  - - 

46. นางสมทรง หนูแดง ป.6 -  คนงานทั่วไป       คนงานทั่วไป    
 

108,000      

47. นายธาน ี เกลี้ยงเกตุ ม.3 -  ยาม  - -  ยาม  - 
 

108,000  - - 

48. นายสรรชัย สุจเสน ป.6 -  พนักงานขับรถยนต์  - -  พนักงานขับรถยนต์  - 
 

108,000      
  พนักงานจ้างทั่วไป                     
  ศพด.วัดเหมก                     

49. นางเรไร มณีรัตน์ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต -  ปฏิบัติหนา้ที่ดูแลเด็กเล็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  - - - - 

  ศพด.วัดอัฒฑศาสนาราม                     

50. ว่าง - -  ปฏิบัติหนา้ที่ดูแลเด็กเล็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  - - - - 

51. ว่าง - -  ปฏิบัติหนา้ที่ดูแลเด็กเล็ก  - -  ผู้ดูแลเด็ก  - - - - 

  พนักงานส่วนต าบล      กองคลัง       กองคลัง          

52. 
นางสาววิไล
วรรณ วงศ์เมฆ 

บธ.บ.(การ
จัดการทั่วไป) 

21-3-04-2102-
001 

 ผู้อ านวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง)  ต้น 

21-3-04-2102-
001 

 ผู้อ านวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง)  ต้น 

 
342,720   42,000  - 

53. นางภวัญญา ญาณรัตน ์
ศ.ศบ.(การ

จัดการทั่วไป) 
21-3-04-3202-
001  นักวิชาการคลัง  ชก. 

21-3-04-3202-
001  นักวิชาการคลัง  ชก. 

 
282,600  - - 

54. นางจิราภรณ์ ศรตะบ า 
บธ.บ.

(บริหารธุรกิจ) 
21-3-04-3203-
001  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปก. 

21-3-04-3203-
001  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปก. 

 
249,240  - - 

55. นางอ ามรรัตน์ มัดโต๊ะสน 
บธ.บ.(บริหาร

ทั่วไป) 
21-3-04-4203-
001  เจ้าพนักงานพัสดุ  ชง. 

21-3-04-4203-
001  เจ้าพนักงานพัสดุ  ชง. 

 
189,600  - - 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)                     

56. 
นางสาววรรณิ
ภา หนูตะพงศ์ 

อนุปริญญา 
(บริหารงาน - 

 ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงิน
และบัญชี  - - 

 ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและ
บัญชี  - 

 
195,000  - - 



  

 

ทั่วไป) 

57. นางณัฐฐา   ชูสุวรรณ บธ.บ. -  ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัสดุ  - -  ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัสดุ  - 
 

195,000  - - 

58. นางสาวสริตา ช่อผูก บธ.บ.(บัญชี)    ผู้ช่วยนกัวิชาการคลัง       ผู้ช่วยนกัวิชาการคลัง    
 

180,000      
         กองช่าง       กองช่าง          

59. นายสิทธยิา เงินคีรี 

วท.บ.
(เทคโนโลยี
อุตสหกรรม) 

21-3-05-2103-
001 

 ผู้อ านวยการกองช่าง (นกั
บริหารงานช่าง)  ต้น 

21-3-05-2103-
001 

 ผู้อ านวยการกองช่าง (นกั
บริหารงานช่าง)  ต้น 

 
329,760   42,000  - 

60. นายกิตติชยั อินทมะโน 
ปวส.(ชา่ง
ส ารวจ) 

21-3-05-4701-
001  นายชา่งโยธา  ชง. 

21-3-05-4701-
001  นายชา่งโยธา  ชง. 

 
249,360  - - 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)                     

61. นายวิทยา คลอดเพ็ง 

ปวส.
(คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ) -  ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ  - -  ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ  - 
 

144,240  - - 
  พนักงานจ้างทั่วไป                     

62. นายสนธยา ช่วยเกื้อ ม.3 -  พนักงานผลิตน้ าประปา  - -  พนักงานผลิตน้ าประปา  - 
 

108,000  - - 

63. นายสุพจน ์ บัวเดช ป.6 -  พนักงานผลิตน้ าประปา  - -  พนักงานผลิตน้ าประปา  - 
 

108,000  - - 

64. นายเอกพจน ์ อิ่มด้วง ปวส. -  พนักงานผลิตน้ าประปา  - -  พนักงานผลิตน้ าประปา  - 
 

108,000  - - 

65. ว่าง   - -  คนงานทั่วไป  - -  คนงานทั่วไป  - 
 

108,000  - - 

        
 

   

        

      (นายสุวิทย์  เล็กพูล) 
  

        

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปา่ระก า 
  

 

            



  

 

 


