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ค าน า 
 
 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน พัฒนา
ก าลังคนในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก สามารถคาดคะเน
ได้ว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าจะมีการใช้อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างต าแหน่งใด 
จ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล อีกทั้งเป็นการก าหนด
ทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ได้อีกด้วย 
 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ในรอบ
ปีงบประมาณ 255๕ – 255๗  ซ่ึงขณะนี้ใกล้ครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี   ดังกล่าว
แล้ว เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ส าหรับการจัดท าแผนอัตราก าลังในรอบถัดไปขององค์การบริหารส่วนต าบล     
แหลมตะลุมพุก (ประจ าปีงบประมาณ 255๘ – 25๖๐) และเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
สามารถจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เป็นไปตามคู่มือการจัดท าแผนอัตราก าลัง    3 ปี 
(ประจ าปีงบประมาณ 255๘ – 25๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
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๑.หลักการและเหตุผล 
 

1.1 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ 
อัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล    
จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่ วนต าบล 
เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้
เป็นไปหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) ก าหนด 
 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด 
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของ       
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยให้
เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การ
บริหาร       ส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน อัตราก าลัง วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การ
วางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
 

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลังสามปี
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓   ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค ์
 
  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการที่เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 
  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) สามารถตรวจสอบได้ว่าการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้อัตราก าลัง   การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  
  2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกสามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่     
มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  
การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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3.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก       
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายรัฐบาล  
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหา ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก เพ่ือให้การด าเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตาม
หน่วยงสนต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณา งานในปัจจุบันที่
ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจใน
อนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบัน
บางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิด
การเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รับสถานการณ์ในอนาคต 
 3.2   ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน   เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.3  การวิเคราะห์ต้นทุจนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply  pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่างๆจ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีของกลุ่มงานต่างๆโดยในส่วนนี้จะค านึงถึง  
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน       ในแต่ละ
ประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและปรับระดับต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด  
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรท้องถิ่น (พนักงานส่วนต าบล  ข้าราชการครู บุคลากรท่งการศึ กษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลในแต่ละส่วนราชการ
จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนด
ต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง
ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง(Work process)  ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมุติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็
ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่นการก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวนเวลาที่ใช้ใน
กรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative  Information) มากกว่าจะ
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังตอหน่วยงานจริง เหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะ
ค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
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  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมุติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่  เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
           3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย ใน 3 ประเด็น
ดังนี้ 
 3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้น
จะต้องมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้เกิด
ต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝุาย งานธุรการสารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่ง
อาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม       
มากน้อยเพียงใด 
 3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการสูงอายุจ านวน
มาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น 
 3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและผู้ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆอาจท าให้การก าหนดกรอบ
อัตราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
          3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน า
ข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของ
งานเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐาน
ที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดี่ยวกันน่ าจะมีจ านวนและ
การก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
        3.8 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
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4.   สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลังสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกมีความ
ครบถ้วนสามารถด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ว่า
มีปัญหาอะไร  และมีความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  ดังนี้ 
 สภาพปัญหา 
 1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  -   เส้นทางคมนาคมภายในต าบลบางเส้นทางมีสภาพช ารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ 
  -   มีน้ าท่วมขังภายในซอยและแหล่งชุมชน 
  -   การขยายเขตไฟฟูาที่ยังไม่ทั่วถึง 
  -   ไฟฟูาสาธารณะ  ไฟส่องสว่างยังไม่เพียงพอ 
  -   น้ าประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  -   เกดิปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง 
  2.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  -  ขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ 
  -  ประชาชนมีรายได้น้อย   
  -  ขาดเงินลงทุน  และแหล่งเงินทุนมีน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชน 
 3.   ปัญหาด้านสาธารณสุข 
  -  ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญกับงานด้านสาธารณสุขเท่าที่ควร 
  -   ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ 
  -   โรคติดต่อจากสัตว์น าโรค  เช่น  ยุง,หน ู
 4.  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -    เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจในด้านศาสนาวัฒนธรรม 
  -    เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจในด้านวัฒนธรรม 
  -    วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน 
           5.  ปัญหาด้านสังคม 
  -    การระบาดของยาเสพติดภายในต าบล 
  -    ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมไม่ได้รับโอกาสและความเอาใจใส่เท่าที่ควร 
  6.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -   ขาดจิตส านึกในการรักษา   ปูองกันและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
  -   ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ   เนื่องจากมลพิษอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
  -   เกิดการพังทลายของตลิ่ง  เนื่องจากน้ ากัดเซาะ 
  -   การบุกรุกที่ดินสาธารณะ 
  7.   ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
  -   ประชาชนทั่วไปยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเท่าท่ีควร 
  -   ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
  -   บุคลากรมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ 
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 ความต้องการของประชาชน 
 1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
-    ขุดลอกคลอง ,สร้างสะพาน คสล. , วางท่อระบายน้ า  
-    ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูาเพ่ิมข้ึน  
-    ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  
-    ก่อสร้างถนนให้เพียงพอเพ่ือใช้สัญจร และขนพืชผลการเกษตร ประมง 
  -    ก่อสร้างถนนแบบสะพานจากพ้ืนที่แหลมตะลุมพุกกับพ้ืนที่ต าบลปากนคร 
         2. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได ้และการมีงานท า  
-    จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร และประมง 
-    ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน  
-    สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์  
-   ให้ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
       3. ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย  
-    ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ  ก าจัดยุงลายและปูองกันโรคพิษสุนัข  
-     การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  
-     สนับสนุนอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขในการปูองกันโรคต่าง ๆ 
      4. ความต้องการด้านน้ ากิน - น้ าใช้  
-   ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ า และก าจัดวัชพืช  
-   ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  
      5. ความต้องการด้านความรู้ เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  
-   ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน  
-  ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
-  ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ  
-   ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
-   รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลอง ทะเล 
-    รณรงค์ให้ความรู้ก าจัดขยะบริเวณชายหาด 
-   ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
-   ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช  
      7. ความต้องการด้านการเมืองการบริหารและจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
-   จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  
-   จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
-  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ  
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5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ  
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ตะลุมพุกจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา
และความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง   นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ยัง
ได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และ
สนับ สนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบ
แนว ทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น 
และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม  
การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และรวบรวมกฎหมายอ่ืน
ของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้  
 

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้  
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1))  
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))  
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2))  
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3))  
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4))  
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))  

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
(1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))  
(2)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))  
(3)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา 68(4))  
(4)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ    

           ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))  
(5)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา 16(2))  
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))  
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))  
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5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 67 (4)  
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาตรา 68(8) 9  
(3) การผังเมือง มาตรา 68 (13)  
(4) จัดให้มีที่จอดรถ มาตรา 16 (3)  
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาตรา 16 (17)  
(6) การควบคุมอาคาร มาตรา 16 (28)  

 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา 68(6)  
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ ์มาตรา 68(5)  
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา 68(7)  
(4) ให้มีตลาด มาตรา 68(10)  
(5) การท่องเที่ยว มาตรา 68(12)  
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช มาตรา 68(11)  
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ มาตรา 16 (6)  
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน มาตรา 16 (7)  

 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ  
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 67 (7)  
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
มาตรา 67 (2)  
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา 17 (12)  

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ  
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

(1)  บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 67 (8)  
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา 67 (5)  
(3) การจัดการศึกษา มาตรา 16 (9)  
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณ ีและวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา 17 (18)  

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

(1)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น    
       มาตรา 45 (3)  

(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น
และสมควร มาตรา 67 (9)  
(3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน มาตรา 16 (16)  
(4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 17 (3)  
(5)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน              
     มาตรา 17 (16)  



-๘- 
 

 

ภารกิจทั้ง  7   ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ไข 
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ  
หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 มาตรา 
16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 

6.  ภารกิจหลักและภารกิจรอง 

  ภารกิจหลัก 
 1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟูา ประปา  แหล่งน้ า และทางระบายน้ าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและเอ้ืออ านวยประโยชน์ แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การบ ารุงรักษาคู คลอง ตลอดจนรักษาความสะอาดขยะ
มูลฝอยตามคู คลอง การก าจัดวัชพืช 
3. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพสามารถบริหารจัดการกลุ่ม และสร้างผลผลิต / ผลิตภัณฑ์   
ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด เพ่ือเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม 
4. การสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้แก่ การสนับสนุนเยาวชนให้เล่นกีฬา  
สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ จัดสรรสวัสดิการสงเคราะห์ด้านการศึกษาครอบครัวยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
ภารกิจรอง 
1.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ เทศกาลงานเข้าพรรษา เทศกาลสงกรานต์ 
2.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมหมู่บ้าน / ต าบล 
เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
 3.  การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย   การส่งเสริมและสนับสนุนการ  
ปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกได้จัดส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ ส านักปลัด      กองคลังและกอง
ช่าง  มีพนักงานส่วนต าบลที่มีผู้ครองต าแหน่ง จ านวน 10  คน ต าแหน่งที่ไม่มีคนครอง จ านวน 2   ต าแหน่ง  
และมีต าแหน่งพนักงานจ้างส่วนต าบลประเภทตามภารกิจ จ านวน 6 คน ประเภททั่วไป 3 คน รวมมีพนักงานใน
สังกัดทุกต าแหน่งจ านวน 21 คน ซึ่งเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามที่กฎหมายก าหนดแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบล     แหลมตะลุมพุก  คือมี
รายได้ที่จัดเก็บเองได้น้อย ประกอบกับการได้รับเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่เพียงพอ
ต่อการบริหารและจัดการ  จึงต้องก าหนดโครงสร้างและก าหนดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจอ านาจหน้าที่
และงบประมาณที่มีจ ากัด จึงไม่มีการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเพ่ิม เพ่ือลดปัญหา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามที่กฎหมายก าหนดไม่ให้เกินร้อยละ 40  ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลที่ค านวณได้ร้อยละ 
39.32 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก จึงได้ก าหนดต าแหน่งและโครงสร้างส่วนราชการตาม
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 ดังนี้ 
 



-๙- 
 

-๙- 
 
8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ  
จากสภาพปัญหาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการดังนี้ 
๘.๑ โครงสร้าง ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ได้แบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น ๑ ส านัก ๒ 
กอง และและได้ก าหนดภารกิจเป็นประเภทงานตามส านักและกองไว้แล้ว ปรากฏว่าแต่ละส านัก/กองมีภารกิจงาน
เพ่ิมข้ึน จึงได้ก าหนดประเภทงานเพ่ิมในแต่ละส านัก/กองขึ้นใหม่เพ่ือรองรับภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ดังนี้ 
ตารางแสดงโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ส านักงานปลัดอบต.  
  1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
  1.2 งานปูองกันและ 
        บรรเทาสาธารณภัย 

1. ส านักงานปลัดอบต.  
  1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
  1.2 งานปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ข้อ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข้อ ๒ การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง 
ของบุคลากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคม
ให้เข้มแข็ง 
ข้อ ๕ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
ข้อ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน 
ข้อ ๘ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  และ
เยาวชน 

2. กองคลัง  
     2.1 งานการเงินและบัญช๊ 
     2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 

2. กองคลัง  
     2.1 งานการเงินและบัญชี 
     2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุงาน 
     2.3 พัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ข้อ ๕  การพัฒนาและปรับปรุงรายได้ 

3. กองช่าง  
    3.1 งานก่อสร้าง 
     
 

3. กองช่าง  
    3.1 งานก่อสร้าง 
    3.2 งานออกแบบ และควบคุม
อาคาร 
     
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 
ข้อ ๑ การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา 
ถนน  สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ า 
ข้อ ๒ การพัฒนาระบบจราจร 
ข้อ ๓ ขยายเขตไฟฟูา 
ข้อ ๔ พัฒนาระบบประปา 
ข้อ ๕ อาคาร 

โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 



 
-๑๐- 

 
การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก   

 “การคมนาคมสะดวก ระบบเศรษฐกิจดี ราษฎรมีความรู้ การบริหารการจัดการเด่น 
 สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ สู่การท่องเที่ยวที่ทันสมัย” 
พันธกิจการพัฒนา 
พันธกิจที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
        พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชน 
พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง    
       พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
           พันธกิจที่ 5  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
          พันธกิจที่ 6  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
          พันธกิจที่ 7  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
          พันธกิจที่ 8  รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
          พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลให้ดีขึ้น 
 พันธกิจที่ 10  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ 
                      ระบบธรรมมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
   

 
1.การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา  ถนน สะพาน ทางเท้า และ 
รางระบายน้ า 
2.พัฒนาระบบจราจร 
3.ขยายเขตไฟฟูา 
4.พัฒนาระบบประปา 
6.ก่อสร้างบปรุงหอกระจายข่าว 
7.ปรับปรุงศาลาประชาคม / อาคารเอนกประสงค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาคนและสังคม 

 
1.ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศึกษา 
2.ส่งเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยโรคเอดส ์
3.การให้บริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
4.ส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
5.การปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
๖.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗.พัฒนาสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ชุมชน 
๘.เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวที่ทันสมัยให้แก่ประชาชน 
๙.ส่งเสรมิบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การพัฒนาเศรษฐกิจ  

 
1.การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
2.การส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
1.สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ  
สิ่งแวดล้อม 
2.การบริหารจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหารจัดการองค์กรภายใต้ 
                       
  
  

 
1.ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
3.การพัฒนาระบบจดัเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่งใช้และสถานท่ีเพื่ออ านวย
ความสะดวกต่อการบรการประชาชน 
5. ส่งเสรมิการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 
๖.การส่งเสริมและจดัหาที่อยู่อาศยั 
 

 
 
 
 
 
 



 
-๑๒- 

ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของ
แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
จุดแข็ง  (Streng=s) 
  1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด
และก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
 2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่
ในระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3.  งบประมาณต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก โดยเฉพาะ
การก่อสร้างถนน เนื่องจากอบต.มีพ้ืนที่ไม่มากมีเพียง3หมู่บ้านและพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นของเอกชนกับพ้ืนที่อนุรักษ์
ปุาไม้ 
 4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
 
 

 

การคมนาคมสะดวก ระบบเศรษฐกิจดี 

ราษฎรมีความรู้ การบริหารการจัดการเด่น 
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ สู่การท่องเที่ยวที่ทันสมัย 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

และสาธารณูปโภค 

 

การพัฒนาคนและสังคม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้ 

 



-๑๓- 
 
 
จุดอ่อน  (Weakness=W) 
 1.  โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกไม่สามารถด าเนิน
โครงการเองได้ 
 2.  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนมีจ านวนมากท าให้ไม่สามาราถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
โอกาส  (Opportunity=O) 
 1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกจิท้องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เป็นต้น 
 2.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
1.  โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกยังไม่มี
ความช านาญและบุคลากร 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2   ด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง  (Streng=S) 
1.   มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ต าบล 
2.   งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
3.   เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1.  การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
2.  ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
3.  ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
4.  เกษตรกรและชาวประมงมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร และประมงสูง 
5.  ประชาชนมีรายได้ต่ าแต่ค่าครองชีพสูง 
โอกาส  (Opportunity=O) 

1. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
2. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ 
3. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 
 1.  การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วน
ที่ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2.  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 3.  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต่ า 
 4.  การท าอาชีพประมงในทะเลมีรายได้ไม่แน่นอนเพราะไม่ได้ท าได้ทุกวันอยู่ที่สภาพดินฟูาอากาศ 
 
 
 



-๑๔- 
 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3     ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
จุดแข็ง   (Streng=s) 
1.ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและ
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  
 5. ประชาชนในพื้นท่ี  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี      
จุดอ่อน   (Weakness=W) 
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3.  ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 
 4.  อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ท าให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
โอกาส   (Opportunity=O) 
         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 
            1.  การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
            2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 
3.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   4   ด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 
จุดแข็ง  (Streng=S)   
1.  เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ 
2.มีนโยบายความปลอดภัยในการท างาน 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนและผู้ปฏิบัติยังไม่ให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเท่าท่ีควร 
2. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงมิได้มีการจัดตั้งงบประมาณในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานและเป็นระบบ 
3. การพัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานยัง
ไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 



-๑๕- 
 
โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  รัฐบาลก าหนดให้ด าเนินการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  เพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ 
 2.  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัวและ
เกิดพัฒนาในทุกด้าน 
 3.  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  ท าให้การขนส่งสินค้าและ
การเดินทางไปเขตอ่ืน ๆ  ได้สะดวกปลอดภัย 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  การเผยแพร่เกี่ยวกับระบบงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีน้อยและไม่ทั่วถึง 
2.  แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ทั้งหมด 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
1.  ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
3.  มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจ านวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากรอย่างรวดและมีพ้ืนที่ติด
กับทะเล 
4.  ไม่มีการรณรงค์การรักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือนและชายหาด 
5.  ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา                   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 3.  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร                    
ด้านงบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืนมาให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการแทน 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.  ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการกระจายผลประโยชน์
ลงสู่ท้องถิ่น 
3.  ปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้งอุทกภัย วาตภัย 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6   ด้านการเมืองและการบริหาร 
จุดแข็ง  (Streng=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง  การ
บริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
2.บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่ 
พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4. ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์
ดี  สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือในการของราชการได้ 
จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2.  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน     
โอกาส  (Opportunity=O) 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 3.  การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีศักยภาพมากข้ึนและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
 1.  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  น าไปสู่ปัญหาทางสังคม  เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น                 
 3.  ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 
 
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและการจัดเก็บปริมาณงานของแต่ส านัก/กอง ตลอดทั้งปีที่  
จึงน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกว่าต้องการก าลังคนเป็น
ประเภทสายบริหาร สายอ านวยการ และสายผู้ปฏิบัติ ระดับใด จ านวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ดังนี้ 
          สายบริหาร 
  จากการวิเคราะห์และการเก็บปริมาณงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก                
มีต าแหน่งสายบริหาร ๒ ต าแหน่ง คือ ปลัดอบต.และรองปลัดอบต.และมีปริมาณงานในแต่ละปีงานมีมากว่า
จ านวนคนที่มีอยู่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกไม่สามารถจะก าหนดต าแหน่งเพ่ิมได้เนื่องจากเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ซึ่งระเบียบก าหนดไว้ 
   
 
 



-๑๗- 
 
                   สายอ านวยการ 
  จากการวิเคราะห์และการเก็บปริมาณงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก                     
มีต าแหน่งสายอ านวยการ ๓ ต าแหน่ง คือ หัวหน้าส านักปลัด,ผู้อ านวยการกองคลัง,ผู้อ านวยการกองช่าง และมี
ปริมาณงานในแต่ละปีงานมีมากว่าจ านวนคนที่มีอยู่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกไม่สามารถจะ
ก าหนดต าแหน่งสายอ านวยการเพ่ิมได้เนื่องจากเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ซึ่งระเบียบก าหนดไว้ 
  สายผู้ปฏิบัติ 
จากการวิเคราะห์และการเก็บปริมาณงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก มีต าแหน่งสายงาน       
ผู้ปฏิบัติที่เป็นพนักงานส่วนต าบล จ านวน ๗ ต าแหน่ง และพนักงานจ้างตามภารกิจ ๖ ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป 
๓ ต าแหน่ง ซึ่งในแต่ละปีบางต าแหน่งเช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นายช่างโยธา มี
ปริมาณงานที่มากกว่าจ านวนคนที่มีอยู่ จ าเป็นที่จะต้องมีสายงานผู้ปฏิบัติมาเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ให้ดีขึ้น แต่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ไม่สามารถจะก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่ได้ เนื่องจากมี
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่สูงอยู่แล้ว ส าหรับต าแหน่ง สายงานธุรการ สายพัสดุ สายจัดเก็บรายได้ 
ปริมาณงานกับคนปฏิบัติงานมีเพียงพออยู่แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมคน จะกลายเป็นคนล้นงาน ดังนั้น               
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก แสดงรายละเอียดโครงสร้างและจ านวนพนักงานส่วนต าบลตาม               
แต่ละส านัก/กอง ดังนี้ 
  สายบริหาร 
  1.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  ( ปลัด อบต. )  จ านวน    1    ต าแหน่ง 
  2.  นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น  ( รองปลัด อบต. ) จ านวน    1    ต าแหน่ง 
   

           ส านักงานปลัด  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและ เร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ แผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

1. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  จ านวน     1     ต าแหน่ง 
2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     จ านวน     1 ต าแหน่ง 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง  
4. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     จ านวน      1     ต าแหน่ง  
5. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.       จ านวน      1     ต าแหน่ง 
6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ      จ านวน      1     ต าแหน่ง 
7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
8. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
9.  พนักงานขับรถยนต์      จ านวน      1     ต าแหน่ง 
10. คนงานทั่วไป      จ านวน      1     ต าแหน่ง  
11. คนงานประจ ารถขยะ      จ านวน      1     ต าแหน่ง 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

กองคลัง  
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย   การรับ  การน าส่งเงิน   การเก็บรักษาเงินและเอกสาร 
ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืนๆ 
งานเกี่ยวกับ การจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง   ( นักบริหารงานคลัง ระดับต้น )  จ านวน      1     ต าแหน่ง  
2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ     จ านวน      1     ต าแหน่ง  
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน      จ านวน      1     ต าแหน่ง  
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
5. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ      จ านวน     1     ต าแหน่ง 
 
กองช่าง  
 

มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ   ออกแบบ    การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรมการ 
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งาน
แผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม 
การ บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง    ( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )  จ านวน       1      ต าแหน่ง  
2. นายช่างโยธา ปง./ชง.      จ านวน       1      ต าแหน่ง  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 

ล าดับ สว่นราชการ กรอบ
ที่ อัตรา หมายเหตุ

ก าลงัเดิม
2561 2562 2563 2561 2562 2563

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 1  -  -  -

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 1  -  -  -

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
ส านักงานปลดั อบต.(๐๑)

3 หัวหน้าส านักปลัดอบต. 1 1 1 1  -  -  -
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับต้น)
งานบริหารงานทัว่ไป

4 นักจัดการงานทัว่ไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  -
5 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  -
6 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1  -  - ว่าง "อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

สรรหาของ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต."
พนักงานจา้ง

ประเภทพนักงานจา้งตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -
8 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน 1 1 1 1 - - -

งานนโยบายและแผน
9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจา้งทัว่ไป
10 พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1  -  -  -
11 คนงานทัว่ไป 1 1 1 1  -  -  -
12 คนงานประจ ารถขยะ 1 1 1 1  -  -  -

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13 ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 1 1  -  -  -

กองคลงั(๐๔)
14 ผู้อ านวยการกองคลัง 1 1 1 1  -  -  - ว่าง "อยูร่ะหว่างการด าเนินการ

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) สรรหาของ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต."
งานการเงินและบัญชี

พนักงานจา้ง
ประเภทพนักงานจา้งตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)

15 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1  -  -  -
งานทะเบียนทรัพยส์นิและพัสดุ

16 เจ้าพนักงานพสัดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1  -  -  -
พนักงานจา้ง

ประเภทพนักงานจา้งตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
17 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ 1 1 1 1  -  -  -

งานพัฒนาและจดัเก็บรายได้
18 เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้  (ปง./ชง.) 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจา้ง
ประเภทพนักงานจา้งตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)

19 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ 1 1 1 1  -  -  -
กองช่าง(๐๕)

20 ผู้อ านวยการกองช่าง 1 1 1 1  -  -  - ว่าง "อยูร่ะหว่างการด าเนินการ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) สรรหาของ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต."
งานก่อสร้าง

21 นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 ว่าง "อยูร่ะหว่างการด าเนินการ
สรรหาของ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต."

รวม 21 21 21 21  -  -  -

การจดัท ากรอบอัตราก าลงั ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61-๒๕๖3
ของพนักงานสว่นต าบลและพนักงานจา้ง

องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมตะลมุพุก  อ าเภอปากพนัง  จงัหวัดนครศรีธรรมราช

กรอบอัตราต าแหน่งทีค่าด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า

อัตราก าลงัคน
เพ่ิม/ลด

 



 
-๒๐- 

 
๙.การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

   การตั้งงบประมาณใช้งบประมาณ ปี พ.ศ ๒๕60 ( ข้อบัญญัติ อบต. 18,130,000 บาท )เป็นฐานค านวน 

ที ่ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3 
 

1 19,036,500 19,988,325 20,987,741 

 

     หมายเหตุ  การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปี ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 
 ที่ผ่านมา หรือปีถัดไป เพ่ิม ๕ % 

   

      
 
 
 
 
 



ระดับ จ านวน หมายเหตุ

ต าแหน่ง ทัง้หมด
จ านวน(คน) จ านวนเงิน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563

1. ต้น 1 1 410,640 1 1 1  -  -  - 13,440 13,320 13,320 424,080 437,400 450,720 (30,220)
2. นักบริหารงานอบต. ต้น 1 1 359,520 1 1 1  -  -  - 12,240 12,960 13,440 371,760 384,720 398,160 (26,460)

3. ต้น 1 1 324,600 1 1 1  -  -  - 11,280 11,760 11,880 335,880 347,640 359,520 (23,550)

4. นักจัดการงานท่ัวไป ปก. 1 1 218,400 1 1 1  -  -  - 7,680 7,680 7,680 226,080 233,760 241,440 (18,200)

5. ชก. 1 1 342,840 1 1 1  -  -  - 12,240 12,960 13,440 355,080 368,040 381,480 (26,460)

6. ชก. 1 1 299,640 1 1 1  -  -  - 12,000 12,120 12,600 311,640 323,760 336,360 (24,970)

7. ปง/ชง. 1 - 297,900 1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 (24,825)

8. 1 1 121,560 1 1 1 -  -  - 4,920 5,160 5,280 126,480 131,640 136,920 (10,130)

9. ผช.เจ้าหน้าท่ีพฒันาชมุชน 1 1 116,760 1 1 1 -  -  - 4,680 4,920 5,160 121,440 126,360 131,520 (9,730)

10. ผช.จพง.ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 116,760 1 1 1 -  -  - 4,680 4,920 5,160 121,440 126,360 131,520 (9,730)

11. 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

12. 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

13. 1 1 108,000 1 1 1 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

14. ต้น 1 1 438,000 1 1 1  -  -  - 13,320 13,320 13,080 451,320 464,640 477,720 (33,000)

15. ปง. 1 1 162,000 1 1 1  -  -  - 6,360 6,480 6,840 168,360 174,840 181,680 (13,500)

16. ชง. 1 1 239,640 1 1 1  -  -  - 9,720 10,080 10,440 249,360 259,440 269,880 (19,970)

17. 1 1 170,040 1 1 1  -  -  - 6,840 7,080 7,440 176,880 183,960 191,400 (14,170)

18. 1 1 121,560 1 1 1  -  -  - 4,920 5,160 5,280 126,480 131,640 136,920 (10,130)

19. 1 1 116,760 1 1 1  -  -  - 4,680 4,920 5,160 121,440 126,360 131,520 (9,730)

20. ต้น 1 1 291,480 1 1 1  -  -  - 11,040 10,920 11,160 302,520 313,440 324,600 (20,790)

21. ปง/ชง. 1 - 297,900 1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 (24,825)

(๔) 21 19 4,770,000 159,480 163,200 166,800 4,929,480 5,092,680 5,259,480

(๕) 985,896 1,018,536 1,051,896

(๖) 5,915,376 6,111,216 6,311,376

(๗) คิดเป็นรอ้ยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 31.07 30.57 30.07

ที่

ควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไมใ่ห้เกนิร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีกฎหมายก าหนด ดังนี้

รวม

ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี

พนักงานจ้าง

เจ้าพนักงานพสัดุ

กองคลัง(๐๔)
คนงานประจ ารถขยะ

๙.  ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

ผช.เจ้าหน้าท่ีจัดเกบ็รายได้
กองช่าง(05)

นายชา่งโยธา

นักบริหารงานชา่ง

รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทัง้สิ้น

ประมาณการประโยนช์ตอบแทนอ่ืน๒๐%

ผช.เจ้าหน้าท่ีพสัดุ

นักบริหารงานการคลัง

เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวฒิุ)

พนักงานจ้าง

พนักงานขบัรถยนต์

คนงานท่ัวไป

ประเภทพนักงานจ้างทัว่ไป

ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวฒิุ)

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน

เจ้าพนักงานธุรการ

ส านักงานปลัดอบต.(๐๑)

นักบริหารงานท่ัวไป

นักทรัพยากรบคุคล

นักบริหารงานอบต.

ช่ือสายงาน
จ านวนทีม่ีอยูปั่จจุบัน

ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า

อัตราต าแหน่ีงทีค่าดว่าจะต้องใช้ อัตราก าลงัคน ภาระค่าใช้จา่ยทีเ่พ่ิมข้ึน (2) ค่าใช้จา่ยรวม (3)

เพ่ิม/ลด

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพกุ สามารถน าผลวิเคราะห์การก าหนดอตัราก าลังพนักงานส่วนต าบล มาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  
เพือ่ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ส าหรับน าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพือ่ประโยชน์ในการ

-๒๑- 
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โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๐.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (1) 

ส านักงานปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

-งานบริหารงานทั่วไป 

-งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลังระดับต้น) (1) 

 

-งานการเงินและบัญชี 

-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

 

-งานก่อสร้าง 

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (1) 
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โครงสร้างของส านักงานปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
          

 
 
 

       
ประเภท 
ระดับ

ต าแหน่ง 

อ านวยการ 
ระดับต้น 

วิชาการ  
ระดับ 

 ช านาญการ 

วิชาการ 
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ทั่วไป 
ระดับ
อาวุโส 

ทั่วไป 
ระดับ

ช านาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ 

ปฏิบัติงาน 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป  

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  

จ านวน 1 2 1 - - 1 3 3 

หัวหน้าส านักปลดั อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น (1) 

งานบริหารทั่วไป 

นักจัดการงานท่ัวไป ชก.(1)     

นักทรัพยากรบุคคล ชก.(๑) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.(๑) 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.(๑) ว่าง 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พนักงานจ้าง 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) 
       - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 

    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (๑) 
ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
      -พนักงานขับรถยนต์(๑) 
      -คนงานทั่วไป(๑) 
      -คนงานประจ ารถขยะ(๑) 

 

 

 

 

พนักงานจ้าง 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) 

    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (๑) 
 

 

 

 

นักจัดการงานทั่วไป ชก.(1)     
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โครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
      
 
 
 

  
ประเภท 
ระดับ

ต าแหน่ง 

อ านวยการ 
ระดับต้น 

วิชาการ  
ระดับ 

 ช านาญการ 

วิชาการ 
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ทั่วไป 
ระดับ
อาวุโส 

ทัว่ไป 
ระดับ

ช านาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ 

ปฏิบัติงาน 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป  

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  

จ านวน 1 - - - 1 1 - 3 
  
      
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (๑) 

งานการเงินและบัญชี 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 

พนักงานจ้าง 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคณุวุฒิ) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (๑) 

เจ้าพนักงานพัสดุ ชง.(1)     

พนักงานจ้าง 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

(ผู้มีคุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด.ุ(1)     

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง.(1)     

พนักงานจ้าง 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

(ผู้มีคุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.

(1)     
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โครงสร้างกองช่าง 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

               
ประเภท 
ระดับ

ต าแหน่ง 

อ านวยการ 
ระดับต้น 

วิชาการ  
ระดับ 

 ช านาญการ 

วิชาการ 
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ทั่วไป 
ระดับ
อาวุโส 

ทั่วไป 
ระดับ

ช านาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ 

ปฏิบัติงาน 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป  

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  

จ านวน 1 - - - - 1 - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (๑) 

 

งานก่อสร้าง 

 

นายช่างโยธา ปง./ ชง.(1)    
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 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้ วยความ
ซื้อสัตย์ สุจริต อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึงประโยชน์
ของราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 
 ส าหรับหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ตะลุมพุก มีดังต่อไปนี้ 
 1.  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับบัญชาของตน โดยต้องพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
 1.1 ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดย ทั่วไป 
เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล หน้าที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
 1.2  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานด้านคอมพิวเตอร์ งานด้านช่าง 
เป็นต้น 
 1.3  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 1.4  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์ การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
 1.5  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 
 2.  การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้
ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรืออาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
  

๑๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก เพ่ือให้ 
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และ
ต่อสังคม ตามล าดับ 
 5. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพดังนี้ 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
 “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมตะลุมพุก 
 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
 ข้อ 2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
 
 
 
 
 

๑๓.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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หมวด  2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
 ข้อ 3 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม  หลัก  10 ประการ  ดังนี้ 
 (1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (3) การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
 (4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และกฎหมาย 
 (6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 (7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 (8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
 (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 (10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้คล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ส่วนที่  2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์   
 ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที ่
 ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
 ข้อ 9  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน 
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 ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุภาพ เรียบร้อยมีอัธยาศัย 
 ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ต้องรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่
และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
 ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ต้องรักษา และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
 ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง
ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์   
ต่าง ๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
 ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

ส่วนที่  3 
จรรยาวิชาชีพ  (ถ้ามี) 

  ข้อ  15   ไม่มี 
หมวด  3 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ส่วนที่  1 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 ข้อ 16 ให้ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
 (2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือ
ตามท่ีเห็นเองก็ได ้
 (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจเงินแผ่นดินก็ได้ 
 (4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่า  ไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
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หรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
 (5) ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (6) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  
 ข้อ 17  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น  
เพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
 (1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน    
 (3) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ที่รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
นั้น จ านวนสองคน 
 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (1) - (3) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้สองคน 
 ให้หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
 กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 ข้อ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในกรณีมี่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
 (3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจ
หน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจ้ง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลัดฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่อง
ที่สอบสวน 
 (4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจ้ง หรือให้ถ้อยค าหรือส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
 (5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน 
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วิ นิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
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 (6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองท้องถิ่น 
 (7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
 (8) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับ 

ส่วนที่  2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ 19 กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
 ข้อ 20 การด าเนินการตามข้อ 19 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ข้อ 21 การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความระพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
 ข้อ 22 หากการด าเนินการการสอบสวน ข้อ 20 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 19 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝุาฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 19  
สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ 25 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
 ข้อ 23 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ 19 ข้อ 20 และ
ข้อ  22 ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ 24 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 22  ให้ด าเนินการตามนั้น เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด  4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 ข้อ 25 การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือ  
น าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 26 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 22 แล้ว ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 ข้อ 27 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 18 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
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ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 18 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
 ข้อ 28 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทราบต่อไป 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563) 

.................................................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช        
ไดข้อปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563)  เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่และเป็น
แนวทางในการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาบุลากร เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ            
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล           
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๙/2560  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน 2560 เห็นชอบ แผนอัตราก าลัง 3 ปี     
(ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  ดังนั้นจึงประกาศ                   
ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)  
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม 256๐ เป็นต้นไป 

                                ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เดือนกันยายน พ.ศ.2560 

 

 
 

            
                     (นายประยุทธ  แก้วประสิทธิ์) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
 
 
 
 


