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ค าน า 

 
 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน             
พัฒนาก าลังคนในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก สามารถคาดคะเน
ได้ว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าจะมีการใช้อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างต าแหน่งใด 
จ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล อีกท้ังเป็นการก า หนด
ทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ได้อีกด้วย 
 ท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ได้มีการจัดท าแผนอัตราก า ลัง 3 ปี ในรอบ
ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๓  ซึ่งขณะนี้ครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ดังกล่าวแล้ว 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ส าหรับการจัดท าแผนอัตราก าลังในรอบถัดไปขององค์การบริหารส่วน -          
ต าบลแหลมตะลุมพุก (ประจ าปี งบประมาณ 25 ๖๔ – 25๖๖) และเพื่ อ ให้อ ง ค์การบริหาร ส่วน -                 
ต าบลแหลมตะลุมพุก สามารถจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ได้อย่างถูกต้อง ท้ังนี้เป็นไปตามคู่มือการจัดท าแผน
อัตราก า ลัง   3 ปี  (ประจ าปี งบประมาณ 25๖๔ – 25๖๖) ขององ ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  ของ              
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ท่ีได้จัดท าขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี              
ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
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๑.หลักการและเหตุผล 
 

1.1 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
อัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล    
จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานท่ีต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนท้ังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ีต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ท้ังนี้ให้
เป็นไปหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง               
พนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางใ ห้อง ค์การบริหาร ส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก า ลังของ                          
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยให้
เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การ
บริหาร       ส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน อัตราก าลัง วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การ
วางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลังสามปี
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ – 256๖   ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ี
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการท่ีเหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 
  2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) สามารถตรวจสอบได้ว่าการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  
  2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกสามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อ ให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น 
การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

-๒- 



 
3.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ตะลุมพุก ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติก าหนด
แผน              และขั้นตอนกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  
นโยบายรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหา ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก เพื่อให้
การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก บรรลุผลตามพันธกิจท่ีต้ังไว้ จ าเป็ นต้องจัดสรร
อัตราก าลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการโดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณา งานใน
ปัจจุบันท่ีด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับ
ภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานใน
ปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้ 
เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2   ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน   เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุจนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply  pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆจ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีของกลุ่มงานต่างๆโดยในส่วนนี้จะค านึงถึง  

          3.3.1 การจัดระดับช้ันงานท่ีเหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับช้ันงานใน
แต่ละประเภท  เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและปรับระดับต าแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

           3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรท้องถิ่น (พนักงานส่วนต าบล  ข้าราชการครู บุคลากรท่ง
การศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลในแต่ละส่วน
ราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งท่ีก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปล่ียนลักษณะการ
ก าหนดต าแหน่งเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลต้องไม่เกินร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง(Work process)  ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมุติฐาน
ท่ีว่า งานใดท่ีต้องมีกระบวนการและเวลาท่ีใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็
ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่นการก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาท่ีใช้ใน
กรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative  Information) มากกว่าจะ
เป็นข้อมูลท่ีใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังตอหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณ
เวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณ  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงาน
โครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
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  3.5 การวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมาเพื่อประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์
ท่ีพึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังท่ีต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมุติฐานท่ีว่า หากผลงานท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกล่ีย
อัตราก าลังใหม่  เพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
             3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย ใน 3 
ประเด็นดังนี้ 
          3.6.1 เรื่องพื้นท่ีและการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานใน
พื้นท่ีนั้นจะต้องมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างท่ีมากเกินไปจะท าให้
เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝุาย งานธุรการสารบรรณและบริหารท่ัวไปในส่วนราชการนั้น  
ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 
          3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการสูงอายุ
จ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังท่ีจะรองรับการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งท่ีเหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งท่ีจะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น 
          3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีภายในส่วนราชการและผู้ท่ี
มีส่วนเกีย่วข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆอาจท าให้การก าหนด
กรอบอัตราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
            3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานเจ้าหน้าท่ีในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าท่ีในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบคล้ายกัน 
โดยสมมติฐานท่ีว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเด่ียวกันน่าจะมี
จ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
          3.8 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกคน โดยต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
  ๓.๙ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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4.   สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
  เพื่อให้การจัดท าแผนอัตราก าลังสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกมีความ
ครบถ้วนสามารถด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นท่ีว่ามี
ปัญหาอะไร  และมีความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีท่ีส าคัญ  ดังนี้ 
 สภาพปัญหา 
 1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  -   เส้นทางคมนาคมภายในต าบลบางเส้นทางมีสภาพช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
  -   มีน้ าท่วมขังภายในซอยและแหล่งชุมชน 
  -   การขยายเขตไฟฟูาท่ียังไม่ท่ัวถึง 
  -   ไฟฟูาสาธารณะ  ไฟส่องสว่างยังไม่เพียงพอ 
  -   น้ าประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  -   เกดิปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะชายฝ่ัง 
  2.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  -  ขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ 
  -  ประชาชนมีรายได้น้อย   
  -  ขาดเงินลงทุน  และแหล่งเงินทุนมีน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชน 
 3.   ปัญหาด้านสาธารณสุข 
  -  ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญกับงานด้านสาธารณสุขเท่าท่ีควร 
  -   ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ 
  -   โรคติดต่อจากสัตว์น าโรค  เช่น  ยุง,หนู 
 4.  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -    เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจในด้านศาสนาวัฒนธรรม 
  -    เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจในด้านวัฒนธรรม 
  -    วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน 
           5.  ปัญหาด้านสังคม 
  -    การระบาดของยาเสพติดภายในต าบล 
  -    ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมไม่ได้รับโอกาสและความเอาใจใส่เท่าท่ีควร 
  6.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  -   ขาดจิตส านึกในการรักษาปูองกันและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
  -   ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากมลพิษอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
  -   เกิดการพังทลายของตล่ิง  เนื่องจากน้ ากัดเซาะ 
  -   การบุกรุกท่ีดินสาธารณะ 
  7.   ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
  -   ประชาชนท่ัวไปยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเท่าท่ีควร 
  -   ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
  -   บุคลากรมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจท่ีต้องปฏิบัติ 
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 ความต้องการของประชาชน 
 1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

-    ขุดลอกคลอง ,สร้างสะพาน คสล. , วางท่อระบายน้ า  
-    ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูาเพิ่มข้ึน  
-    ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  
-    ก่อสร้างถนนให้เพียงพอเพื่อใช้สัญจร และขนพืชผลการเกษตร ประมง 
-    ก่อสร้างถนนแบบสะพานจากพื้นท่ีแหลมตะลุมพุกกับพื้นท่ีต าบลปากนคร 

         2. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานท า  
-    จัดต้ังศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร และประมง 
-    ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน  
-    สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์  
-   ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

       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 เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  
-   ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน  
-  ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
-  ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ  
-   ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

      6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
-   รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลอง ทะเล 
-    รณรงค์ให้ความรู้ก าจัดขยะบริเวณชายหาด 
-   ฝึกอบรมจัดต้ังเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
-   ขุดลอกคลองท่ีต้ืนเขิน และก าจัดวัชพืช  

      7. ความต้องการด้านการเมืองการบริหารและจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
-   จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  
-   จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
-  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ  

 
 
 
 
 

-๖- 
 



5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นท่ี ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกจะสมบูรณ์ได้ 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นท่ีเกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง   นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมท่ีจะเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยึดกรอบแนว ทางในการ
จัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ต้ัง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 และ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
รวบรวมกฎหมายอื่นของอบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ท้ังนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
หน้าท่ีท่ีจะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ตะลุมพุก ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ท้ังนี้สามารถ
วิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
ก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2546 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ดังนี้  

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)  
(2) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)  
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)  
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4)  
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)  

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
(1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6) 
(2)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3) 
(3)  ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม 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)  

 
-๗- 

 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 67 (4)  



(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาตรา 68(8) 9  
(3) การผังเมือง มาตรา 68 (13)  
(4) จัดให้มีท่ีจอดรถ มาตรา 16 (3)  
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาตรา 16 (17)  
(6) การควบคุมอาคาร มาตรา 16 (28)  

 

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

 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีภารกิจ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มาตรา 67 (7)  
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล            
มาตรา 67 (2)  
(3) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา 17 (12)  
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
(1)  บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 67 (8)  
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา 67 (5)  
(3) การจัดการศึกษา มาตรา 16 (9)  
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา 17 (18)  
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
(1)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น    

        มาตรา 45 (3)  
(2) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น
และสมควร มาตรา 67 (9)  
(3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน มาตรา 16 (16)  
(4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         

มาตรา 17 (3)  
(5)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น              
     มาตรา 17 (16)  

 

                                   -๘- 
 
ภารกิจท้ัง  7   ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ไข 



ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบด้วยการด 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 านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542          

6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 

  ภารกิจหลัก 
 1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟูา ประปา  แหล่งน้ า และทางระบายน้ าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและเอื้ออ านวยประโยชน์ แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
2. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การบ ารุงรักษาคู คลอง ตลอดจนรักษาความสะอาดขยะ
มูลฝอยตามคู คลอง การก าจัดวัชพืช 
3. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพสามารถบริหารจัดการกลุ่ม และสร้างผลผลิต / ผลิตภัณฑ์   
ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม 
4. การสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้แก่ การสนับสนุนเยาวชนให้เล่นกีฬา  
สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ จัดสรรสวัสดิการสงเคราะห์ด้านการศึกษาครอบครัวยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

ภารกิจรอง 
1.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ เทศกาลงานเข้าพรรษา เทศกาลสงกรานต์ 
2.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมหมู่บ้าน / ต าบล 
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
3.  การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย   การส่งเสริมและสนับสนุนการ  
ปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              -๙- 
 
7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 



          องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ ส านักงานปลัดอบต.           
กองคลังและกองช่าง  มีพนักงานส่วนต าบลท่ีมี ผู้ครองต าแหน่ง จ านวน ๗ คน ต าแหน่งท่ีไม่มีคนครอง              
จ านวน 5   ต าแหน่ง  และมีต าแหน่งพนักงานจ้างส่วนต าบลประเภทตามภารกิจ จ านวน 6 คน ประเภทท่ัวไป 3 
คน รวมมีพนักงานในสังกัดทุกต าแหน่งจ านวน 21 คน ซึ่ง ถ้าวิเคราะห์จ านวนบุคลากรท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี               
ณ ปัจจุบันนี้ และท่ีจะต้องด าเนินการในอีก ๓ ปีข้างหน้า  อบต.แหลมตะลุมพุก ยังขาดแคลนพนักงานส่วนต าบล       
ท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 

๑.ส านักงานปลัดอบต. ขาดแคลนต าแหน่งดังนี้ 
   ๑.๑ ต าแหน่งนิติกร  
๒.กองคลัง ขาดแคลนต าแหน่งดังนี้ 
   ๒.๑ ต าแหน่งการเงินและบัญชี  
   ๒.๒ ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
๓. กองช่าง ขาดแคลน ดังนี้ 
    ๓.๑ ต าแหน่งช่างไฟฟูา 
    ๓.๒ ต าแหน่งนายช่างส ารวจ  
    ๓.๓ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
    ถึงจะเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดแต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ณ ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ได้แก้ปัญหาการขาดแคลน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติงาน โดยการใช้วิธีจ้างพนักงานเหมาบริการ  เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในด้านการบริหาร งาน
บุคคล เนื่องจากอบต.มีงบประมาณท่ีจ ากัดในแต่ละปี จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการนี้ไปก่อน   

   จึงต้องก าหนดโครงสร้างและก าหนดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจอ านาจหน้าท่ีและงบประมาณ  
ท่ีมีจ ากัดจึงไม่มีการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเพิ่ม แต่ถ้าจ าเป็นต้องมีต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบลเพิ่ม เพื่อให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน ก็จะเปิดกรอบต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
พ.ศ.๒๔๖๔ – ๒๕๖๖ เพิ่มในภายหลังต่อไป  

    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก จึงได้ก าหนดต าแหน่งและโครงสร้างส่วนราชการตาม
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.25๖๔-256๖ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-10- 

 
 



-๙- 
 
 

        8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ  
         ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญจึงได้ก าหนด
ต าแหน่งและโครงสร้างส่วนราชการ  

๘.๑ โครงสร้าง ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ได้แบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น                   
๑ ส านัก  ๒ กองและได้ก าหนดภารกิจเป็นประเภทงานตามส านักและกองไว้แล้ว ดังนี้ 
ตารางแสดงโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ  

 
 

-๑๑- 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 

1. ส านักงานปลัด อบต.  
  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
  1.2 งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

1. ส านักปลัด อบต.  
   1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
   1.2 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.3 งานการเจ้าหน้าท่ี 
   1.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   1.5 งานพัฒนาชุมชน 
    

 
 
 
ก าหนดเพิ่ม 
ก าหนดเพิ่ม 
ก าหนดเพิ่ม 

2. กองคลัง  
     2.1 งานการเงินและบัญชี 
     2.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
     2.3 งานพัฒนารายได้ 
 

2. กองคลัง  
     2.1 งานการเงินและบัญชี 
     2.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
     2.3 งานพัฒนารายได้ 
 
      

 

3. กองช่าง  
    3.1 งานควบคุมการก่อสร้าง   
   

3. กองช่าง  
    3.1 งานควบคุมการก่อสร้าง 
    
     
 

 

 4.หน่วยตรวจสอบภายใน ก าหนดเพิ่ม 

โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

 



การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก   

 “การคมนาคมสะดวก ระบบเศรษฐกิจดี ราษฎรมีความรู้ การบริหารการจัดการเด่น 
 สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ สู่การท่องเที่ยวที่ทันสมัย” 

พันธกิจการพัฒนา 
พันธกิจท่ี  1  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ด้านแหล่งน้้าให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
พันธกิจท่ี 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
พันธกิจท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง    
พันธกิจท่ี 4  ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
พันธกิจท่ี 5  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
พันธกิจท่ี 6  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
พันธกิจท่ี 7  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
พันธกิจท่ี 8  รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิมให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 
พันธกิจท่ี 9  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต้าบลให้ดีขึ้น 
พันธกิจท่ี 10  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ 
                      ระบบธรรมมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๒- 
 
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพฒันา 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
   

 

1.การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ้ารุงรักษา  ถนน สะพาน ทางเท้า และ 
รางระบายน้้า 
2.พัฒนาระบบจราจร 
3.ขยายเขตไฟฟ้า 

4.พัฒนาระบบประปา 

6.ก่อสร้างปรับปรงุหอกระจายข่าว 

7.ปรับปรุงศาลาประชาคม / อาคารเอนกประสงค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาคนและสังคม 

 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

2.ส่งเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สงูอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ 
3.การให้บริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

4.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกฬีาและนันทนาการ 

5.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๖.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๗.พัฒนาสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ้านวยความสะดวกให้แก่ชุมชน 

๘.เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวที่ทันสมัยให้แก่ประชาชน 

๙.ส่งเสริมบ้ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การพัฒนาเศรษฐกิจ  

 

1.การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
2.การส่งเสริมการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 

1.สร้างจิตส้านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ  
สิ่งแวดล้อม 

2.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหารจัดการองค์กรภายใต้ 
                       
  

  

 

1.ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 

2.การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 

3.การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่เพ่ืออ้านวย
ความสะดวกต่อการบริการประชาชน 

5. ส่งเสริมการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 

๖.การส่งเสริมและจัดหาที่อยู่อาศัย 
 

 
 

-๑๓- 
ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุกด้วยเทคนิค SWOT  Analysis 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis  เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
จุดแข็ง  (Streng=s) 
  1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด
และก้าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
 2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุก มีบุคลากรและอัตราก้าลัง จ้านวนและคุณวุฒิ อยู่
ในระดับท่ีพร้อมท่ีจะด้าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3.  งบประมาณต้นทุนการด้าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมาก โดยเฉพาะ
การก่อสร้างถนน เนื่องจากอบต.มีพื้นท่ีไม่มากมีเพียง3หมู่บ้านและพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นของเอกชนกับพื้นท่ีอนุรักษ์ป่า
ไม้ 
 4.  เทคนิคการท้างานส่วนมากเป็นงานท่ีไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท้างานในระดับสูง   

-๑๔- 
จุดอ่อน  (Weakness=W) 
 1.  โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุกไม่สามารถด้าเนิน
โครงการเองได้ 

 

การคมนาคมสะดวก ระบบเศรษฐกิจดี 

ราษฎรมีความรู้ การบริหารการจัดการเด่น 

สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ สู่การท่องเที่ยวที่ทันสมัย 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และสาธารณูปโภค 

 

การพัฒนาคนและสังคม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการเมืองการ

ปกครองและการบริหารจัดการ

องค์กรภายใต้ 

 



 2.  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุกมีอยู่อย่างจ้ากัด แต่ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีจ้านวนมากท้าให้ไม่สามาราถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 
โอกาส  (Opportunity=O) 
 1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  ให้การสนับสนุนการด้าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เป็นต้น 
 2.  พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยท่ีหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบล 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
1.  โครงการท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช้านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุกยังไม่มี
ความช้านาญและบุคลากร 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2   ด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง  (Streng=S) 
1.   มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ต้าบล 
2.   งบประมาณ ต้นทุนการด้าเนินงาน โดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมาก 
3.   เทคนิคการท้างาน  ส่วนมากเป็นงานท่ีไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท้างานในระดับสูง   
จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1.  การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
2.  ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด้าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
3.  ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
4.  เกษตรกรและชาวประมงมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร และประมงสูง 
5.  ประชาชนมีรายได้ต้่าแต่ค่าครองชีพสูง 
โอกาส  (Opportunity=O) 

1. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
2. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเท่ียวในประเทศ 
3. กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 
 1.  การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนท่ี
ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2.  ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท้าให้การด้าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท้างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 3.  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาต้่า 
 4.  การท้าอาชีพประมงในทะเลมีรายได้ไม่แน่นอนเพราะไม่ได้ท้าได้ทุกวันอยู่ท่ีสภาพดินฟ้าอากาศ 

 
 
 
 



 
-๑๕- 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
จุดแข็ง   (Streng=s) 
1.ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและ
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับท่ี
พร้อมท่ีจะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมาก 
4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานท่ีไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  
 5. ประชาชนในพื้นท่ี  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี      
จุดอ่อน   (Weakness=W) 
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือน 
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3.  ยังไม่มีบุคลากรท่ีมีความช้านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 
 4.  อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ท้าให้รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มข้ึน ขณะท่ีรายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
โอกาส   (Opportunity=O) 
         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาล
ส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  โอกาสท่ีจะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 
            1.  การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข  เป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ส่วนท่ีต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
            2.  ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องค่อนข้างมากท้าให้การด้าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท้างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
3.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี   4   ด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 
จุดแข็ง  (Streng=S)   
1.  เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ 
2.มีนโยบายความปลอดภัยในการท้างาน 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนและผู้ปฏิบัติยังไม่ให้ความส้าคัญในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท้างานเท่าท่ีควร 
2. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงมิได้มีการจัดต้ังงบประมาณในการด้าเนินงานด้านความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท้างานตามมาตรฐานและเป็นระบบ 
3. การพัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท้างานยัง
ไม่ท่ัวถึ 
 



-๑๖- 
 

โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  รัฐบาลก้าหนดให้ด้าเนินการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  เพื่อขับเคล่ือนระเบียบวาระแห่งชาติ 
 2.  องค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณท้าให้เกิดความคล่องตัวและ
เกิดพัฒนาในทุกด้าน 
 3.  องค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุกมีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก  ท้าให้การขนส่งสินค้าและ
การเดินทางไปเขตอื่น ๆ  ได้สะดวกปลอดภัย 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  การเผยแพร่เกี่ยวกับระบบงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีน้อยและไม่ท่ัวถึง 
2.  แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่สามารถน้ามาปฏิบัติได้ท้ังหมด 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จุดแข็ง  (Streng=s)   
1.  ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก้าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2.  งบประมาณ ต้นทุนการด้าเนินงาน  โดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีไม่สูง 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
3.  มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจ้านวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจ้านวนประชากรอย่างรวดและมีพื้นท่ีติดกับ
ทะเล 
4.  ไม่มีการรณรงค์การรักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือนและชายหาด 
5.  ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ท่ีรัฐบาลส่งเสริม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา                   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 3.  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ้านาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร                    
ด้านงบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอื่นมาให้องค์การ
บริหารส่วนต้าบลด้าเนินการแทน 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดี ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.  ระดับจังหวัดยังขาดการเช่ือมโยงด้านการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการกระจายผลประโยชน์
ลงสู่ท้องถิ่น 
3.  ปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้งอุทกภัย วาตภั 



-๑๗- 
 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  6   ด้านการเมืองและการบริหาร 
จุดแข็ง  (Streng=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก้าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง  การ
บริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
2.บุคลากรองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุก มีบุคลากรและอัตราก้าลัง จ้านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับท่ี 
พร้อมท่ีจะด้าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ต้นทุนการด้าเนินงาน  โดยเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีไม่สูง 
4. ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุกค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์ดี  
สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือในการของราชการได้ 
จุดอ่อน  (Weakness=W) 
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2.  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพฒันาไม่ครอบคลุมทุกด้าน     
โอกาส  (Opportunity=O) 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการท่ีดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ี
รัฐบาลส่งเสริม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการท่ีดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 3.  การเปล่ียนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะท้าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
มีศักยภาพมากขึ้นและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากขึ้น 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
 1.  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนท่ีต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว  น้าไปสู่ปัญหาทางสังคม  เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้น                 
 3.  ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 
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          ๘.๒   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  ได้แบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น  ๑ ส านัก 
๒ กอง และ1 หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ก าหนดภารกิจเป็นประเภทงานตามส านักและกองไว้แล้ว การ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและการจัดเก็บปริมาณงานของแต่ ส้านัก/กอง ตลอดท้ังปี  จึงน้ามา
วิเคราะห์ก้าหนดต้าแหน่งอัตราก้าลังขององค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุกว่าต้องการก้าลังคนเป็นประเภท
สายบริหาร สายอ้านวยการ และสายผู้ปฏิบัติ ระดับใด จ้านวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการค านวณสากลท่ัวไป คือในเวลา 1 ปี แต่ละคน ใช้เวลาปฏิบัติ
ราชการอย่างน้อย 82,800 นาที (มาจาก 1 ปี  ท างาน 230 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 60) นาที เมื่อค านวณได้
แล้ว ปรากฏว่าต้องอัตราก าลังต าแหน่งข้าราชการ และพนักงานจ้างของแต่ละส่วนราชการ เพื่อปฏิบัติราชการตาม
ปริมาณงาน ได้ ดังนี้ 
          สายบริหาร 
  จากการวิเคราะห์และการเก็บปริมาณงานท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุก                
มีต้าแหน่งสายบริหารงานท้องถิ่น ๒ ต้าแหน่ง คือ ปลัดอบต.และรองปลัดอบต.ซึ่งมีปริมาณงานในแต่ละปี 
เหมาะสมเท่ากับจ้านวนคนท่ีมีอยู่ จึงไม่ก้าหนดต้าแหน่งเพิ่มใหม่   
                   สายอ านวยการ 
  จากการวิเคราะห์และการเก็บปริมาณงานท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุก                     
มีต้าแหน่งสายอ้านวยการ ๓ ต้าแหน่ง คือ หัวหน้าส้านักปลัด,ผู้อ้านวยการกองคลัง,ผู้อ้านวยการกองช่าง และมี
ปริมาณงานในแต่ละปีเหมาะสมเท่ากับจ้านวนคนท่ีมีอยู่ จึงไม่ก้าหนดต้าแหน่งเพิ่มใหม่ 
  สายผู้ปฏิบัติ 
                   จากการวิเคราะห์และการเก็บปริมาณงานท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุก มี
ต้าแหน่งสายงานผู้ปฏิบั ติท่ีเป็นพนักงานส่วนต้าบล จ้านวน ๗ ต้าแหน่ง และพนักงานจ้างตามภารกิจ                         
๖ ต้าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป ๓ ต้าแหน่ง  ซึ่งในแต่ละปีปริมาณงานในแต่ละปีเหมาะสมเท่ากับจ้านวนคน        ท่ี
มีอยู่ จึงไม่ก้าหนดต้าแหน่งเพิ่มใหม่ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นต้าแหน่งและหน้าท่ีตามส่วนราชการได้ดังนี้  
  สายบริหาร 
  1.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  ( ปลัด อบต. ) จ้านวน    1    ต้าแหน่ง 
  2.  นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น  ( รองปลัด อบต. ) จ้านวน    1    ต้าแหน่ง 
                  ส านักปลัด อบต.   
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานราชการท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  งานเลขานุการของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า   และ
พนักงานจ้าง  งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  และ
ผู้ด้อยโอกาส  งานกิจการขนส่ง  งานส่งเสริมการท่องเท่ียว  งานส่งเสริมการเกษตร  งานการพาณิชย์  งานส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานเทศกิจ  งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร                     
งานวิ เทศสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์   งานส่ง เสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิ ติการ                   
งานเลือกต้ัง งานคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  งานส่ิงแวดล้อม  และงานราชการท่ีมิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง  ส านัก  หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ  รวมท้ัง 
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ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย   แนวทาง  
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการ  งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5 งาน  ดังนี้ 

 ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
 1.2 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.3 งานการเจ้าหน้าท่ี 
 1.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
       ๑.5 งานพัฒนาชุมชน 

และมีต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างดังนี้  
1. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  จ านวน     1     ต าแหน่ง 
2. นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ     จ านวน     1 ต าแหน่ง 
3. นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง  
4. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
5. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.       จ านวน      1     ต าแหน่ง 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน      1     ต าแหน่ง 
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
9.  พนักงานขับรถยนต์      จ านวน      1     ต าแหน่ง 
๑๐.คนงาน       จ านวน      ๑     ต าแหน่ง 

          
กองคลัง  

 

                   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานการจ่ายเงิน  การรับเงิน  การจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม  
และการพัฒนารายได้  งานสรุปผล  สถิติการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม  งานน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน  งานการตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกาทุกประเภท  งานการจัดท าบัญชี  งานตรวจสอบบัญชีทุก
ประเภท  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  บ านาญ  และเงินอื่นๆ  งานจัดท าหรือช่วย
จัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง  งานการจัดสรรเงินต่างๆ  งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  งานควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี  
งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้าง  จัดหา  งานทะเบียนคุม  งานการจ าหน่าย  พัสดุครุภัณฑ์  และทรัพย์สินต่างๆ  
งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้าน
การเงิน  การคลัง  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน  งานอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วน
ราชการภายในเป็น  ๓  งาน  ดังนี้ 

 ๒.๑  งานการเงินและบัญชี    
 ๒.๒  งานพัสดุและทรัพย์สิน    
 ๒.๓  งานพัฒนารายได้    
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และมีต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองคลัง   ( นักบริหารงานคลัง ระดับต้น )  จ านวน      1     ต าแหน่ง  
2. เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน     จ านวน      1     ต าแหน่ง  
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน      จ านวน      1     ต าแหน่ง  
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี    จ านวน      1     ต าแหน่ง 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      จ านวน     1     ต าแหน่ง 

กองช่าง  
 

                   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานส ารวจ  งานออกแบบและเขียนแบบ  งานประมาณราคา  
งานจัดท าราคากลาง  งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานจัดท า
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน  อาคาร  สะพาน  คลอง  แหล่งน้ า  งานติดต้ังซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน์  งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี  งาน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานจัดท าประวัติ  ติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  งานจัดท า
ทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งาน
เกี่ยวกับการประปา  งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล  งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล  ง านช่วยเหลือ
สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเช้ือเพลิง  งานบริการ
ข้อมูล  สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ  งานอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น  1  งาน  ดังนี้  
                 ๓.๑  งานควบคุมการก่อสร้าง 
และมีต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างดังนี้  
 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง    ( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )  จ านวน       1      ต าแหน่ง  
2. นายช่างโยธา ปง./ชง.      จ านวน       1      ต าแหน่ง  
3. คนงานประจ ารถขยะ      จ านวน       1      ต าแหน่ง 
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               หน่วยตรวจสอบภายใน   
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดท าแผน  การตรวจสอบภายในประจ าปี  งานการตรวจสอบความถูกต้อง
และเช่ือถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี  เอกสารการรับ  การจ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการเงิน  การบัญชี  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน  การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งาน
ตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  งานตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย  วัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด  งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัด  คุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ  งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  งานรายงาผลการตรวจสอบ
ภายใน  งานบริการข้อมูล  สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ
และผู้เกี่ยวข้อง  งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   
 
และมีต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน     จ านวน 1 อัตรา 
 
และแสดงให้เห็นจ านวนคนในแต่ละสายงานได้ดังนี้ 

ส่วนราชการ งาน จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 
พนักงานส่วน

ต าบล 
พนักงาน          

ตามภารกิจ 
พนักงาน
จ้างทั่วไป 

ส านักปลัดอบต. งานบริหารงานท่ัวไป 2 2 2 
งานปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

- 1 - 

 งานการเจ้าหน้าท่ี 1 - - 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - 
 งานพัฒนาชุมชน 1 - - 
กองคลัง งานการเงินและบัญช ี ๑ 1 - 

งานพัสดุและทรัพย์สิน    1 1 - 
งานพัฒนารายได้    1 1 - 

กองช่าง งานควบคุมการก่อสร้าง 2 - 1 

หน่วยตรวจสอภายใน - 1 - - 
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 เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงานดังกล่าวข้างต้น
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานท่ีมีในกรอบอตัราก าลัง มา
ก าหนดต าแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ใน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค ์ ต าแหน่งพนักงาน 

ที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และการจัดระบบ
คมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย เช่น ปูายบอกเส้นทาง ไหล่
ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคนและ
สังคม 

- .ให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ขยะมูลฝอย ปูองกันโรคติดต่อ ให้บริการด้านทัน
ตกรรม การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด 
ท้ังชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- ผช.จพง.พัฒนา
ชุมชน 
-ผช.จพง.ธุรการ 
-ผช.จพง.ป้องกันฯ 
- คนงานประจ ารถ
ขยะ 
-คนงานทั่วไป 

- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมศาสนา มี
คุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้าน
กีฬาและนันทนาการ และส่งเสริมการศึกษา นอกสถานศึกษา 
ให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- ผช.จพง.พัฒนา
ชุมชน 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ต าแหน่งพนักงาน 
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านเศรษฐกิจ 

- การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริม
การประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ท่ีมั่นคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
-ผู้อ านวยการกองคลัง 
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
-ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
-ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค 
การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีราชการ สถานท่ีท่องเท่ียว 
อาคารบ้านเรือน สนามกีฬา สวนสาธารณะ การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และการบริการพื้นฐานท่ี
สะดวกและเพียงพอ 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
-ผช.จพง.ป้องกันฯ 
- ผอ.กองช่าง 
- นายช่างโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
พลังงาน 

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร การพัฒนาคุณภาพดิน การพัฒนาบุคลากรทาง
การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์เกษตรครบวงจร ตามแนวทฤษฎีใหม่ส่งเสริม
ให้มีการตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้า
การเกษตรการพัฒนาและการจัดหาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ คู คลอง 
หนอง บึง แหล่งน้ าชลประทาน ให้สามารถเก็บกักน้ าได้
ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เช่น ปุาไม้ แหล่งน้ าธรรมชาติ ฯลฯ 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค ์

 
ต าแหน่งพนักงาน 
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร
ภายใต้ระบบ 
ธรรมาภิบาล 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เงินเดือนค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน บรรจุแต่งต้ัง สรรหา พัฒนา ในสังกัด ด้วย
ความยุติธรรม โปร่งใส 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- ผช.จพง.ธุรการ 
 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ–เครื่องใช้ 
และสถานท่ีปฏิบัติราชการ ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองคลัง 
- จพง.จัดเก็บรายได้ 
- ผช.จพง.การเงิน 
- ผช.จพง.พัสดุ 
- ผช.จพง.จัดเก็บฯ 
 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนต่ืนตัวถึงความส าคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ความต้องการ การแก้ปัญหา 
ประเมินผลและตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานส่วนต าบล
ทุกระดับ 

 
       จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าต าแหน่งท่ีใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ขององค์การบริหารส่วน-
ต าบลแหลมตะลุมพุก ท่ีมีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจท่ีมีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้นในระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และส าฤทธิ์ผลตามเปูาหมายท่ีวางไว้ ดังนี้  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-25- 
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๙.การต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

   การต้ังงบประมาณใช้งบประมาณ ปี พ.ศ ๒๕6๓ ( ข้อบัญญัติ อบต. 1๙,๐๐๐,000 บาท )เปน็ฐานค านวณ 
 

ท่ี ปี ๒๕6๔ ปี ๒๕6๕ ปี ๒๕๖๖ 
 

1 19,๙๕๐,๐00 ๒๐,๙๔๗,๕๐๐ 2๑,๙๙๔,๘๗๕ 

 

     หมายเหตุ  การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปี ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 
 ท่ีผ่านมา หรือปีถัดไป เพิ่ม ๕ % 
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10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 
ปี 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

ส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานการเจ้าหน้าท่ี 

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- งานพัฒนาชุมชน 

                                

 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

- งานพัฒนารายได้  

                    

 

-  งานควบคุมการก่อสร้าง                                               

              

                             

หน่วยตรวจสอบภายใน 

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) 
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โครงสร้างของส านักปลัด อบต.. 
 

ระดับ
ต าแหน่ง 

ต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง  
ตามภารกิจ 

จ านวน 1 2 1 - 1 2 3 

หัวหน้าส้านักปลัด อบต. 

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (๑) 

 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  งานบริหารงานทั่วไป 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 นักจัดการงานทั่วไป ชก.(๑) 

                                

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.(๑) ว่าง 

                                
 

พนักงานจ้างปะเภทตามภารกิจ 

- ผช.จพง.ธุรการ (๑) 
พนักงานจ้างทั่วไป 

- พนักงานขับรถยนต์ (๑) 
- คนงาน (๑) 

                                

 นักทรัพยากรบุคคล ชก.(๑) 

                                

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. (๑) 

                                

พนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ 

- ผช.จพง.ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(๑) 

 

                                

 งานการเจ้าหน้าท่ี  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

งานพัฒนาชุมชน 

พนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ 

- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
(๑) 
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     โครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
ต าแหน่ง 

ต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

จ านวน 1 - - 1 1 - 3 

ผู้อ้านวยการกองคลัง 

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (๑) ว่าง 

 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
งานการเงินและบัญช ี

พนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ 

      -   ผช.จพง.การเงินและบัญชี. (1) 

      

 

                                

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง.(1) 
(๑) 

                                

งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 
เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. (๑) 

                                
พนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ  

- ผช.จพง.พัสดุ (๑) 
 

                                

งานพัฒนารายได้ 

 

พนักงานจ้างประเภทตามภารกิจ 

      -   ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (๑) 
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      โครงสร้างกองช่าง 
 
 

                                                                           

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
ต าแหน่ง 

ต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงาน
จ้างทั่วไป 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

จ านวน 1 - - - 1 1 - 

ผู้อ้านวยการกองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (๑) 

 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
งานควบคุมการก่อสร้าง 

 นายช่างโยธา  ปง./ชง. (๑)ว่าง 

                                

พนักงานจ้างทั่วไป 

คนงานประจ ารถขยะ (1) 
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 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก จะพึงปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่ นเพียร โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 
 ส าหรับหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน                 
ต าบลแหลมตะลุมพุก จะด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการโดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร มีระยะ ๓ ปี ให้
สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖  โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรดังต่อไปนี้ 
 1.  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเพิ่งบรรจุใหม่ ย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้
บังคับบัญชาของตน โดยต้องพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 
 1.1 ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดย ท่ัวไป เช่น 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล หน้าท่ี โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
 1.2  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานด้านคอมพิวเตอร์ งานด้านช่าง เป็นต้น 
 1.3  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 1.4  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์ การท างาน การส่ือสารและส่ือความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
 1.5  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 2.  การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้ผู้ท่ี
เหมาะสมด าเนินการ หรืออาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษา
หรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
  

๑๒.  แนวทางการพัฒนาพนกังานส่วนต้าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลต้าบลแหลมตะลุมพุก  
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 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ได้จัดท าประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ของพนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง เพื่อเพื่อยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือก้ากับความ
ประพฤติพนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุก ดังต่อไปนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

๒. การมีจิตส้านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์     
ทับซ้อน 

๔. การยืนหยัดท้าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
        ท้ังนี้ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท้าผิดทางวินัย 

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

  
 

 

 

 

๑๓.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต้าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบลแหลมตะลุมพุก
ถก 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


