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ค าน า 
 
   
  องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร  ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61-๒๕63 โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลังที่เหมาะสม
กับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล      
(ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ใช้ประกอบในการ
จัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่ องมือในการวางแผน การใช้
อัตราก าลังคน พัฒนาก าลังคนให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร         
ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า ประหยัด สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกต าแหน่งที่ไม่จ าเป็น ตลอดจนเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง 
กับภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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1. หลักการและเหตุผล 
 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้อง
กัน ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 - 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปากนคร จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร จึงจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับ            
แผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และ
ต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ดังนี้ 

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมี
ต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการ จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติ ความยากปริมาณงานและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงาน
ส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด  
      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงาน        
ส่วนต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาให้ความเห็นชอบ            
โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับ 

 2.1 วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน         

ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ       
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถตรวจสอบ        
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนครเกิดประโยชน์           
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอน      
การปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
   ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร          
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ       

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  

และอุปสรรคของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่าง             
มีประสิทธิภาพ น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. กรอบแนวคิด ขอบเขต ความส าคญั และกระบวนการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่
องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังใน
อนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายใน
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติ 
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ตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้น      
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

                  (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
                        การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้ งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภท
อย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากนคร ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ 
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความ
ต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนดต าแหน่ง 
แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้ ดังนี้ 
                        -   สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 

-  สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
-  สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
-  สายงานทัว่ไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลา        
การปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนด       
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภท แต่องค์การบริหารส่วนต าบลปากนครเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง
ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



                 
              

                  
    

      

              
                   

           
      

                  
                   

    
      

แผนภ มิอัตราก าลัง
แสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัด อบต.ปากนคร
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(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

                        การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนด      
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น         
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ดังนี้ 
 -  ส านักงานปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  
นโยบาย อ านวยการทั่วไป การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิ
การศึกษาที่ใช้ในการบรรจุแต่งต้ังจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงาน
แต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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 -  กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ  
การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง          
การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญา การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง 

 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก า ลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากนครไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 

 

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
 

เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) 
มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสม
ของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากนคร บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร       
หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไป
ตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคน
ของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปากนครจะพิจารณา
คุณวุฒิการศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถ      
ด้านการรักษาพยาบาล มีคุณวุฒิการศึกษาด้านการพยาบาล ฯลฯ จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่งในส่วนของงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง      
เป็นต้น 



-8- 
 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วม 
ในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิด          
จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ดังนั้น ในการ
ก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ได้ก าหนดอัตราก าลัง     
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้นๆ ทุกต าแหน่ง ต าแหน่งรองลงมา จะเป็นต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่งก าหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต าแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้นๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ/ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม ่
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ปากนคร 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว/หรือทดแทน 

ด้วยสายงานอื่นท่ีเหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตราและค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี้ 

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

 

 กระจกด้านที่ 4 Driver : เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ปากนคร (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร) มายึดโยงกับจ านวน
กรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน      
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลปาก
นคร (การตรวจประเมิน LPA)    
 

กระจกด้านที่ 5  360°  และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา 
อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่ายมากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน 
มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลัง
ที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่ง
อัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
และสามารถคาดการณ์ วางแผน ก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผ ้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       
ปากนคร และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking : เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขนาดเดียวกัน พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าซัก เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะ
เดียวกัน 
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร และองค์การบริหาร   

ท่าซัก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน 
และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่าการก าหนดอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลัง
ไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองหน่วยงานแล้ว        
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
ปากนคร จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่งลดต าแหน่งหรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด และจ านวน
ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคน
ครอง องค์การบริหารส่วนต าบลปากนครได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบล
จากการสอบแข่งขัน และท าให้พนักงานส่วนต าบลเพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบดวย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เปนประธาน
กรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ เปนกรรมการ มีนักทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากนครตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน      
การกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย      
ผู้บริหาร และสภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงานเพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหน งในสายงานต างๆ จ านวนต าแหน ง และระดับต าแหน ง            
ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนา      
ในสายอาชีพของกลุ่มงานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการจ้างพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร       
โดยใหหัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพื่อก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางให
ตรงกับภารกิจและอ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวน          
ขาราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง จ านวนต าแหนง ใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน ใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล        
ตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 
       3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู ความ
สามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 

3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
        การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนด
อัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลปากนครสามารถปรับตัว      
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา  การใช้ และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและ
เป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 
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3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น     
ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี  ท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากนครสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า          
(Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากนครจะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลปากนครจึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนครให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลปากนครบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนครโดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากนครเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้ เกิดการจ้างงานที่ เท่ า เทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา       
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
 3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
          3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 

                          3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร เช่น กฎระเบียบ  
                                     การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจ 
                                     งาน ฯลฯ เป็นต้น 

           3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
 3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร และส่ง 

คณะกรรมการเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
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   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว  

ให ้ก.อบต.จังหวัด และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทราบ 
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
 

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
27 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฯ  

4 สิงหาคม 2560 เก็บสถิติปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการ  
16 สิงหาคม 2560 ขออัตราก าลัง อบต.ข้างเคียง  
17 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนฯ  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ยุทธศาสตร์ ปริมาณงาน อัตราก าลัง
ที่มีอยู่ ฯลฯ 

22 สิงหาคม 2560 จัดส่งร่างแผนให้คณะท างานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
25 สิงหาคม 2560 เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

3 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา 
 

29 สิงหาคม 2560 เสนอ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ตุลาคม 2560 ประชาสัมพันธ์พร้อมจัดส่งแผนอัตราก าลัง  
3 ปี  

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ประชาชน
ทั่วไป 
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้
ชุมชนขนาดใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีสภาพเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีอัตราการเติบโตและขยายตัว
ของชุมชนสูง จึงท าให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนมากมาย  โดยสามารถแยกประเด็นปัญหาเป็น
กลุ่มได้ดังนี้ 

 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.๑  ถนนสายรองและถนนสายย่อยบางสายมีสภาพขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ เส้นทาง      

มีลักษณะคับแคบ  คอสะพานทรุด  ท าให้การสัญจรไป - มาไม่สะดวกและล่าช้า  และมีจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิด
อุบัติเหตุหรืออาชญากรรม   

    ๑.๒  ระบบประปามีไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน  ระบบประปาในบางจุดมีสภาพช ารุด ท่อน้ ารั่ว  
แตกบ่อยครั้ง  คุณภาพน้ าไม่ดีพอและช่วงหน้าแล้งปริมาณน้ ามีไม่เพียงพอ  ส่งผลให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค –  บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

    ๑.๓  ไฟฟ้าสาธารณะในบางพ้ืนที่ยังไม่ได้ด าเนินการติดตั้ง  และบางพ้ืนที่มีสภาพช ารุด  
ท าให้ประชาชนผู้สัญจรไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และการสัญจรไม่สะดวก 

    ๑.๔  ตู้โทรศัพท์สาธารณะในพ้ืนที่มีจ านวนน้อย  บางจุดยังไม่มีการติดตั้ง  ท าให้ผู้ที่ไม่มี
โทรศัพท์เคลื่อนทีไ่ม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารเท่าท่ีควร   

    ๑.๕  ท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ าในบางจุดของพ้ืนที่ยังไม่มี  และบางจุดการระบายน้ า
ไม่สะดวก  น้ าท่วมขัง  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

 

  ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
      ๒.๑  ประชาชนมีความยากจนมีภาระหนี้สินจ านวนมาก  เนื่องจากยังขาดการวางแผน 
การประกอบอาชีพและการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
      ๒.๒  ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูกาลท าการเกษตร  ไม่มีอาชีพที่แน่นอน  ท าให้ขาดโอกาส 
ทีจ่ะพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนหรือชุมชน 
      ๒.๓  การขาดการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ  ซึ่งกลุ่มนับว่าเป็นพลังส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 
      ๒.๔  การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ขาดความรู้และเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
ที่ทันสมัย 
      ๒.๕  การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรไม่ดีพอ  เนื่องจากในฤดูน้ าหลากจะเกิดปัญหา
น้ าท่วม  และฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า 
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  ๓. ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
      ๓.๑  การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน  ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการพัฒนาการ 
      ๓.๒  ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษานอกระบบ  
ท าให้ยังมีความรู้ที่ล้าสมัยไม่ทันเหตุการณ์บ้านเมือง 
      ๓.๓  ค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยมเข้าครอบง าในสังคม  ท าให้คนเกิดความ
งมงายและเกิดความวุ่นวายในสังคม  ประชาชนขาดความสนใจในการท านุ  บ ารุงศาสนา  และสืบทอด
วัฒนธรรม 
 

  ๔. ด้านสาธารณสุข 
      ๔.๑  ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆ 
      ๔.๒  ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองน้อย 
      ๔.๓  การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีอยู่ในสังคม  เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการ
ปราบปรามและป้องกันปัญหา 
 

  ๕. ด้านคนและสังคม 
      ๕.๑  ประชาชนขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
      ๕.๒  ความต้องการรับสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์ของผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
และผู้ป่วยโรคเอดส์มีมาก 
      ๕.๓  สภาพพ้ืนที่ทีเ่สี่ยงต่อการเกิดสาธารณะภัยต่างๆ  เช่นน้ าท่วม  ภัยแล้ง  และปัญหา
อาชญากรรม 

 

  ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๖.๑  ขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งที่จะสร้างปัญหาให้กับชุมชนและสังคม  หากไม่มีการ
วางแผนที่ดีจะกลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข 
      ๖.๒  ประชาชนยังขาดจิตส านึกท่ีดีในการหวงแหน  ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

  ๗. ด้านการเมืองและการบริหาร 
      ๗.๑  ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
      ๗.๒  ประชาชนไม่มีความเข้าใจในระบบการบริหารงานของ อบต. ท าให้เกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามข้ันตอนที่ถูกต้องในการติดต่อราชการ  หรือประสานงานอยู่บ่อยครั้ง 
      ๗.๓  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ต้องปรับปรุงกระบวนการท างานให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากท่ีสุด 
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5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนครนั้น  
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจ าปี 
2561 –  2564 ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลปากนครคือ  
“ สาธารณูปโภค สาธารณูปการพร้อมสรรพ คุณภาพชีวิตดีพร้อม สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ มีชีวิตแบบ
พอเพียง”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริม
สุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วม         
ในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้
ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ต าบลปากนครเป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ต าบลปากนคร  ได้ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  # ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน # 
                      - การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ซึ่งสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ใช้ถนนหนทางได้
อย่างสะดวก รวดเรว็และเกิดความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สนิ ได้ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสวา่ง
แก่ชุมชน ลดปัญหาอุบัติเหตุและอาชญากรรม ตลอดจนการด าเนินการขยายเขตประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาให้มีคุณภาพมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ที่สะอาดในการอุปโภค - บรโิภค ที่เพียงพอ   
  # ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ #  
                     - การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนเพ่ิมรายได้       
ลดรายจ่าย และรู้จักการอดออม นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ าและน้ ามันเชื้อเพลิงให้แก่
เกษตรกรท านาในช่วงหน้าแล้งด้วย 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม #  
   -  การอนุรักษ์ประเพณ ีวัฒนธรรมศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมด้านการศึกษาก่อนปฐมวัยและปฐมวัย  
  # ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต #  

- การพัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริม 
การเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร  
การพัฒนาด้านการศึกษาการสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติดปลอดผู้มีอิทธิพล 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #  
   - การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ        
คู คลอง หนอง บึง การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว อาคารบ้านเรือน สนามกีฬา สวนสาธารณะ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ ฯลฯ  
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 # ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี # 

 - การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชน 
ได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยมาพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังนี้ 

 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา  ๖๗ (๑)) 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า (มาตรา ๑๖ (๒)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
(๕) การสาธารณูปการ  (มาตรา ๑๖ (๕)) 
(๖) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
(๗) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
(๘) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
(๙) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖)) 

 

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
(๒) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 
(๓) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
(๔) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
(๕) การส่งเสริมการกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))  
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 
(๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
(๘) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
(๙) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 

๖๘ (๔)) 
(๑๐) การจัดให้มีและบ ารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)) 
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๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 
(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) (มาตรา ๑๖ (๒๙)) 
(๓) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๑๒)) 
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
(๕) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐)) 
(๖) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑)) 
(๗) การให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา (๑๖ (๒๒)) 
(๘) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓)) 
 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕)) 
(๒) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 
(๓) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 
(๔) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
(๕) การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(๖) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
(๗) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))  
(๘) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
(๙) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘)) 
(๑๐) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 

 

๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  (มาตรา ๖๗ (๒)) 

(๒) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย (มาตรา ๑๖ (๑๘)) 
(๓) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗)) 
(๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๒๔)) 
(๕) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗)) 
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๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภ มิปัญญาท้องถิ่น  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
(๒) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(มาตรา ๖๗ (๘)) 
(๓) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(มาตรา ๑๖ (๑๑)) 
 

๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)) 
(๒) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น         

(มาตรา ๔๕ (๓)) 
(๓) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘) 
(๔) การส่งเสริมประชาธิปไตย (มาตรา ๑๖ (๑๕)) 
(๕) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
(๖) การหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา ๖๘ (๙)) 
(๗) ภารกิจอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด (มาตรา ๑๖ (๓๑)) 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชกการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙)) 
 

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนครได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร  มีภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ต้องด าเนินการดังนี้ 

            ภารกิจหลัก 
      ๑.  การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ๒.  การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      ๓.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      ๔.  การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

           ๕.  การป้องกันและปรามปราบยาเสพติด 
           ๖.  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
           ๗.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
           ๘.  การส่งเสริมการเกษตร 
           ๙.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
          

           ภารกิจรอง 
๑. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
๔. การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 
          วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ
องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์
ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรง
ขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อน
ที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา      
2 ส่วน  ดังนี้ 

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

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

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร  (ระดับตัวบุคลากร) 

 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ - 45 ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
    รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
 

 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ  
    อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า    
    หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

 

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

 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่ 
    เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก 
    ของงาน 
3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร (ระดับองค์กร) 
 

 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหาร 
    การท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า 
    ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้ 
    จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการ 
    ปฏิบัติงาน 
 

 

จุดออ่น   W 
1. บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
    มีไม่เพียงพอ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามาก ท าให้บางสาย 
    งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
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โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา  
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้ 
    รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี/ 
    ปริญญาโท เพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท 
    ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

 
ข้อจ ากัด  T 
1. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน 
    ความรู้ที่มจี ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ 
    ให้หลากหลายจึงจะท างานได้ครอบคลุมภารกิจ  
    ของ อบต. 
2. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่  
    จ านวนประชากร และภารกิจ 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และ
ในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้น      
มีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

 
๑. ส านักงานปลัด 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
๑.๓ งานกฎหมายและคด ี
๑.๔ งานการเจ้าหนา้ที่ 
๑.๕ งานสวสัดิการและพฒันาชมุชน 
๑.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
๒. กองคลัง 
๒.๑ งานการเงินและบัญช ี
๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๒.๓ งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสดุ 
 
๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณปูโภค 
3.4 งานก าจัดขยะมลูฝอย 
3.5 งานธุรการ 
 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
      วัฒนธรรม 
4.3 งานธุรการ 
 

 
๑. ส านักงานปลัด 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
๑.๓ งานกฎหมายและคด ี
๑.๔ งานการเจ้าหนา้ที ่
๑.๕ งานสวสัดิการและพฒันาชมุชน 
๑.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
๒. กองคลัง 
๒.๑ งานการเงินและบัญช ี
๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๒.๓ งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสดุ 
 
๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณปูโภค 
3.4 งานก าจัดขยะมลูฝอย 
3.5 งานธุรการ 
 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
      วัฒนธรรม 
4.3 งานธุรการ 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
        จากข้อ 8.1 โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต ่
ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา   
3 ปีข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติ      
ในที่ประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 เห็นชอบให้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากนครจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ปัจจุบันมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ 
กลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายข้าราชการประจ า มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับ ต้น) เป็นผู้ช่วย โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ มีบุคลากรในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย  

1. ส านักปลัด    
1.1 พนักงานส่วนต าบล 9  อัตรา  
1.2 พนักงานจ้าง         22  อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนต าบล 7 อัตรา 
2.2 พนักงานจ้าง 2 อัตรา 

3. กองช่าง 
3.1 พนักงานส่วนต าบล 8 อัตรา 
3.2 พนักงานจ้าง          8 อัตรา 

4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
4.1 พนักงานส่วนต าบล 3 อัตรา 
4.2 พนักงานครู  3 อัตรา 
4.3 พนักงานจ้าง 7 อัตรา 

 การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม
อัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 นั้น องค์การบริหารส่วนต าบล      
ปากนคร มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับ
บัญชา มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) เป็นผู้ช่วย และมีหัวหน้าส่วน
ราชการ (ผู้อ านวยการกอง/อ านวยการ ระดับต้น ) 4 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
ส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงานในแต่ละส่วนราชการ จ านวนคน ที่ประกอบไปด้วยพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน    
ใช้วิธีคิดจากข้อ 3.1.3 เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มา
เปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง 
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ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงาน พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

บริหารงานทั่วไป 2 - 3 
งานนโยบายและแผน 1 1 - 
งานกฎหมายและคด ี 1 - - 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 1 - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 1 - 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 1 9 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - 6 

กองคลัง 
งานการเงินและบัญช ี 2 - - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2 1 - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 2 - 1 

กองช่าง 

งานก่อสร้าง 3 2 - 
งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - - 
งานประสานสาธารณูปโภค  2 1 4 
งานก าจัดขยะมูลฝอย - - 1 
งานธุรการ 1 - 1 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

งานบริหารการศกึษา 3 2 3 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 1 1 - 
งานธุรการ 1 - 1 

 
 เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน 
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลปากนครได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบ
อัตราก าลัง มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนครใน  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ    
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

       พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ซึ่งสามารถอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนได้ใช้ถนนหนทางได้อย่างสะดวก รวดเรว็และ
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสวา่งแก่ชุมชน ลดปัญหาอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม ตลอดจนการด าเนินการขยายเขตประปา 
ปรับปรุงซ่อมระบบประปาให้มคีุณภาพมากขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนได้มีน้ าใช้ที่สะอาดในการอุปโภคที่เพียงพอ 
 

ปลัด อบต. ,รองปลัด อบต., 
ผอ.กองช่าง, นักวิเคราะห์ฯ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ,  
นายช่างโยธา, นายช่างเขียน 
แบบ, ผช.นายช่างโยธา,  
จพง.ธุรการ, พนักงาน 
ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, 
เจ้าพนักงานการประปา, 
นายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่าง 
ไฟฟ้า,พนักงานผลิตน้ าประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาเศรษฐกิจ    

     การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน 
ส่งเสริมใหป้ระชาชนเพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย และรู้จักอดออม 
นอกจากนี้ยังไดใ้ห้การสนบัสนนุเครื่องสูบน้ าและน้ ามัน
เชื้อเพลิงให้แก่เกษตรกรในชว่งหน้าแล้ง 
  
 

ปลัด อบต., รองปลัด อบต., 
หัวหน้าส านัก, นักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน, 
นักป้องกันฯ,พนักงานดับเพลิง 
คนงานทั่วไป,พนักงานขับ 
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

     การอนุรักษ์ประเพณ ีวฒันธรรมศาสนา มีคุณธรรม 
จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ส่งเสริมด้านการศึกษาก่อนปฐมวัยและปฐมวัย  

ปลัด อบต.,รองปลัด อบต., 
ผอ.กองการศึกษาฯ,นักวิชาการ 
ศึกษา, พนักงานครูทุกคน, 
จพง.ธุรการ,คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

     การพัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน การ
พัฒนาบุคลากรทางการเกษตร การพัฒนาด้านการศึกษา 
การสาธารณสุข การจัดให้มีความม่ันคงปลอดภัยปลอดจาก
ยาเสพติดปลอดผู้มีอิทธิพล 

ปลัด อบต., รองปลัด อบต., 
นักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วย 
นักพัฒนาชุมชน,นักป้องกันฯ, 
นักวิชาการสาธารณสุข, 
พนักงานขับรถขยะ,คนงาน 
ประจ ารถขยะ 

-  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บรโิภค พัฒนาและ 
บริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง  
การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว อาคาร 
บ้านเรือน สนามกีฬา สวนสาธารณะ การป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ  

ปลัด อบต., รองปลัด อบต., 
ผอ.กองช่าง, นักพัฒนาชุมชน,  
นักป้องกันฯ, พนักงานดับเพลิง 
พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา, คนงานทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาองค์กรและ 
การบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

- การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเกิด
ความพึงพอใจอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้    
ที่ทันสมัย จัดหาทรัพยากรบุคคล จัดหางบประมาณ             
มาพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

ปลัด อบต. ,รองปลัด อบต. 
ผอ.กองคลัง ,หัวหน้าส านัก, 
นักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วย 
นักทรัพยากรบุคคล, 
นักวิเคราะห์ฯ,ผู้ช่วย 
นักวิเคราะห์ฯ, นักวิชาการ 
เงินและบัญชี, นักวิชาการคลัง 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้, 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, 
นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงาน 
พัสดุ, คนงานทั่วไป, นักจัดการ 
งานทั่วไป, เจ้าพนักงานธุรการ, 
นักการ, นิติกร และพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นทุกคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-29- 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากนครวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวน
เท่าใดในส่วนราชการนั้นจึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณและ
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการ
วิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้  

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี  2561 - 2563 
 

ส่วนราชการ กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ปลัด อบต. (นักบรหิารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)  
รองปลดั อบต. (นักบรหิารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)  
ส านักงานปลัด (01) 
หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 
นิติกร (ปก./ชก.) 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปก./ชก.) 
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ประเภท คุณวุฒ ิ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ประเภท ทักษะ 
พนักงานขับรถขยะ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
นักการ 
พนักงานขับรถยนต ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
คนงาน 
พนักงานดับเพลิง 
คนงานประจ ารถขยะ 
พนักงานขับรถขยะ 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองคลัง (04) 
ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) 
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ประเภท คุณวุฒ ิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงาน 
กองช่าง (05) 
ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานประปา (ปง./ชง.) 
นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ประเภท คุณวุฒ ิ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
ประเภท ทักษะ 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานผลิตน้ าประปา 
คนงาน 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหต ุ

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบั ตน้) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
คร ู(ค.ศ.1) 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ประเภท คุณวุฒ ิ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก  
ประเภท ทักษะ 
ผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ผู้ดูแลเด็ก  
คนงาน 
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-เงินอุดหนุน- 
 
 
 
 
 
 

-เงินอุดหนุน- 
 
 

รวม 71 71 71 71 - - -  
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๑๐. แผนภ มิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  
  

โครงสร้างส่วนราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) 

 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) 

 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 

- งานบริหารท่ัวไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานก าจัดขยะมูลฝอย 
- งานธุรการ 
 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  งานธุรการ 
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โครงสร้างส านักงานปลัด อบต.  
องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. (1)                          - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (๑)                    - นิติกร ปก./ชก. (๑)                                    - นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (๑) 
      - เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑)                          - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)                          - ผูช้่วยนักทรัพยากรบุคคล (1) 
      - คนงาน  (1) 
      - นักการภารโรง (1) 
      - พนักงานขับรถยนต์ (1) 
 
       
 
                          - นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)                                 - นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (1)                           - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. (1) 
                                                  - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1)       - พนักงานขับรถขยะ (3)               - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 
             - คนงานประจ ารถขยะ (7)               - พนักงานดับเพลิง (3) (ว่าง 1)  
                          - คนงาน (2) 
   

ระดับ อท. กลาง อท. ต้น ชก.พ. ชก. ปก. ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

จ านวน - 1 - 4 2 - 1 - 4 18 

 
 

 

หัวหน้าส านักปลัด 
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) (๑) 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน 
 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

งานกฎหมายและคด ี
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
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  โครงสร้างกองคลัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            - นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (๑)                     - นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปก./ชก. (๑)                   - นักวิชาการพัสดุ  ปก./ชก. (1) (ว่าง 1) 
      - นักวิชาการคลัง ปก./ชก. (๑)                         - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปง./ชง. (๑)                   - เจ้าพนักงานพัสดุ  ปง./ชง. (๑) 
                                  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)                        - คนงาน  (1) 
 
 
 

ระดับ อท. กลาง อท. ต้น ชก.พ. ชก. ปก. ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

จ านวน - 1 - 3 1 2 - - 1 1 

 
    
 
 
 

ผ ้อ านวยการกองคลัง 
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) (๑) 

งานการเงินและบัญช ี
 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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โครงสร้างกองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
          - นายช่างโยธา ปง./ชง. (3) (ว่าง 1)       - นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง.  (1)          - เจ้าพนกังานประปา ปง./ชง. (1)       - เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)      - คนงาน (1) 
          - ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)                                                     - นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง. (1)   - คนงาน (1) 
          - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (1)          - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)  
               - พนักงานผลิตน้ าประปา (3)  
      
 
 

  
   

ระดับ อท. กลาง อท. ต้น ชก.พ. ชก. ปก. ชง. ปง. อาวุโส ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

จ านวน - 1 - - - 5 2 - - 4 14 
    

ผ ้อ านวยการกองช่าง 
 (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) (๑) 

 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

งานประสานสาธารณ ปโภค งานธุรการ งานก าจัดขยะม ลฝอย 
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  โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              - ครู คศ. 1  (3)                                           - นักวิชาการศึกษา  ปก./ชก. (๑)                               - เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชก.  (๑) 
        - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประเภททักษะ (๑) (ว่าง)         - ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)          - คนงาน  (๑) 
        - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประเภทคุณวุฒิ (๑)                                           
                              - ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็ก) (3)               
 
    
 

ระดับ อท. กลาง อท. ต้น ชก.พ. ชก. ปก. อาวุโส ชง. ปง. คศ.1 ครูผู้ช่วย ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างท่ัวไป 

จ านวน - 1 - 1 - - 1 - 3 - - 3 4 

 

ผ ้อ านวยการกองการศึกษา 
 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) (๑) 

งานบริหารการศึกษา 
 

 

งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

งานธุรการ 
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงส ่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน  
หมายเหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอ่ืนๆ/

เงินค่าตอบแทน 
1. นางโสมพรรณ  คงประพนัธ ์ ศศ.ม. (รัฐศาสตรก์าร

ปกครอง) 
21-3-00-1101-001 ปลัด อบต.  

(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 
 

กลาง 21-3-00-1101-001 ปลัด อบต.  
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 
 

กลาง 368,280 84,000 84,000 536,280 

2. นายชูเกียรติ  มณีฉาย ร.ม. (รฐัศาสตร์) 21-3-00-1101-002 รองปลัด อบต.  
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 
 

ต้น 21-3-00-1101-002 รองปลัด อบต.  
(นักบริหารงานทอ้งถิน่) 
 

ต้น 342,720 42,000 - 384,720 

 
1. ส านักงานปลัด  

  
ที ่

 
ชื่อ-สกุล 

 
คณุวุฒกิารศกึษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ เงินเดือน  
หมายเหต ุเลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงินค่าตอบแทน 

3. นายสิทธิเดช  ผกาศร ี บธ.บ. 
(การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์) 

21-3-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

ต้น 21-3-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

ต้น 376,080 42,000 - 418,080 

4. นางเกศกนก  มะลเิผือก ศ.บ. 
(เศรษฐศาสตร์) 

21-3-01-3103-001 นักวเิคราะห์ 
นโยบายและแผน 

ชก. 21-3-01-3103-001 นักวเิคราะห์ 
นโยบายและแผน 

ชก. 311,640 - -  

5. นางสุดา  เพชรรัตน ์ ศศ.บ. 
(การจัดการทั่วไป) 

21-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 21-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 317,520 - -  

6. นางสาวสุธาวัลย์  ตั้งจิต ร.ม. 
(รัฐศาสตร์) 

21-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 21-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 329,760 - -  

7. นางณัฐสนิี  พิศแลงาม ศศ.บ. 
(การจัดการทั่วไป) 

21-3-01-3101-001 นักจดัการงานทั่วไป ปก. 21-3-01-3101-001 นักจดัการงานทั่วไป ปก. 260,520 - -  

8. นายสุชาติ  ชแูก้ว น.ม. 
(นิติศาสตร์) 

21-3-01-3105-001 นิติกร ปก. 21-3-01-3105-001 นิติกร ปก. 271,200 - -  
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ที ่

 
ชื่อ-สกุล 

 
คณุวุฒกิารศกึษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม่ เงินเดือน  
หมายเหต ุเลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขทีต่ าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงินค่าตอบแทน 

9. นายสุเมธ  หนทูอง (รป.บ.) 
รัฐประศาสนศาสตร ์

21-3-01-3810-001 นักป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภัย 

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

ปก. 233,760 - -  

10. นางสาวศุภรตัน์ แสงผะกาย พย.บ. 
(พยาบาลศาสตร์) 

21-3-01-3601-001 นักวชิาการสาธารณสุข ปก. 21-3-01-3601-001 นักวชิาการสาธารณสุข ปก. 298,440 - -  

11. นางชญานิศ  จงไกรจักร ์ บช.บ. 
(การบัญชี) 

21-3-01-4101-001 เจ้าพนกังานธุรการ ปง. 21-3-01-4101-001 เจ้าพนกังานธุรการ ปง. 155,640 - -  

 
 

พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภท คุณวุฒ ิ

           

12. นางอญัวดี ประทีป ณ ถลาง รป.บ. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วเิคราะห์
นโยบายและแผน 

- - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

- 202,560 - -  

13. นายอุกฤษ  พัฒนโศภนพงศ ์ บธ.บ. 
(บริหารธุรกิจบัณฑิต) 

- ผู้ช่วยนักพฒันาชมุชน - - ผู้ช่วยนักพฒันาชมุชน - 180,000 - -  

14. นายสิทธิชัย ทองใสพร รป.บ. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล - - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล - 180,000 - -  

 ประเภท ทกัษะ            
15. นายบุญสง เจระมานุเทพ ม.3 - พนักงานขับรถขยะ - - พนักงานขับรถขยะ - 156,240 - -  

 
16. 

พนักงานจ้างทั่วไป 
นางสาวเพญ็ศรี  สิทธิศักดิ ์

 
รป.บ. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

 
- 

 
นักการ 

 
- 

 
- 

 
นักการ 

 
- 

 
108,000 

 
- 

 
- 

 

17. นายเรณวัตน์  วงศ์ทรัพย์ ป.6 - พนักงานขับรถยนต ์ - - พนักงานขับรถยนต ์ - 108,000    
18. นายวรรณยุทธิ์  สุขกาญจน ์ ป.6 - พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา 
- - พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา 
- 108,000 - -  

19. - - - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 108,000 - - -ว่าง- 
20. นายสุรเดช  คู่ประดิษฐ ์ ปวส. (ไฟฟ้า) - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - -  
21. นางสาววนัสว่าง สทุธิพนัธ ์ ม.6 - คนงาน - - คนงาน - ๑๐๘,๐๐๐ - -  
22. นางสาวยุลดา ทศราช บธ.บ. 

(บริหารธุรกิจบัณฑิต) 
- คนงาน - - คนงาน - ๑๐๘,๐๐๐ - -  

23. นายจีระศกัดิ์  ชัยวาท ี - - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 108,000 - -  
24. นายศุลเชษฐ์  เลขทิพย์ - - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 108,000 - -  
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ที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน  
หมายเหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงินค่าตอบแทน 

25. นายมานิช  ศรอีินทร ์ ป.4 - พนักงานขับรถขยะ - - พนักงานขับรถขยะ - 108,000 - -  
26. นายนิโรจน์ แก้วเชดิ - - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 - -  
27. นายวรรชัย ศรีวิมล ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 - -  
28. นายสุรินทร์ นาคมณ ี - - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 - -  
29. นายนันทวุฒิ บุญหาว  - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 - -  
30. นายปิยะพงศ์ ดวงภักด ี ม.3 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 - -  
31. 
32. 
33. 

นายสุวรรณ โอยสวัสดิ ์
นายพงษ์เกียรต ิปานนิยม 
นายกิตติพงศ์ เกือ้มา 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

พนักงานขับรถขยะ 
คนงานประจ ารถขยะ 
คนงานประจ ารถขยะ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

พนักงานขับรถขยะ 
คนงานประจ ารถขยะ 
คนงานประจ ารถขยะ 

- 
- 
- 

108,000 
108,000 
108,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

             
                    2. กองคลัง 

 
ที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน  
หมายเหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงินค่าตอบแทน 

34. นางสุรีย์  มาศแสวง บธ.บ. 
(บริหารธุรกิจ) 

21-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
 

ต้น 21-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
 

ต้น 336,360 42,000 - 378,360 
 

35. - - 21-3-04-3204-001 นักวชิาการพัสด ุ ชก./ชก. 21-3-04-3204-001 นักวชิาการพัสด ุ ชก./ชก. 355,320 - - -ว่าง- 
36. นางมนรัตน์  อนิทรท์อง บธ.ม. 

(บริหารธุรกิจ) 
21-3-04-3201-001 นักวชิาการเงนิและ

บัญชี 
ชก. 21-3-04-3201-001 นักวชิาการเงนิและบญัชี ชก. 299,640 - -  

37. นางวลัญช์พัช บุญโอภาส บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

21-3-04-3203-001 นักวชิาการจัดเก็บ
รายได้ 

ชก. 21-3-04-3203-001 นักวชิาการจัดเก็บรายได้ ชก. 305,640 - -  

38. นางสายใจ มาศบ ารุง บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

21-3-04-3202-001 นักวชิาการคลัง ชก. 21-3-04-3202-001 นักวชิาการคลัง ชก. 266,040 - -  

39. น.ส.อภญิญา สุคนธชาต ิ การบัญช ี 21-3-04-4204-002 เจ้าพนกังานจัดเก็บ
รายได้ 

ชง. 21-3-04-4204-002 เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้ ชง. 291,240 - -  

40. นางมลิวรรณ ครุวรรณพัฒน ์ บธ.ม. 
(บริหารธุรกิจ) 

21-3-04-4203-001 เจ้าพนกังานพัสด ุ ปก. 21-3-04-4203-001 เจ้าพนกังานพัสด ุ ปก. 207,720 - -  
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ที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน  
หมายเหต ุเลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงินค่าตอบแทน 

 พนักงานจ้าง            
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ประเภท คุณวุฒ ิ
           

41. นางสาววิภารัตน ์วิชัยกาล ปวส.(การบัญชี) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ 

- - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บ
รายได้ 

- 124,560 - -  

 พนักงานจ้างทั่วไป            
42. นางสาวอรวรรณ รัตนวกิ 

 
บธ.บ. 
(บริหารธุรกิจ) 

- คนงาน - - คนงาน - 108,000 - -  

 

 3. กองช่าง  
 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน  

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

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงินค่าตอบแทน 

43 นายค านวณ  เสนจันทร ์ วศ.บ. 
(วิศวกรรมโยธา) 

21-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 21-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 342,720 42,000 - 384,720 

44. นายเอกวทิย์ แกว้กระจาย วท.บ. 
(เทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง) 

21-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 21-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 234,960 - -  

45. นายทวีศกัดิ์ อกัษรกูล ปวส. 
(ช่างก่อสร้าง) 

21-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ชง. 21-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ชง. 230,400 - -  

46. นางปรียาภรณ์ เอมเอก วศ.บ. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

21-3-05-4706-001 นายช่างไฟฟ้า ชง. 21-3-05-4706-001 นายช่างไฟฟ้า ชง. 239,400 - -  

47. นางสาวสกุัญญา อนุมาศ ร.ม. 
(รัฐศาสตร์) 

21-3-05-4101-002 เจ้าพนกังานธุรการ ชง. 21-3-05-4101-002 เจ้าพนกังานธุรการ ชง. 230,440 - -  

48. - - 21-3-05-4707-001 เจ้าพนกังานประปา ปง./ชง. 21-3-05-4707-001 เจ้าพนกังานประปา ปง./ชง. 297,900 - - -ว่าง- 
49.. นายปานเพชร  ทองปาน วศ.บ. 

(วิศวกรรมโยธา) 
21-3-05-4702-001 นายช่างเขียนแบบ ชง. 21-3-05-4702-001 นายช่างเขียนแบบ ชง. 225,720 - -  

50. - - 21-3-05-4701-003 นายช่างโยธา ปง./ชง. 21-3-05-4701-003 นายช่างโยธา ปง./ชง. 297,900 - -  
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ที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน  
หมายเหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงินค่าตอบแทน 

 พนักงานจ้างทั่วไป            
51. นายธีรยุทธิ ์รัตนอน ุ ปวส.(ช่างยนต์) - พนักงานผลิตน้ าประปา - - พนักงานผลิตน้ าประปา - 108,000 - -  
52. นายหัถพร ศริิคุณ ปวช.(เครื่องมือกล

และซ่อมบ ารุง) 
- คนงาน - - คนงาน - 108,000 - -  

53. นางละม้าย กรดเสือ - - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - -  
54. นายอภิชาต  อนพุันธ ์ - - พนักงานผลิตน้ าประปา - - พนักงานผลิตน้ าประปา - 108,000 - -  
55. นายเจรญิชัย จิตราการ - - พนักงานผลิตน้ าประปา - - พนักงานผลิตน้ าประปา - 108,000 - -  

 พนักงานจ้าง            
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ประเภท คุณวุฒ ิ
           

56. นายอนริุทธิ์  จอกทอง ปวส. 
(ช่างไฟฟ้า) 

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - 144,360 - -  

57. นายสมพร  บญุประกอบ 
ประเภท ทกัษะ 

ปวส. 
(ช่างโยธา) 

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 153,120 - -  

58. นายวิรัตน์ รัตนบรรดาล 
 

ป.6 - พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด
กลาง 

- - พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด
กลาง 

- 210,720 - -  

 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน  

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

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงินค่าตอบแทน 

59. นายสมศักดิ ์ สุทธิพันธ ์ บศ.ม. 
(การบริหารการศกึษา) 

21-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศกึษา) 

ต้น 21-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศกึษา) 

ต้น 317,520 42,000 - 359,520 

60. นางชวนคิด สุวรรณมณ ี ศษ.ม. 
(การบริหารการศกึษา) 

21-3-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา ชก. 21-3-08-3803-001 นักวชิาการศึกษา ชก. 271,440 - -  

61. นางสาวอมุาพร รัตนฉว ี ค.บ. 
(การศึกษาปฐมวัย) 

80-2-0348 ครู ค.ศ.1 80-2-0348 ครู ค.ศ.1 - - - เงินอดุหนุน 
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ที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน  
หมายเหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงินค่าตอบแทน 

62. นางสาวปรีดา ยานพะโยม ค.บ. 
(การศึกษาปฐมวัย) 

80-2-0079 ครู ค.ศ.1 80-2-0079 ครู ค.ศ.1 - - - เงินอดุหนุน 

63. นางสาวเขมรัศมิ์ ลกัษณะวิลาส ค.บ. 
(การศึกษาปฐมวัย) 

80-2-0557 ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.1 80-2-0557 ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.1 - - - เงินอดุหนุน 

64. นางสาวพรทิพย์ บุญฤทธิ ์ บธ.บ. 
(การบัญชี) 

21-3-08-4101-003 เจ้าพนกังานธุรการ ชง. 21-3-08-4101-003 เจ้าพนกังานธุรการ ชง. 168,840 - -  

 พนักงานจ้าง            
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ประเภท คุณวุฒ ิ
           

65. นางสาวชลบงกช รอดส่งศร ี วท.บ. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- ผู้ช่วยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์

- - ผู้ช่วยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์

- 180,000 - -  

66. นางสาวพิมญดา แก้วรอด ค.บ. 
(การศึกษาปฐมวัย) 

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็  
 

- - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ 
 

- 189,600 - -  

 ประเภท ทกัษะ            
67. ว่าง - - ผู้ดูแลเดก็ 

 
- - ผู้ดูแลเดก็ 

 
- - - - เงินอดุหนุน 

 พนักงานจ้างทั่วไป            
68. นางสาวศิรารัตน์  ชูวเิชียร วท.บ. 

(วิทยาศาสตร์) 
- ผู้ดูแลเดก็  

 
- - ผู้ดูแลเดก็ 

 
- 108,000 - -  

69. นางสาวพรพิมล เชื้อสวัสดิ ์ บธ.บ. 
(การบัญชี) 

- ผู้ดูแลเดก็ 
 

- - ผู้ดูแลเดก็ 
 

- 108,000 - -  

70. นางสาวชนิตา สังขชาต ิ ศศ.บ. 
(การทอ่งเที่ยว) 

- ผู้ดูแลเดก็ 
 

- 
 

- ผู้ดูแลเดก็ 
 

- 108,000 - -  

71. นางประทีป สิทธิศักดิ ์ - - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - -  
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัด       

ทุกระดับขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการ
พัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส ในการท างาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูล  ซึ่งกัน
และกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกัน
และเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามเสมอว่าประชาชนจะได้อะไรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนต าบลปากนครมุ่งเน้นให้ประชาชน ใช้ระบบ
ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชน
ใช้บริการ WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงานให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์ 
ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยมีขีดความสามารถในการ
ให้บริการโดดเด่น และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ก าหนดให้ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะ
ได้รับการพัฒนาในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  
การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น 
ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
เช่น การบริหารโครงการ ทักษะการติดต่อสื่อสาร การเขียนหนังสือราชการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 
                ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลปากนครเล็งเห็นว่า         
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าบุคลากรที่มาด ารงต าแหน่งในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน         
ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์
ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมีเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและ
ค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ประกอบด้วย 
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 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

 
 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร 
   

 องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
เพ่ือให้พนักงานมีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  
อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลัก
ของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชพีขององค์กร 
 
 
 
 

 



 
 
 
หมายเหตุ  :  ฐานการค านวณงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
                  งบประมาณ ๒๕๖๐ (๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เป็นฐานการค านวณ ส าหรับงบประมาณ 
                  รายจ่ายประจ าป ี๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เพื่อเป็นฐานการค านวณภาระค่าใช้จา่ย  
                  ดังนี ้

- ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ประมาณการเพิ่มข้ึนร้อยละ ๕ ของ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๐ 
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท = (๕๐,๐๐๐,๐๐๐x๕%) + 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ = ๕๒,๕๐๐,๐๐๐) 

- ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท = (๕๒,๕๐๐,๐๐๐x๕%) + 
๕๒,๕๐๐,๐๐๐ = ๕๕,๕๐๐,๐๐๐) 

- ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๒ 
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕๕,๑๒๕,๐๐๐ บาท = (๕๕,๑๒๕,๐๐๐x๕%) + 
๕๕,๑๒๕,๐๐๐ = ๕๗,๘๘๑,๒๕๐) 

  :    ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจ าถ่ายโอน รวมถึงข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับงบเงินอุดหนนุที่จ่ายเปน็เงินเดือน ค่าจา้ง 
       ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผนอัตราก าลัง แตไ่ม่ต้องน ามาคิดรวมเป็นภาระคา่ใช้จา่ยเก่ียวกับเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา ๓๕ (ตัวอย่างต าแหน่งที่มีแถบสีคลุม) 

*    ข้อมูลในช่องเงินเดือน (๑) ต้องมีจ านวนตรงกันกับข้อมูลในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่
ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 

:    ให้บันทึกข้อมูลเรียงตามล าดับรหัสส่วนราชการ (ส านักหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สดุ 

     ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เร่ือง การจัดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสูป่ระเภทต าแหน่ง (ระบบแทง่) 
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