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องค์การบริหารสว่นตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
 

 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
อัตราตำแหน่ง กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.จังหวัด) กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำแผนอัตรากำลัง
ของพนักงานส่วนตำบล  เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กำหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความ
เหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนำมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้างมากำหนดเป็น
ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  2557  
  1.3 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำ
แผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงาน
ส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.จังหวัด) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การ
วางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกำหนดตำแหน่ง
พนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

1.4  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้
มีประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และเรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังในรายการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร) 
  1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก จึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขึ้น 
 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
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 2.1 เพ่ือให้  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน 
ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถตรวจสอบการ
กำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่ 

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถตรวจสอบการ
กำหนดประเภทตำแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

2.6 เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุ
แต่งต้ังข้าราชการ และการใช้อัตรากำลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขนาบนาก เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า
สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง
บุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

2.8 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก มีการกำหนดตำแหน่งอัตรากำลังของ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  

2.๙ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

 
 
 
  

 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
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 คำนิยาม 
  สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคนในเอกสารเรื่อง การวางแผน
กำลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เก่ียวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านกำลังคน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดกลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่าน้ันอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเน่ือง” 
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคน ในคู่มือการ
จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ว่า”การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์” เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เก่ียวกับอุปสงค์ และอุปทานกำลังงาน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดวิธีการท่ีจะให้ได้กำลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยท่ัวไป การมีจำนวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ หรืออีกนัยหน่ึง การวางแผนกำลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่าน้ันให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากคำจำกัดความอาจสรุปได้ว่า “การกำหนดกรอบอัตรากำลังน้ันเป็นการระบุว่าองค์กร
ต้องการจำนวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือให้องค์กร
สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้” 

 
 กรอบแนวคิด 
  1. แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน  โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอำนาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนาบนาก ดังน้ี 

๑.๑ พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเน่ืองในการทำงาน มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน 
กำหนดตำแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังน้ี 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด อบต.  รองปลัด อบต. 
- สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตร ี
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตร ี

3. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
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๑.๒  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะส้ัน  หลักเกณฑ์
การกำหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภท แต่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังน้ี 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 

 

  2. แนวคิดเรื่องการกำหนดสายงานและตำแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

  การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจน  การกำหนดสาย
งานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล มากย่ิงขึ้น โดย
จุดเน้นคือ กำหนดสายงานท่ีสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อ   การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่  การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น  

ทั้งน้ีองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน                
มีคุณสมบัติ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังน้ี 
   ๒.๑  สำนักงานปลัด อบต.  

คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้พนักงาน
ส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง การวางแผน  นโยบาย 
อำนวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งต้ังจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

   ๒.๒ กองคลัง  
คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้พนักงาน

ส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บ
รายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละ
สายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

๒.๓ กองช่าง  
คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้พนักงาน

ส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การ
ออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งต้ังจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงาน  ได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนม ี
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 3. แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จำเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวม

ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติ  เชิงเวลาคือ  มิติข้อมูล
ในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตารางต่อไปน้ี 

History ForecastToday

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะขอ้มูลในอดตี (Can't measure workload by just looking at history)

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะภาระงานผ่านภาพในอนาคต (Can't measure workload by just looking at forecast)

พิจารณาขอ้มูลการปฏิบัติงานจริง

ของพนักงานในหน่วยงาน

พิจารณาภารกิจ/บทบาท/วิสัยทัศนท่ี์องคก์ร

มุ่งหวงัและส่งผลถึงต่อภาระงานของ

หน่วยงาน

พิจารณา

อตัรากาํลงั

ปัจจุบัน

• เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดง

ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะแลว้

นาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาประกอบการ

วิเคราะห์

• เก็บประเด็น (Issues)ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอตัรากาํลงัจากผูป้ฏิบัติงาน 

และผูเ้ก่ียวขอ้ง (360 องศา)

• รบัขอ้มูลการดาํเนินงานจริง

ของหน่วยงานในอดีต

• แนวทางการปฏิบัติงานท่ีไดร้บั

การพิสูจนแ์ลว้

• ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีวดั

อตัรากาํลงัท่ีตอ้งการ (FTE)

• เปิดรบัประเด็นท่ีเก่ียวกบั

วิสัยทัศน ์ภารกิจเร่งด่วน 

ภารกิจหลกัซ่ึงส่งผลต่อความ

ตอ้งการอตัรากําลงั

• วิเคราะห์แนวโนม้ของภาระ

งานจากผลผลิตท่ีตอ้งการจาก

หน่วยงาน (Drivers)

 

จากภาพสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนาบนาก  ไม่อาจข้ึนอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้องสม่ำเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน และสามารถนำมาสร้าง “กรอบ
แนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” โดยมาพิจารณา
อัตรากำลังของหน่วยงาน ซึ่งเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของ
อัตรากำลัง ในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ที่มีอยู่ดังน้ี 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective : เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนาบนาก บรรลุผลตามพันธกิจที่ ต้ังไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย             
การดำเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่น้ันครบถ้วนและตรงตามภารกิจ
หรือไม่อย่างไร หากงานท่ีทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การ
จัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตรากำลังคนในด้านน้ี องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์  ในการบรรจุบุคลากรเป็นสำคัญ  เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถ            
ด้านนิติศาสตร์ กฎหมาย มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านนิติศาสตร์ กฎหมาย  จะบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของ
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สำนักงานปลัด อบต. เพ่ือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเก่ียวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลต่อการดำเนินงานของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนน้ีจะคำนึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนตำบล   และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  ดังน้ัน                 
ในการกำหนดอัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือ
ควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตรากำลังในด้านน้ี  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  ได้กำหนดอัตรากำลัง
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง  มีหน้าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการน้ัน ๆ ทุกตำแหน่ง  ตำแหน่งรองลงมา จะเป็นตำแหน่งแต่ละงาน         
ซึ่งกำหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตำแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามลำดับ  การกำหนดในลำดับช้ันเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานน้ัน ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตำแหน่งควรมีเป็นสำคัญ  

กระจก ด้ านที่  3  Full Time Equivalent (FTE): เป็ น ก ารน ำข้ อ มู ล เวล าที่ ใ ช้ ใน           
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็
ดีก่อนจะคำนวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปน้ี 

๑) พิจารณางานพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
- สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานน้ีหรือไม่ 
- มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
- การมีสายงานน้ีในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

๒) พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
- ลักษณะความเช่ียวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลัก 

   - ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 
สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 

- การมีสายงานน้ีในหน่วยงานมิได้ช่วยเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การคิดปริมาณงานแต่ละสว่นราชการ 

 การนำปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การกำหนดอัตรา  และ
คำนวณระยะเวลาที่เกิดขึ้น  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลา
ปฏิบัติราชการ  ดังน้ี 

จำนวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จำนวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 

3. 1,380 คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวน ชั่วโมง / 1 ปี ทำงาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
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 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบล           
ขนาบนาก (ที่ยึดโยงกับตัวช้ีวัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก) มายึดโยงกับ
จำนวนกรอบกำลังคนที่ต้องใช้ สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การ
ปฏิบัติงานการบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนาบนาก (การตรวจประเมิน LPA)    
 

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา         
อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังน้ี 

- ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เน่ืองจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการน้ัน จะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เช่น หากกำหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือกำหนดฝ่าย มากจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบ
นาก พิจารณาทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการน้ันมีความเหมาะสมแล้ว          
โดยปัจจุบัน มี 3 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง      

- มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนาบนาก และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 3 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  เป็นการวางแผนและเตรียมการ      
ในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกำหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับองค์การบริหารส่วน

ตำบลขนาดเดียวกัน พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากและองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าพญา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จำนวนหมู่บ้าน
ประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 อบต.ขนาบนาก 
เนื้อที่ประมาณ ๓๘.๘ ตร.กม. 

มีหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน 

อบต.ปากแพรก 
เนื้อที่ประมาณ 24.02 ตร.กม.    

มีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน      

อบต.ท่าพญา 
เนื้อที่ประมาณ 19.46 ตร.กม.    

มีหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 

พนักงานส่วนตำบล    
รวมพนักงานครู อบต. 

20 17 14 

พนักงานจ้าง 13 10 6 

รวม 33 27 20 

  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก องค์การ
บริหารส่วนตำบลขนาบนาก และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี
ประชากรขนาดใกล้เคียงกันบริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ ติดต่อกัน  จะพบว่า           
การกำหนดอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งมีอัตรากำลังค่อนข้างแตกต่างกัน แสดงให้เห็น
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มีพ้ืนที่รับผิดชอบมากกว่า มีกำลังคนมากกว่าและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีผลการดำเนินงานที่
ใกล้เคียงกัน ดังน้ันในเร่ืองของการกำหนดตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  ยังมีความ
จำเป็นต้องปรับเกลี่ยตำแหน่ง  ลดตำแหน่ง  หรือเพ่ิมตำแหน่ง ประกอบกับจำนวนปริมาณงานในปัจจุบัน
เพ่ิมขึ้น  ในส่วนของตำแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนตำบลจากการ
สอบและทำให้พนักงานส่วนตำบล เพ่ิมขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

แนวทางจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖๖ 
 ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนาบนาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ตามคำสั่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนาบนาก ที่ 231/2563 ลงวันที่ ๒4  กรกฎาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย  

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล               เป็นประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     เป็นกรรมการ 

 3. หัวหน้าสำนักปลัด       เป็นกรรมการ 
 4. ผู้อำนวยการกองคลัง      เป็นกรรมการ 
 5. ผู้อำนวยการกองช่าง      เป็นกรรมการ  
  6. นักทรัพยากรบุคคล       เป็นเลขานุการ 

   คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) จัดทำแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล   โดยมีขอบเขต
เน้ือหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี 

     ๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  และ
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนาบนาก เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  บรรลุผลตามพันธกิจ ที่ต้ังไว้ 
จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยมุมมองน้ีเป็น
การพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่น้ันครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานท่ีทำอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
      ๓.๒ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตำบลขนาบนาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน Supply pressure เป็นการนำประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนน้ีจะคำนึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับช้ันงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนด
ระดับช้ันงานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทำงานขององค์กร ดังน้ัน ในการ
กำหนดอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังคนมากกว่า 
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน งานบางลักษณะ เช่น งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้ ดังน้ัน การคำนวณเวลาที่ใช้ในกรณี
ของภาคราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน จึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากน้ันก่อนจะคำนวณ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นการนำ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ต้อง
ใช้สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการกำหนด เกลี่ยอัตรากำลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนำประเด็นต่าง ๆ อย่างเร่ือง การบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย 
3 ประเด็น ดังน้ี  
   3.6.1 เรื่อง พ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เน่ืองจากการจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งงานในพ้ืนที่น้ันจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้างที่
มากเกินไปจะทำให้เกิดตำแหน่งงานข้ึนตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการน้ัน  
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ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการน้ันมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด  
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เน่ืองจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจำนวนมาก ดังน้ัน อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตำแหน่งที่เหมาะสมข้ึน
ทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น  
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการน้ัน ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่าง ๆ อาจทำให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการนำข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจำนวน
กรอบอัตรากำลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกันได้  
  3.8 มีแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจำนวน
กรอบอัตรากำลังเป็นสำคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากำหนดกรอบ
อัตรากำลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากน้ันยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม 
(Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม ลดจำนวนตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการ
กำหนดกรอบตำแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการใน
บางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงานก็พบว่าเป็น
ลักษณะงาน ในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืน ก็กำหนด
ตำแหน่งในงานลักษะนี้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นน้ีก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกำหนด
กรอบอัตรากำลังในลักษะงานน้ีเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจำนวนตำแหน่งของส่วนราชการ
เลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Man Power Planning 
Framework)  น้ีจะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากน้ันการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าว จะทำให้ส่วนราชการ สามารถนำข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น  
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทำให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างหน่วยงาน  
  - การจัดทำกระบวนการจริง (Work Process) จะทำให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นำไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถนำผล
การจัดทำกระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะนำไปสู่การใช้อัตรากลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะทำให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทำงาน เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิม/ลดลง 
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ตำบลขนาบนาก  อยู่ในเขตพ้ืนที่การปกครองของอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ ๑๐ หมู่บ้าน มีประชากรในพ้ืนที่ตำบลขนาบนาก 4,961 คน ๑,๕๑๙ ครัวเรือน  
มีเน้ือที่ปราณ ๓๘.๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๒๔,๒๕๐ ไร่   

ลักษณะภูมิประเทศเกือบทั้งหมดของพ้ืนที่ตำบลขนาบนาก เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาและป่าไม้  
ทิศตะวันออกจดทะเลอ่าวไทย มีแม่น้ำปากพนัง  สภาพของดินที่เปรี้ยว เหมาะแก่การทำนาเป็นบางส่วน  ที่
เหลือเป็นป่าจาก และนากุ้ง   
  สภาพทางเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพของ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร  เช่น ทำนา ทำไร่จาก  ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์ไว้จำหน่าย เช่น โค สุกร  ด้านประมง มีการ
เลี้ยงปลา กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ  
  วิสัยทัศน์ 
  “ตำบลน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวนำการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เพ่ิมผลผลิตการเกษตร” 
  พันธกิจ 
  1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 
  2. บำรุงและส่งเสริมการศึกษา 
  3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
  จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
      พัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ให้มีปัจจัยพ้ืนฐาน 
        พัฒนาคุณภาพชีวิต  ของประชาชนทั่วไป  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
      เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมโรงเรียน  ชุมชนและครอบครัว  ให้มีบทบาทคุณภาพ
ชีวิตพ่ึงตนเองได้  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เอ้ืออำนวย  และภารกิจที่เปลี่ยนแปลง อันเน่ืองมาจาก
กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
  2. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 
  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการ
บริการตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง  ให้มีการบริหารจัดการที่ดี  ให้บริการประชาชน 
รวดเร็ว เสมอภาค  และมีความประทับใจ  สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหารงาน 
  3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  จัดระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดผลพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
 
    
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
        ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่าง
ทั่วถึง 
   ๑.๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
   ๑.๓ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ 
   ๑.๔ ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ๑.๕ ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 
 

๒. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ๒.๑ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
   ๒.๒ พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ  สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 
   ๒.๓ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
   ๒.๔ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล 
   ๒ .๕ รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจำนวนผู้ เสพและ
ผู้เก่ียวข้องให้น้อยลง 
   ๒.๖ รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกัน การเกิดโรคไม่ติดต่อ 
เฝ้าระวังป้องกัน  ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
   ๒.๗ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ือ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   ๒.๘ พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่  จัดกิจกรรม ออกกำลังกายและเล่น กีฬาอย่างทั่วถึง 
   ๒.๙ ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พัฒนา ฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่
สู่สังคมโลก 
   ๒.๑๐ สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพ่ึงพา ตนเองได้ 
   ๒.๑๑ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 
   ๒.๑๒ สนับสนุนการจัดทำและใช้แผนชุมชน 
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              ๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ๓.๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓.๒ พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจ
ชุมชน สนับสนุน  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้าน
การเกษตรอุตสาหกรรมและบริการฯลฯ 
   ๓.๓ ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรท้ังที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงาน
ทดแทน 
   ๓.๔ สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
   ๓.๕ จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
   ๓.๖ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
   ๓.๗ ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับการท่อเที่ยว 
   ๓.๘ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ 
สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับ
ความต้องการ    ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
 
          ๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
   ๔.๑ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
   ๔.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบ
ช่วยตัดสินใจ  ในการบริหารจัดการน้ำระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำท่วม 
   ๔.๓ ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ใน
ขีดความสามารถ การรองรับของระบบนิเวศ 
   ๔.๔ ส่งเสริมการดำรงชีวิติตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียงและย่ังยืน    
การสร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
   ๔.๕ ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมท่ีจะส่งผล  กระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไฟการจัดการขยะ
ชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเช้ือ ส่งเสริมให้มีมาตรการ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัด
แยกขยะใน แหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขน แล ะ
กำจัดขยะแบบรวม 
   ๔.๖ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตสำนึกของชุมชน ในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๗ ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใส
สะอาด 
   ๔.๘ สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
   ๔.๙ ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษาปกป้องระบบนิเวศน์ที่เช่ือมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  
ชุมชน 
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        ๕. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
   ๕.๑ รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับทุกภาคส่วน 
   ๕.๒ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
สนับสนุนให้ใช้  ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน 
ลดขั้นตอนการทำงานเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   ๕.๓ พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความ ต้องการในระดับ
ชุมชนภายใต้  กระบวนการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการ
ติดตาม  ประเมินผล 
   ๕ .๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 
  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 งานคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และระบบระบายน้ำ 
    1.2 งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการอ่ืนๆ 
       2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม 

2.1 ด้านการศึกษา 
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์ 

   2.3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
2.4 การให้บรกิารด้านสาธารณสุข 

   2.5 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 
   2.6 ด้านการป้องกันภัย และรักษาความสงบภายใน      
       3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 ด้านการสง่เสริมศูนย์บรกิารถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล 
   3.2 ด้านส่งเสริมอาชีพ 
   3.3  ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
4.1  พัฒนาสถานที ่อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 
4.2  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
4.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

      5.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1  การอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
   5.2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัดขยะและมลพิษ 
 
 
 
 



- 15 - 

องค์การบริหารสว่นตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 เป้าประสงค ์
   ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  การส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม กาจัดการศึกษา 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   ตัวชี้วัด  
    ๑)  ประชาชนในเขตตำบลขนาบนากมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  ๕ 
    ๒)  ในเขตตำบลขนาบนากมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
    ๓)  ประชาชนมีความรู้มากขึน้ร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
    ๔)  ประชาชนในเขตตำบลขนาบนกร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
    ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  ๑๐  
    ๖)  ชุมชนมรีายได้เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
    ๗)  ชุมชนในเขตตำบลขนาบนากร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
    ๘)  การบริการจัดการของตำบลขนาบนากมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
    ๙)  การบริการจัดการของตำบลขนาบนากมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   ค่าเป้าหมาย 
 ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
   ๒)  ประชาชนได้รับการ บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และการจัดการศึกษา 

   ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้   
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข    
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   กลยุทธ์ 
๑ )  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือ

การเกษตร  เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้

เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธ์ุพืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและ
เพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน
และชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 



- 16 - 

องค์การบริหารสว่นตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
ความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียม

ความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและ
สถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
  สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ได้ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์
และสรุปผลโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ  ดังน้ี 

 
ด้าน ขอบข่ายและ ปริมาณของ

ปัญหา/ความต้องการ  
สาเหตุของปัญหา 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑.๑ แหล่งน้ำและน้ำประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-
บริโภคยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

๑.๒ ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีได้ท้ังหมด 

1.3  เส้นทางคมนาคม ถนนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี อบต.เป็นหินคลุก ไม่สะดวกในการเดินทาง 
เม่ือเกิดน้ำท่วมขังหรือฝนตกหนัก จะเป็นหล่มเป็นบ่อ ได้ง่าย 

๑.4 เส้นทางคมนาคม
สาธารณะ 

ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน 
และอบต.ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นท่ี
สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเม่ือต้องเป็นท่ีสาธารณะ   

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๒.๑ ด้านสาธารณสุข ๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 
๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็นโรคเร้ือรังแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 
๓) ยาเสพติด 
๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 

๒.2 การอุปโภค-บริโภค ประชาชนบางครัวเรือน บริโภคน้ำท่ียังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เช่น จากน้ำฝน น้ำท่ีไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน  
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ด้าน ขอบข่ายและ ปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

สาเหตุของปัญหา 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต (ต่อ) 
 

๒.3 สังคมในชุมชน 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้
รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าข้ันพ้ืนฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน   
๒) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และ
รับภาระในการดูแลเด็ก 
๓) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในดำรงชีวิต 
๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก  บุหร่ี เหล้า สาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร     
๕) ประชาชนกรอายุต้ังแต่ ๓๕ ข้ึนไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำป 

๓. ด้านเศรษฐกิจ ๓.๑ การวางแผน ประชาชนไม่มีการวางแผนในใช้จ่ายเงินท่ีรัดกุม 
3.2 การเพ่ิมรายได้ ประชากรส่วนใหญ่ทำงานเพียงด้านเดียวคืออาชีพหลัก ไม่มีอาชีพ

เสริม 
๓.๓ สินค้าการเกษตร ๑) ประชาชนขาดสถานท่ีจำหน่ายสินค้า 
 ๒) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลติ

ไกลจากแหล่งรับซ้ือ  
๓.๔ การท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรม

การท่องเที่ยว 
4. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.๑ พืชการเกษตรเสียหาย น้ำเค็มเข้ารุกล้ำพ้ืนท่ีการเกษตร ทำให้ผลผลิตเสียหาย 

4.๒ แนวกันคลื่น การพังทะลายของชายหาดบริเวณ หมู่ท่ี 7,9,10 มีมากข้ึนทุกปี 
และแนวโน้มทวีความรุ่นแรงมากข้ึน 

5. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

5.๑ ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญหา
ท้องถ่ิน ถูกลืมเลือนไปมาก 

ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพรีและ๓มิปัญหาท้องถ่ิน ถูกลืมเลือน
ไปมาก 
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              การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากน้ัน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา
และความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  ยังได้เน้นให้คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากน้ียังได้เน้นการส่งเสริมและการพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้าน
พัฒนาอาชีพ น้ัน จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
      การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนๆที่
เก่ียวข้องกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และการใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งน้ี  เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหาร   ส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินการตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล     การกำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งน้ีสามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถกำหนด
แบ่งภารกิจได้เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังน้ี 

 
๕.๑  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี ้
       (๑) จัดให้มแีละบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
       (๒) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)) 
       (๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา  ๖๘(๒)) 

         (๔) ให้มแีละบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘(๓)) 
         (๕) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
         (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖)๕)) 
 
                      ๕.๒  ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวขอ้ง ดังนี ้
          (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 
          (๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)) 
          (๓) ให้มแีละบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
 (มาตรา ๖๗(๔))  
 
 

5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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   (๔) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ 
ผู้ด้อยโอกาส(มาตรา ๑๖(๑๐))                                             
                             (๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒)) 
          (๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน  
(มาตรา ๑๖(๕)) 
          (๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) 
 
  ๕.๓ ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย   

      มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี ้
       (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา ๖๗(๔)) 

         (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘)) 
          (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
          (๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)) 
         (๕) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทนุ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี ้

                            (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖) 
         (๒) ให้มแีละสง่เสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 
         (๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
         (๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
         (๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) 
         (๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
         (๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
         (๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 
 
  ๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจ 
                          ที่เก่ียวข้องดังนี ้

       (๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา (๖๗)) 
     (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล  (มาตรา ๖๗(๒)) 
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา ๑๗(๑๒)) 
 

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี ้

                           (๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘)) 
          (๒) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
          (๓) การจัดการศึกษา (มนตรา ๑๖(๙) 
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          (๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 (มาตรา ๑๗(๑๘)) 
 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนนุการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้        

      (๑) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕(๓)) 
        (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
                     (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 

      (๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(มาตรา ๑๗(๓)) 

(5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา๑๗(๑๖)) 

ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน  ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ประกอบการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นสำคัญ 
หมายเหตุ  :  มาตรา ๖๗, ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ มาตรา 
๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจาย   อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

การวิเคราะหศ์ักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบ
นากแบบองคร์วม มีดังนี้ 

 
แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
-  มีถนนคมนาคมสายหลักที่เดินทาง
สะดวก สามารถติดต่อได้ตลอดทั้ง
ท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอำนาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ทำให้ 
อบต.มีรายได้เพ่ิมขึ้นในการนำไปพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานรวมท้ังด้านอ่ืน ๆ 
 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่
ครบทุกโครงการเพราะมีงบประมาณ
จำกัด  
-  น้ำประปาและไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุม 
อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ สภาพน้ำขึ้นน้ำ
ลง การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมาก
ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า  และ
เกิดความเสียหายขึ้นส่งผลกระทบต่อ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
-   การประมงเป็นอาชีพหลักที่สามารถ
ใช้ประกอบอาชีพ เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ที่สำคัญ 
-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้ง
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
-   มีการคมนาคมขนส่งสามารถติดต่อได้
สะดวก 
โอกาส 
-  รฐับาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน
สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความ
มั่นคงของอาหารและพลังงาน 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เขม้แข็งเพ่ือ
ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิต 
-  ปัญหาหน้ีสนิของเกษตรกร 
-  ขาดการปรบัปรุงและส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว  
 
อุปสรรค 
- ราคาสินค้าประมงและเกษตรไม่
แน่นอน 
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาที่มี
ความพร้อมมีศกัยภาพในการจัด
การศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่ง
วัฒนธรรม 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะทำให้
ภายในจังหวัดมีการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ต่างๆในเขตจังหวัด 
-  พ.ร.บ.กระจายอำนาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ 
อบต. มีอำนาจหน้าที่จัดการศึกษา 
-  รฐับาลสนับสนุนให้แต่ละทอ้งถิ่นมี
บทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่
ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จุดอ่อน 
- เด็กวัยรุ่นยึดติดและเลียนแบบกับ
สังคมนิยมมากขึ้น 
-  คนบางกลุ่มขาดความมีส่วนร่วม
ความสามัคค ี
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ
บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิมมาก
ขึ้น 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน  
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
-  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล
อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศกัยภาพ
สามารถให้บรกิารด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนได้ดีในระดับหน่ึง 
โอกาส 
-  ประชาชนสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่าย
เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ไม่ห่างไกล  

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มขาดการดูแลเอา
ใจใสสุ่ขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 
 
อุปสรรค 
-  สภาพพ้ืนที่ในตำบลเป็นแหล่งน้ำ 

บ่อกุ้ง 
บ่อปลา  ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุง 

ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
-  มีการมอบอำนาจการบริหารงาน
ตามลำดับช้ันมีการแบ่งแยกหน้าที่
มอบหมายความรับผิดชอบชัดเจน 
-  มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็น
ธรรม 
-   ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทำกิจกรรมต่างๆ 
โอกาส 
-  รฐับาลเน้นการให้สิทธิเสรภีาพแก่ 
ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่
ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

จุดอ่อน 
-  ความต้องการของประชาชนมีสูงแต่
องค์การบริหารส่วนตำบลตอบสนอง
ได้น้อย 
-  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางส่วนขาดความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมาย อำนาจหน้าที่ 
 
 
อุปสรรค 
- ประชาชนบางกลุ่มมีอาชีพรับจ้าง
รายวันจึงไม่ได้เข้า 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
-  พ้ืนทีใ่นตำบลเป็นป่าชายเลนและติด
ทะเลที่มสีภาพสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัย 
-  สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเน่ืองจาก
ยังไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่
หนาแน่น 
 โอกาส 
รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญกับ
การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ รวมถึง
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย 
 
 
อุปสรรค 
เกิดภัยธรรมชาติน้ำทะเลหนุนสูงและ
กัดเซาะชายฝั่งทำให้ต้นไม้ บ้านเรือน
เกิดความเสียหาย 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
-   มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน 
กลุ่มสตร ีอสม./กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ  
โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอำนาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อำนาจ
หน้าที่ อบต. ในการจัดบริการสาธารณะ
ทางด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชนมากขึ้น 
-   นโยบายรัฐบาลป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาการลกัขโมย 
-  ปัญหาการพนัน 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

 

 
                 
 
 

ภารกิจหลัก 
  ๑.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.  ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร     
  ๖.   ด้านการสง่เสริมการศึกษา 
  ๗.   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 ภารกิจรอง 
  ๑.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสง่เสริมประเพณีท้องถิ่น 
  ๒.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  ๓.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  ๔.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะดำเนินการ 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วน
ราชการ ได้แก่  

1) สำนักปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  

         ทั้งน้ี ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการจำนวนทั้งสิ้น ๒๐  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
(โดยให้แยกประเภทด้วย) จำนวน 10 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รวมกำหนดตำแหน่งเก่ียวกับ
บุคลากรทั้งสิ้น จำนวน ๓2 อัตรา  
 
 

 
 

 

   ๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ  
              องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดำเนินการโดยกำหนด

ตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ตรงกับภารกิจดังกล่าวตามโครงสร้างการกำหนด  ส่วนราชการ ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
1. สำนักงานปลัด อบต. 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
๑.๔ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
๑ .๕  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. สำนักงานปลัด อบต. 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
๑.๔ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
๑ .๕  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

2.กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
๒.๒ งานบัญชี 
2.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2.กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
๒.๒ งานบัญชี 
2.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

3. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.๓ งานผังเมือง 
๓.๔ งานประสานสาธารณูปโภค 

3. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.๓ งานผังเมือง 
๓.๔ งานประสานสาธารณูปโภค 

 

 
 

8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
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8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 
  อัตรากำลังท้ังสิ้น ๓๒ ตำแหน่ง เป็นพนักงานส่วนตำบล ๒๐ ตำแหน่ง พนักงานจ้าง ๑3 ตำแหน่ง ดังนี ้

ที่ ตำแหน่ง ระดับ 
 

จำนวน 
อัตรา 

เงินเดือน/
ค่าจ้าง 

 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)  กลาง 1 38,500 7,000 
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น 1 29,110 3,500 
 สำนักงานปลัด อบต.      

3. หัวหน้าสำนักปลัดฯ (นักบริหารงานท่ัวไป)  ต้น 1 30,220 ๓,๕๐๐ 

4. นิติกร ชำนาญการ 1 26,980 - 

5. นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 30,220 - 

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 24,490 - 

7. นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ 1 29,680 - 

8. นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ 1 26,980 - 

9. นักพัฒนาชุมชน  ชำนาญการ 1 25,970 - 

10. ครู ค.ศ.1 1 25,190 - 

11. ครู ค.ศ.๑ 1 23,460 - 

12. ครู ค.ศ.๑ 1 24,780 - 

13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารกิจ 1 14,650 - 

14. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ภารกิจ 1 14,220 - 

15 พนักงานขับรถยนต์ ภารกิจ 1 9,400 - 

16. นักการ ทั่วไป 1 ๙,๐๐๐ - 
 กองคลัง      

17 ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)  ต้น ๑ 30,790 3,500 

18 นักวิชาการคลัง ชำนาญการ 1 29,680 - 

19 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ 1 26,460 - 

20 เจ้าพนักงานพัสดุ  ชำนาญงาน 1 21,620 - 

21 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง. 2 - ว่าง 

22 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ภารกิจ 1 14,070 - 

23 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารกิจ 1 11,960  

24 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ภารกิจ 1 12,980  
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ที่ ตำแหน่ง ระดับ 
 

จำนวน 
อัตรา 

เงินเดือน/
ค่าจ้าง 

 
เงินประจำ
ตำแหน่ง 

 กองช่าง     

25 ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)  ต้น 1 335,220 ๓,๕๐๐ 

26 นายช่างโยธา ชำนาญงาน 1 20,360 - 

27 นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 -  

28 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารกิจ 1 - - 

29 ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ภารกิจ 1 12,940 - 

30 คนงานทั่วไป ทั่วไป 1 9,000 - 

31 พนักงานผลิตน้ำประปา ภารกิจ 1 - - 

32 พนักงานผลิตน้ำประปา ภารกิจ 1 - - 

33 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ภารกิจ 1 12,440  

 รวมทั้งสิ้น  33    
 

จากข้อ  8.1  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง
จากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต  3  ปี  ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่
ละส่วนราชการมีเท่าใด  เพ่ือนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด  จำนวนเท่าใด  ในส่วนราชการใดในระยะเวลา  
3  ปี  ข้างหน้า  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  และปริมาณงาน  และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง  3  ปี  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข  1) 
 ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ  
และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)  เป็นผู้บังคับบัญชา  ฝ่ายข้าราชการ
ประจำโดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  3  ส่วนราชการ  การกำหนดสายงานในองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนาบนาก  เพ่ือพิจารณาปรับลด  หรือเพ่ิมอัตรากำลังในแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปี
งบประมาณ  2564 – 2566  น้ัน  พิจารณาจาก สายงานในแต่ละส่วนราชการ จำนวนคนท่ีประกอบไปด้วย 
พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  เพ่ือนำเอาจำนวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละ
สายงาน  เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม  และเมื่อนำปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มา
เปรียบเทียบการกำหนดจำนวนอัตราคนในแต่ละสายงาน  ดังตาราง 

 

ส่วนราชการ 
 

งาน 
จำนวนพนักงาน (อัตราท่ีมี) 

พนักงานส่วน
ตำบล 

พนง.จ้าง 
ภารกิจ 

พนง.จ้าง 
ทั่วไป 

 
 
 
สำนักงานปลดั 

งานบริหารทั่วไป 3 2 1 
งานกฎหมายและคดี ๑ - - 
งานนโยบายและแผน 1 - - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - - 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๔ ๑ - 



- 27 - 

องค์การบริหารสว่นตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
 

 

ส่วนราชการ 
 

งาน 
จำนวนพนักงาน (อัตราท่ีมี) 

พนักงานส่วน
ตำบล 

พนง.จ้าง 
ภารกิจ 

พนง.จ้าง 
ทั่วไป 

 
กองคลัง 

งานการเงิน ๑ 1 - 
งานบัญชี 1 - - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๑ ๑  
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 1 - 

 
กองช่าง 

งานก่อสร้าง  
3 
 

 
๒ 
 

1 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
งานผังเมือง 
งานประสานสาธารณูปโภค - ๒ - 

 
  เมื่อได้จำนวนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  ได้นำเอาจำนวนพนักงานส่วนตำบลแต่ละสายงานที่
มีกรอบอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ  เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช   ใน  5  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 
  1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 
  3. ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
  4. ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์ที  5  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปา้ประสงค ์
ตำแหนง่พนักงาน  
ที่กำหนดรองรบั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
โครงสร้างพื้นฐาน   

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บำรุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  และจัดระบบ
การคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  
ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 
 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างโยธา 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปา้ประสงค ์
ตำแหนง่พนักงาน  
ที่กำหนดรองรบั 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาคนและสังคม   

- ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอย  ป้องกัน โรคติดต่อ  ให้บริการด้าน
ทันตกรรม     การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยา
เสพติด  ทั้งชุมชน  โรงเรียน และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่  
 
 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
    
 

- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนที่  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ และสิ่ งเสริมการศึกษา นอก
สถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา  

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครู /ผช.ครู ผดด 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านเศรษฐกิจ 

- การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการ
ประกอบ อาชีพที่ ย่ังยืน และมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนาและ
สนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส 
 
 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค  การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  
บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและ
เพียงพอ 
 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- พนักงานผลิตน้ำประปา 
- ผช.นายช่างโยธา 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปา้ประสงค ์
ตำแหนง่พนักงาน  
ที่กำหนดรองรบั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านสิง่แวดล้อม 
ทรพัยากรธรรมชาติ 
พลงังานและ
สิ่งแวดลอ้ม 

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรการพัฒนาคณุภาพดิน  การพัฒนาบุคลากรทาง
การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหม่ส่งเสรมิให้มี
ตลาดเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสิน้คา้การเกษตร
การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร    

- ปลัด อบต. 
- หน.สำนักปลดั 
- นักพัฒนาชุมชน 
 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ  ค ู คลอง  
หนอง  บึง แหล่งน้ำชลประทาน  ใหส้ามารถเก็บกักน้ำได้
ตลอดปี ฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม ้ แหล่งน้ำธรรมชาติ  ฯลฯ 

 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.เจ้าพนักงานประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการบริหารจัด การ
องค์กรภายใต้ระบบธรร
มาภิบาล 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ใหเ้งินเดือนค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน บรรจุแต่งต้ัง  สรรหา  พัฒนา   ในสังกัด 
ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส 
 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าสำนักปลัด 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- ผช.จพง.ธุรการ สำนักงาน
ปลัด 
 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเคร่ืองมือ-เคร่ืองใช้  และ
สถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้  
 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองคลัง 
- นักวิชาการคลัง 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
- จพง. พัสดุ 
- ผช.จนท.ธุรการ กองคลัง 
- ผช.จพง.พัสดุ 
- ผช.จพง.จัดเก็บฯ 

- รณรงคใ์ห้เยาวชนและประชาชนต่ืนตัวถึงความสำคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  
ประเมินผลและตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

- พนักงานส่วนตำบลทุก
ระดับ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากได้วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งตามภารกิจที่ได้ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำกรอบโครงสร้างอัตรากำลังใหม่แล้ว เพ่ือประมาณการใช้แผนอัตรากำลัง
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในอนาคต ว่าในระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้าจะมีการใช้จำนวนพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างจำนวนเท่าใด จึงเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน  เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก   ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงในแผนอัตรากำลัง 3 ปี                 
(พ.ศ. 25๖4-2566) ดังน้ี  

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 – 2566 
ส่วนราชการ กรอบอัตรา   

กำลังเดิม 
อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในชว่ง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

25๖4 25๖5 2566 25๖4 25๖5 2566 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 
สำนักงานปลัด อบต. (๐๑) 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น( หัวหน้าสำนักปลัด) 
นักจัดการงานท่ัวไป ปก./ชก. 
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปก./ชก 
นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
นักพัฒนาชมุชน ปก./ชก. 
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
นักการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ขนาบนาก 
ครู 
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนาบนาก 
ครู 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
กองคลัง (๐๔) 
นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง) 
นักวิชาการคลัง ปก./ชก. 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปก./ชก. 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปง./ชง. 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
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ส่วนราชการ กรอบอัตรา   
กำลังเดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในชว่ง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด 
หมายเหตุ 

25๖๑ 25๖๒ 256๓ 25๖๑ 25๖๒ 256๓ 
 
กองช่าง(๐๕) 
นักบริหารงานช่าง  ๗ ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง) 
นายช่างโยธา  ปง./ชง. 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) 
พนักงานผลิตน้ำประปา  
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงาน 
 

 
 
๑ 
2 
 
 
๑ 
๑ 
1 
 

2 
 

1 
 

 
 
๑ 
2 
 
 
๑ 
๑ 
1 
 

2 
 

1 
 

 
 
๑ 
2 
 
 
๑ 
๑ 
1 
 

2 
 

1 
 

 
 
๑ 
2 
 
 
๑ 
๑ 
1 
 

2 
 

1 
 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

ว่างเดิม 1 
อัตรา 

 
ว่างเดิม 

 
 
 

ว่างเดิม 

รวม 33 33 33 33 - - -  
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โครงสร้างส่วนราชการองคก์ารบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง 

สำนักงานปลดั อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

 
-งานบริหารทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคดี 
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง  ระดับ ต้น 

 
-งานการเงิน 
-งานบัญชี 
-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

 
-งานก่อสร้าง 
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งานผังเมือง 
-งานประสานสาธารณูปโภค 

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น 
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โครงสร้างของสำนักงานปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
- นักจัดการงานทั่วไป  ปก./ชก.  (๑)                                 - นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ปก./ชก. (๑)                                          -  นิติกร ปก./ชก. (1) 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (๑)  
- ผช.จพง.ธุรการ (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- นักการ (1) พนักงานจ้างทั่วไป 
 
 
 

                  - นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (๑)                      - นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (๑)             
                    -  ครู (3) 
                    - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

ประเภท อำนวยการระดับต้น วิชาการ ระดับ
ชำนาญการ 

วิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ 

ทั่วไป ระดับ
อาวุโส 

ทั่วไป ระดับ
ชำนาญงาน 

ทั่วไป ระดับ 
ปฏิบัติงาน 

พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ครู   

จำนวน 1 3 3 - - -  1 3 3 
     
 

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑)  

งานบริหารทั่วไป 
 

งานนโยบายและแผน 
 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

งานกฏหมายและคดี 
 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 



37 
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โครงสร้างของกองคลัง. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
- นักวิชาการคลัง  ปก./ชก. (1)              - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง  (๒)ว่าง       - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.(๑)         - เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.(1)  
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  (1)rพนักงานจ้างตามภารกิจ            - ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ    -  ผช.จพง.พัสดุ (๑)  
 
 
 
 

ประเภท อำนวยการระดับต้น วิชาการ ระดับ
ชำนาญการ 

วิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ 

ทั่วไป ระดับ
อาวุโส 

ทั่วไป ระดับ
ชำนาญงาน 

ทั่วไป ระดับ 
ปฏิบัติงาน 

พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ  

จำนวน 1 ๑ ๑ - ๑ 1  - 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  

งานการเงิน 
 

งานบัญช ี งานพัฒนาและจดัเก็บรายได้ 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  



38 

องค์การบริหารสว่นตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

โครงสร้างของกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
                - พนักงานผลิตน้ำประปา (2)  
      - นายช่างโยธา  ปง./ชง. (2)                    พนักงานจ้างภารกิจ 
      - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ     - ผช.นายช่างไฟฟ้า (1) 
      - ผช.นายช่างโยธา (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ        พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      - คนงาน (1) พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ประเภท อำนวยการระดับต้น วิชาการ ระดับ
ชำนาญการ 

วิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ 

ทั่วไป ระดับ
อาวุโส 

ทั่วไป ระดับ
ชำนาญงาน 

ทั่วไป ระดับ 
ปฏิบัติงาน 

พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ  

จำนวน 1 - - - 1 1 1 5 

 
 
 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น  

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
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ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุดขององค์กรก็คือ
ทรัพยากรมนุษย์  เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรทางการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรในการดำเนินงาน
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากน้ี  ปริมาณและคุณภาพ
ของบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร  ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่าง
ปริมาณคนและปริมาณงาน และคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเน่ือง  องค์กรจะต้องมีการวาง
แผนการใช้กำคลังคนอย่างเหมาะสม  และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่าง
ต่อเน่ืองและสม่ำเสมอ 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กร อันได้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสังกัด  ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานให้สำเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่กำหนดไว้  จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานไว้ดังน้ี 

1) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามหน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  การเข้ารับการฝึกอบรมท่ีหน่วยของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น   เพ่ือพัฒนา
ทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด  โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลขนาบนากเป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงกัน  เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายของบุคลากร  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเอง หรือผู้ชำนาญงาน หรือ ผู้เช่ียวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ  ตลอดจนถึงการขอรับ
คำแนะนำปรึกษาจากผู้กำกับดูแล  หน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ  

4) จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   หรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  เพ่ือให้บุคลาการ
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ  มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  อันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพ้ืนที่  การ
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  เสมอภาคและทั่วถึง  อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้ความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
มาก เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ลดความซ้ำซ้อน
ของานและการใช้ทรัพยากรท่ีไม่จำเป็นลง  อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น 

7)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเน่ืองผ่าน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป และส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากร นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ใช้อย่างต่อเน่ือง และปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธ์ิผลในทุกมิติหรือตัวช้ีวัดที่รัฐบาลกำหนด 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
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องค์การบริหารสว่นตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  ได้จัดทำประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง ตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้แนะนำไว้ เพ่ือให้
บุคลากรของหน่วยงานได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง ดังน้ี  

คุณธรรม  จรยิธรรมต่อตนเอง 
1.  เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี   และประพฤติตน ให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  
2.  ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพน้ันด้วย 
  3.  มีทัศนคติที่ ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ งเพ่ิมพูน ความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ ในการทำงานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
 

คุณธรรม  จรยิธรรมต่อหนว่ยงาน 
  1.  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
  2.  ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 
ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ 
  3.  ประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่าง
เต็มที่ 
  4.  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิน้เปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเออง 
 

คุณธรรม  จรยิธรรมต่อผู้บังคับบญัชา ผู้อยู่ใต้บังคบับัญชาและผู้ร่วมงาน 
             1.  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนท้ังในด้าน

การให้ความคดิเห็น การช่วยทำงาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมท้ังการเสนอแนะในสิง่ที่เห็นว่าจะมีประโยชน์
ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย                                                                                                    

                   2.  ผู้บังคับบัญชา ดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ 
สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ
และเหตุผลที่ถกูต้องตามทำนองคลองธรรม 
  3.  ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในทางที่ชอบ รวมทัง้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคค ีร่วมแรงร่วม
ใจในบรรดาผู้รว่มงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  4.  ละเว้นจากการนำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
  5.  ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เก่ียวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี 
  

คุณธรรม  จรยิธรรมต่อประชาชนและสังคม 
  1.  ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรมเอ้ือเฟ้ือมีน้ำใจ และใช้
กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ 
ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามอีำนาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ันๆ
ต่อไป 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 



 

 

 
 

 


