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ค าน า 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังใช้ประกอบในการจัดสรร
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หน้าท่ี  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต าบลก าโลน 
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บทศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบ 
 
 

1.  ชื่อหัวข้อ  การวิเคราะห์ภารกิจของท้องถิ่นตามกฎหมาย  พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  จนถึงฉบับท่ี  5  พ.ศ.  2546  รวมท้ัง พ.ร.บ.  ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  โดยจะเป็นไปตามลักษณะเฉพาะ
พื้นท่ี 
 

2.  วัตถุประสงค ์     เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  สามารถก าหนดภารกิจ  และอ านาจหน้าท่ีให้
สอดคล้องกับปัญหาข้อเท็จจริงตามอ านาจหน้าท่ี  และสภาพปัญหาความต้องการของพื้นท่ี  โดยแบ่งภารกิจ
ออกเป็น 6  กลุ่มภารกิจ  ได้แก่  1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  2) 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  3) การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม  4) การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการกีฬา  5) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  6) การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 
 

3.  การวิเคราะห์องค์กรในการด าเนินการตามภารกิจ 
        3.1   การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengh : S) 

                     1.1   เป็นพื้นท่ี ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียง 
                     1.2   เป็นพื้นท่ี ท่ีมีโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา  
                     1.3   เป็นพื้นท่ีท่ีมีชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียง 
                             ระดับประเทศ 
                     1.4   มีวัตถุดิบทางทรัพยากรทางธรรมชาติ 
                     1.5   มีผลผลิตท่ีเป็นพืช ผัก ผลไม้ มากท่ีสุดของอ าเภอลานสกา 
                     1.6   มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจ 
            1.7  มีโรงเรียนท่ีสามารถยกระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้นได้ถึง 2  แห่ง   
                             และมีโรงเรียนระดับศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย 1 แห่ง 
 



               3.2  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses : w) 
                     2.1  พื้นท่ีขาดเอกสารสิทธิ และพื้นท่ีท ากินรุกล้ าเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง 
                     2.2  ขาดการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างจริงจัง 
                     2.3  เส้นทางคมนาคม ยังไม่สะดวก 
                     2.4  ทรัพยากรทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม 
                     2.5  ขาดระบบเช่ือมโยงและการจัดสรรแหล่งผลท่ีเหมาะสม 
                     2.6  ประชาชนในท้องถิ่นยังขาดทักษะการประกอบการ 
                     2.7  ขาดการส่งเสริมการลงทุน 
                     2.8  ขาดการวางผังเมืองท่ีดี 
                     2.9  เกษตรกร มีการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรค่อนข้างสูง 
                     2.10  สหกรณ์ยังไม่สามารถเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงผลผลิต 
                     2.11  เกษตรกรยังขาดวามรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
                     2.12  ขาดระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ 
 
               3.3. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities : O)  
       3.1  เป็นศูนย์กลางของสถานท่ีท่องเท่ียวและสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอลานสกา 
       3.2  ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งเสริม แหล่งท่องเท่ียว สินค้าทางการ 
                  เกษตร และการค้าชายแดน 
       3.3  รัฐบาลมีนโยบาย แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน 
 
               3.4  การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat : T) 
       4.1  ราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวนไม่แน่นอน 
       4.2  ระบบการบริหารงานของหน่วยราชการยังซบัซ้อน 
       4.3  ประชาชนท่ีมีพื้นท่ีท ากินติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง  ยังรุกล้ าพื้นท่ีเขตอุทยาน 

       แห่งชาติ ท าไร่เล่ือนลอย ท าให้สภาพปุาเส่ือมโทรม แหล่งท ากินขาดแคลน 
       4.4  ต้นทุนในการผลิตสินค้าทางการเกษตรมีราคาแพง 
       4.5  ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเกษตร  
   
      3.5   โอกาสขององค์กร  การสร้างจิตส านึก  และวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาในกลุ่มสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ในฐานะท่ีเป็นผู้ท่ีประชาชนไว้วางใจให้เป็นตัวแทนในหมู่บ้าน  ให้เกิดพลัง
ขับเคล่ือนไปกระตุ้นลงสู่กลุ่มเปูาหมาย  ได้แก่ ประชาชนในหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ  จนเกิดการ
รวมตัวรวมเป็นกลุ่มในรูปของประชาคมหมู่บ้าน  และประชาคมต าบลก าโลนตามล าดับ  อย่างเป็นรูปธรรม  



ต่อจากนั้นจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งได้อย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น  อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
      3.6  ภัยคุกคาม  ได้แก่ส่ือวัฒนธรรมสังคมชุมชนเมือง  โดยเฉพาะยาเสพติดได้แพร่กระจายมาสู่
พื้นท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น  ในกลุ่มเยาวชน  ซึ่งถือเป็นปัญหาสังคมท่ีรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 
 
4.  ผลการวิเคราะห์ 
  4.1   ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง ท่ีจ าเป็นต้องก าหนดเพิ่ม  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องก าหนด
ภารกิจเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากภารกิจหน้าท่ีครอบคลุมเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่นและกฎหมาย
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจอยู่แล้ว คงมุ่งเน้นภารกิจ  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบลก าโลน  รวมท้ัง
ภารกิจด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
  4.2   พันธกิจของการวางแผนอัตราก าลังท้องถ่ิน  ได้แก่  การสรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น  เพื่อ
รองรับภารกิจ  และการให้บริการแก่ประชาชนในระดับชุมชนหมู่บ้าน/ต าบล  ได้อย่างมีคุณภาพ  และ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย  โดยเฉพาะบุคลากรในต าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  เจ้าหน้าท่ีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   และต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
 
5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  สามารถก าหนดโครงสร้าง  และกรอบอัตราก าลัง
รองรับภารกิจ  และอ านาจหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม  อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
6.  ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่น ๆ  ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ซึ่งจะมีการ
ถ่ายโอนงานภารกิจหน้าท่ี  และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  ดังนั้นตรงจุดนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จะต้องพยายามวางแผน  และก าหนดภารกิจ  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ีจากโครงการถ่ายโอน
ดังกล่าว  
 
 
 

 
 
 
 



1.  หลักการและเหตุผล 
 
 

  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง  ลงวันท่ี  22  พฤศจิกายน  2554 ข้อ 5 ก าหนดให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด  
ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีต้อง
ปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ี
จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  เพื่อ
ใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ท้ังนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 

  1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  เรื่อง  เรื่องมาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม  2557  โดยมาตรฐาน ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ก าหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง  
ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว  
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้
ก าหนดให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  น ามาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนดเป็น
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  พร้อมท้ังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า
แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  (ฉบับท่ี  3)  ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม  2557 

  1.3 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการ
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลโดย  ลงวันท่ี  21  สิงหาคม  2545  ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการ
ใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยให้เสนอให้  ก.อบต.จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง  และก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  2558 – 2560  ขึ้น 

 

 

 



2.  วัตถุประสงค์ 
 

  2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างท่ีเหมาะสม  ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

  2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัด
นครศรีธรรมราช)  สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

  2.4 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัด
นครศรีธรรมราช)  สามารถตรวจสอบการก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่ง
พนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

  2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

  2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งต้ัง
ข้าราชการ   เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

  2.7 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากร
ให้เหมาะสม  การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ  และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 

 

 

 



3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 

  3.1 วิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอื่นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาของต าบลก าโลน 

  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพื่อรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลก าโลน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ 

  3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับ
ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง  และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ  และจ านวน
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน   ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่ง
พนักงานจ้าง 

  3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง  จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ  อ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลก าโลน 

  3.6 การท ากรอบอัตราก าลัง  3  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่าย 

  3.7 ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 



4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  เดิมเป็นสภาต าบลก าโลน  ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ได้รับการประกาศจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลจาก
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อเดือน  มีนาคม  พ.ศ.2539  อยู่ในเขตพื้นท่ีการปกครองของอ าเภอลานสกา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  มีหมู่บ้านชนในความรับผิดชอบ 12  หมู่บ้าน มีประชากรในพื้นท่ีต าบลก าโลน 9,020 คน  
3,078  ครัวเรือน  มีเนื้อท่ีประมาณ  35,125  ไร่  ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขา  ต้ังอยู่ในหุบเขา
ของเทือกเขานครศรีธรรมราช (เขาหลวง)  ซึ่งเป็นเขตพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติเขาหลวงและเหตุปุาสงวน
แห่งชาติ  บ้านเรือนของราษฎรตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีราบเชิงเขา  มีล าคลองธรรมชาติจ านวน  5  สาย  คือคลองปง  
คลองใหญ่  คลองท่าชาย  คลองล างา  ไหลมาบรรจบรวมกันเป็นล าคลองสายหลัก  คือ  คลองท่าดี (ขุนน้ า)  
และคลองหยวด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ท าสวนเป็นอาชีพหลัก 

  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ได้ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่างๆ   มาวิเคราะห์และ
สรุปผลโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ  จ านวน  6  ด้าน  ดังนี้ 

 4.1 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาการคมนาคมบางหมู่บ้านไม่สะดวก 
(2) ปัญหาไฟฟูาแสงสว่างในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ 
(3) ปัญหาโทรคมนาคมและการส่ือสารไม่สะดวก  ขาดแคลนโทรศัพท์สาธารณะในหลาย     
     หมู่บ้าน 
(4) ปัญหาถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
(5) มีน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค  และการเกษตร 
(6) ไม่มีแหล่งเก็บน้ าไว้ส าหรับการอุปโภค – บริโภค 

ความต้องการ 
(1) ปรับปรุงก่อสร้างถนน  ไฟฟูา  การโทรคมนาคมและการส่ือสารให้ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ี 
(2) ก่อสร้างถนนในพื้นท่ีการเกษตรเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นท่ี 
(3) จัดหาแหล่งเก็บน้ าไว้ส าหรับการอุปโภค – บริโภค 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

 สภาพปัญหา 
(1) ราษฎรบางส่วนในวัยท างานไม่มีงานท า 
(2) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ า  ท าให้ขาดรายได้ 
(3) ขาดเงินทุนหมุนเวียน  และมีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรน้อยท าให้ถูกกดราคา 

 



ความต้องการ 
(1) ประสานหน่วยงานราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน 
(2) ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตด้านการเกษตรราคาตกต่ าเพื่อเพิ่มรายได้ 
(3) ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับรองแผนท่ีชุมชนให้แก่ประชาชน 
(4) จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่ม

รายได้ 
(5) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 4.3 ด้านสังคม 

  สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี 
(2) ปัญหาในการระวังภัยต่างๆ  อาสาสมัครต่างๆ  ยังอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ 
(3) ปัญหาขาดอุปกรณ์ในการปูองกันสาธารณะภัย  เช่น  รถน้ า  รถดับเพลิง 
(4) ปัญหาการว่างงานของประชาชนในวัยท างาน 
(5) ไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(6) สถานีอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
(7) ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
(8) เจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ 

ความต้องการ 

(1) ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี 
(2) อบรมหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ  ในพื้นท่ีให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ 
(3) จัดหาอุปกรณ์ในการปูองกันสาธารณะภัยเพิ่มเติมให้มีความทันสมัย 
(4) จัดอบรมอาชีพให้ประชาชนในวัยท างาน 
(5) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(6) ประสานสถานีอนามัยจัดหน่วยเคล่ือนท่ีออกบริการประชาชน 
(7) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
(8) ประสานสาธารณสุขอ าเภอจัดหาเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขเข้าบริการประชาชน 

4.4 ด้านการเมืองการบริหาร 

  สภาพปัญหา 
(1) ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานส่วนต าบลขาดความรู้และ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
(2) อุปกรณ์  เครื่องใช้ส านักงานไม่ทันสมัย 
(3) ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
(4) การปฏิบัติงานในพื้นท่ีเป็นไปด้วยความยากล าบาก 



(5) ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ความต้องการ 
(1) จัดอบรมและส่งเสริมให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงาน

ส่วนต าบล  เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) จัดหาอุปกรณ์  เครื่องใช้ส านักงานให้ทันสมัย 
(3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
(4) จัดบริการออกบริการให้แก่ประชาชนในพื้นท่ียากล าบาก 
(5) จัดอบรมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 สภาพปัญหา 

(1) การเผาปุาเพื่อท าการเกษตรของราษฎร 
(2) ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(3) ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและส่ิงแวดล้อม 
(4) ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
(5) ขาดการจัดท าทะเบียน  ปูายเขตท่ีสาธารณะ  และส่ิงแวดล้อม 
(6) ขาดการอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ  และการปลูกต้อนไม้ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม 
(7) การใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 

ความต้องการ 

(1) จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน ให้มี จิตส านึกร่ วมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(2) สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(3) จัดระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและส่ิงแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
(5) จัดท าทะเบียน  ปูายเขตท่ีสาธารณะ  และส่ิงแวดล้อม 
(6) จัดท าโครงการอนุรักษ์ปุาไม่ธรรมชาติ  และส่งเสริมการปลูกปุาปรับปรุงส่ิงแวดล้อม 
(7) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 

4.6 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชนยังไม่ท่ัวถึง 
(2) ปัญหาขาดวัสดุอุปกรณ์ในการส่ือการเรียนการสอน 



(3) ปัญหาสนามกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมไม่ได้มาตรฐาน 
(4) ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านกีฬา 
(5) เยาวชนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับบางส่วนไม่ได้รับการศึกษาต่อ 
(6) การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

ความต้องการ 

(1) จัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ท่ัวถึง 
(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการส่ือการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในพื้นท่ี 
(3) จัดสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
(4) จัดหาทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนได้ศึกษาต่อ 
(5) สนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
  

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนนั้น  เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา  ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าโลนจ าสมบูรณ์ได้  จ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพื้นท่ีเกิดความตระหนัก
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าโลนยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมท่ีจะเป็นบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ใช้เทคนิค  
SWOT  เข้ามาช่วย  ท้ังนี้  เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสภัย
คุกคามในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
อ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ท้ังนี้  สารมารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  7  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2546  ดังนี้ 

 5.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้   
  (1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  (มาตรา 16 (1)) 
  (2)  ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  (มาตรา 68 (1)) 
  (3)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  (มาตรา 68 (2)) 
  (4)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา  68 (3)) 
  (5)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ  (มาตรา 16 (4)) 
  (6)  การสาธารณูปการ  (มาตรา  (16 (5)) 

 5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้    
  (1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (มาตรา 76 (6)) 
  (2)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา 67 (3)) 
  (3)  ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม  การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ   
        (มาตรา 16 (3)) 



(4)  การสังคมสงค์เคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส        
      (มาตรา 16 (10))  
(5)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 
(6)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
      (มาตรา 16 (5)) 
(7)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

 5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง
ดังนี้ 
  (1)  การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา 67 (4)) 
  (2)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา 68 (8)) 
  (3)  การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
  (4)  จัดให้มีท่ีจอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
  (5)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17)) 
  (6)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา  16 (28)) 

 5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เก่ียวข้อง  
ดังนี้ 

(1)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  68 (6)) 
(2)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  (มาตรา  68 (5)) 
(3)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา  68 (7)) 
(4)  ให้มีตลาด  (มาตรา  68 (10)) 
(5)  การท่องเท่ียว  (มาตรา  68 (12)) 
(6)  กิจการเกี่ยวกับพาณิช  (มาตรา  68 (11)) 
(7)  การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ  (มาตรา  16 (6)) 
(8)  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา  16 (7)) 

 5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่
เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  (1)  คุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อม  (มาตรา  67 (7)) 
  (2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมท้ังก าจัดมูลฝอย 

      และส่ิงปฏิกูล  (มาตรา  67 (2)) 
  (3)  การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  (มาตรา  17 (12)) 

 5.6  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมปัญญาท้องถ่ิน  มีภารกิจที่
เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  (1)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   

      (มาตรา  67 (8)) 



  (2)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (มาตรา  67 (5)) 
  (3)  การจัดการศึกษา  (มาตรา  16 (9)) 
  (4)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

      (มาตรา17 (18)) 
 

 5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  (1)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและความสมควร  (มาตรา  67 (9)) 
  (2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการมีมาตรการปูองกัน  (มาตรา  16 (16)) 
  (3)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของ  อปท.  (มาตรา  17(3)) 
  (4)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน 

      ท้องถิ่นอื่น  (มาตรา  17 (16)) 
 ภารกิจท้ัง  7  ด้าน  ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบด้วย  การด า เนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
หมายเหตุ  : มาตรา  68  หมายถึง  มาตรากฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

     พ.ศ.2543  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  5  พ.ศ.2546 
  มาตรา  16  และ  17  หมายถึง  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
 
 
 ภารกิจหลัก 
 (1)  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  ถนน  สะพาน  เป็นต้น 
 (2)  การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  เช่น  ไฟฟูา  น้ าประปา  เป็นต้น 
 (3)  การรักษาความสะอาดถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  ท่ีสาธารณะ  รวมท้ังการก าจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล 
 (4)  การปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
 (5)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (6)  การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
 (7)  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (8)  การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร 
 (9)  การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (10)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ 

        และผู้ด้อยโอกาส 
 (11)  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 (12)  การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
 (13)  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 (14)  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  
 ภารกิจรอง 
 (1)  การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 (2)  การคุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 (3)  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 (4)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
 (5)  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น 
 (6)  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 (7)  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 (8)  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
 (9)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (10)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
 (11)  การจัดการ  การบ ารุง  และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้  ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ 

        และส่ิงแวดล้อม 
(12)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย 
        ในชีวิติและทรัพย์สินของราษฎร 
 



7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
 

 

การก าหนดโครงสร้างปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้มีขนาดกลาง โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 3 ส่วน  (ส่วนราชการอื่น อบต. อาจก าหนดเพิ่มได้)  ได้แก่ ส านักงานปลัด อบต. กองคลัง 
และกองช่าง  ก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลังท้ังส้ิน  21  อัตรา โดย ก.ท. (เดิม) ก าหนดต าแหน่งในสายงานไว้
เพียง 18 สายงาน  

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของต าบลก าโลน  ท่ีมีประชาชนประสบอยู่  และหน้าท่ีปฏิบัติ
ในภารกิจต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้คนท่ีมีความรู้ความสามารถ  เพื่อท่ีจะปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับอัตราก าลังในองค์การบริหารส่วนต าบลข้างเคียงท่ีมี
งบประมาณและภาระหน้าท่ีใกล้เคียงกัน  จะเห็นได้ว่าการก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลก า
โลนยังไม่มีความเหมาะสม ดังนี้ในด้านอื่น ๆ  กรอบอัตราก าลังต าแหน่งสายงานท่ีก าหนดไว้  21  ต าแหน่ง  
18  สายงาน  เพื่อสามารถรองรับภารกิจหน้าท่ี  และสอดคล้องกับสภาพปัญหาอ านาจหน้าท่ีในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ล าดับ
ที ่ อบต. 

งบประมาณ
รายจ่าย ปี 

2557 

พนักงาน
ส่วนต าบล 

พนักงาน
จ้าง 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

คิดเป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากร 
หมายเหตุ 

1 ท่าดี 25,500,000 19 14 1 30  
2 เขาแก้ว 21,655,350 18 6 - 28.46  
3 ลานสกา 22,764,500 16 21 1 33.36  
4 ก าโลน 29,000,000 20 22 1 27.82  

 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องก าหนดโครงสร้าง

และก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าท่ี  ท่ีเป็นภารกิจในปัจจุบันและอนาคตท่ี
จะน าไปสู่การพัฒนาต าบล  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนกระจายอ านาจและตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 
 

8.1  โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะด าเนินการ
ดังกล่าว  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ
ดังกล่าว  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการท่ีจะร้องรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจ
ก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือก าหนดเป็นฝุาย  และในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น  และ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  พิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณมากพอก็อาจจะพิจารณาต้ั งเป็นส่วน
ต่อไป  ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.  ส านักงานปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารท่ัวไป 

-  งานธุรการ สารบรรณ  
-  งานอาคารสถานท่ี 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม 
-  งานส่งเสริมการท่องเท่ียวและกีฬา 

      -  งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานส่งเสริมการเกษตร 
      -  งานอื่น ๆ  ท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการใด 
 

1.2  งานการเจ้าหน้าท่ี 
       -  งานบริหารงานบุคคล 
       -  งานการประชุมการฝึกอบรม สัมมนา 
       -  งานบรรจุและแต่งต้ัง  โอน ย้าย 
       -  งานทะเบียนประวัติ 
       -  งานเกี่ยวกับการประเมินผล  การ   
          ปฏิบัติงานประจ าปี 
       -  งานวินัย 
       -  งานสิทธิและสวัสดิการ 

1.  ส านักงานปลัด อบต. 
1.2  งานบริหารท่ัวไป 

-  งานธุรการ สารบรรณ  
-  งานอาคารสถานท่ี 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม 
-  งานส่งเสริมการท่องเท่ียวและกีฬา 

      -  งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานส่งเสริมการเกษตร 
      -  งานอื่น ๆ  ท่ีไม่อยู่ในส่วนราชการใด 
 

1.2  งานการเจ้าหน้าท่ี 
       -  งานบริหารงานบุคคล 
       -  งานการประชุมการฝึกอบรม สัมมนา 
       -  งานบรรจุและแต่งต้ัง  โอน ย้าย 
       -  งานทะเบียนประวัติ 
       -  งานเกี่ยวกับการประเมินผล  การ   
          ปฏิบัติงานประจ าปี 
       -  งานวินัย 
       -  งานสิทธิและสวัสดิการ 

 

 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.3  งานนโยบายและแผน 

-  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
-  งานงบประมาณ 
 

1.4  งานกฎหมายและคดี 
        -  กฎหมายและนิติกรรม 
        -  งานการด าเนินการทางคดี  
           และศาลปกครอง 
       -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
       -  งานระเบียบการคลัง 
       -  ข้อบัญญัติและระเบียบ 
 

1.5  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
      -  งานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
      -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.6  งานสวัสดิการสังคม 

 -  งานสวัสดิการสังคม 
 -  งานพัฒนาชุมชน 
 -  งานจัดระเบียบชุมชน 

       -  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
       -  งานส่งเสริมอาชีพอาชีพและข้อมูล  
          แรงงาน 
       -  งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
       -  งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
       -  งานสังคมสงเคราะห์ 
       -  งานเบ้ียยังชีพคนชรา 
       -  งานเบ้ียยังชีพคนพิการ 
       -  งานเบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

1.3  งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
-  งานงบประมาณ 
 

1.4  งานกฎหมายและคดี 
        -  กฎหมายและนิติกรรม 
        -  งานการด าเนินการทางคดี  
           และศาลปกครอง 
       -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
       -  งานระเบียบการคลัง 
       -  ข้อบัญญัติและระเบียบ 
 

1.5  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
      -  งานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
      -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.6  งานสวัสดิการสังคม 

 -  งานสวัสดิการสังคม 
 -  งานพัฒนาชุมชน 
 -  งานจัดระเบียบชุมชน 

       -  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
       -  งานส่งเสริมอาชีพอาชีพและข้อมูล  
          แรงงาน 
       -  งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
       -  งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
       -  งานสังคมสงเคราะห์ 
       -  งานเบ้ียยังชีพคนชรา 
       -  งานเบ้ียยังชีพคนพิการ 
       -  งานเบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 

-   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-   งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-   งานเก็บรักษาเงิน 
 

2.2  งานบัญชี 
-   งานการบัญชี 
-  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
-  งานงบการเงินและงบทดลอง 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
-  

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานทะเบียนพัสดุ 
- งานจัดซื้อจัดจ้าง 
- งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินและ

พัสดุ 
- งานประสานงานและรายงาน 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 
 

2. กองคลัง 
2.1  งานการเงิน 

-   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-   งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-   งานเก็บรักษาเงิน 
 

2.2  งานบัญชี 
-   งานการบัญชี 
-  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
-  งานงบการเงินและงบทดลอง 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 

 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานทะเบียนพัสดุ 
- งานจัดซื้อจัดจ้าง 
- งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานประสานงานและรายงาน 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 

 

 
 

 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
3. กองช่าง 

3.1   งานก่อสร้าง 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เข่ือน กั้นน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

 

3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 

- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 
- งานบ าบัดน้ าเสีย 
- งานกิจการน้ าบาดาล 
- งานซ่อมแซม 

  -     งานสวนสาธารณะ 

3. กองช่าง 

3.1   งานก่อสร้าง 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เข่ือน กั้นน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 
- งานผังเมือง 

 

3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 

- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 
- งานบ าบัดน้ าเสีย 
- งานกิจการน้ าบาดาล 
- งานซ่อมแซม 

  -     งานสวนสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2   การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

ตามกรอบโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  เป็นองค์การบริหาร ส่วนต าบล
ขนาดกลาง  ประกอบด้วยส่วนราชการ  3  ส่วน คือ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง  และ
กองช่าง   ท้ังนี้เพื่อเป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เกี่ยวกับโครงสร้างมาตรฐานท่ัวไป  แต่ท้ังนี้ยังคงอัตราต าแหน่ง คือ 

กรอบโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน     จ านวน  58  อัตรา 

1. นักบริหารงาน อบต.  (ปลัด อบต.)  ระดับ  8   จ านวน  1  อัตรา 
2. นักบริหารงาน อบต.  (รองปลัด อบต.)  ระดับ 7   จ านวน  1  อัตรา 

 

ส านักงานปลัดฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
         3.  นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับ  6  (หัวหน้าส านักงานปลัดฯ) จ านวน  1  อัตรา 
 4.  นิติกร  ระดับ  7วช      จ านวน  1  อัตรา 
 5.  บุคลากร  ระดับ  3-5/6ว.     จ านวน  1  อัตรา 
 6.  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ  3-5/6ว.  จ านวน  1  อัตรา 
 7.  นักวิชาการศึกษา ระดับ 3-5/6ว.    จ านวน  1  อัตรา 
 8.  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ  3-5/6ว.    จ านวน  1  อัตรา 
 9.  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับ 3-5/6ว.   จ านวน  1  อัตรา 
 10.  ครู        จ านวน  3  อัตรา 
 11.  ครูผู้ดูแลเด็ก      จ านวน  3  อัตรา 
 

ลูกจ้างประจ า 
 12.  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป     จ านวน  1  อัตรา 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 13.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเท่ียว   จ านวน  1  อัตรา 
 14.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ     จ านวน  1  อัตรา 
 15.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน     จ านวน  1  อัตรา 
 16.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์    จ านวน  1  อัตรา 
 17.  พนักงานขับรถขยะ      จ านวน  1  อัตรา 
 18.  ตกแต่งสวน       จ านวน  1  อัตรา 
 19.  พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  1  อัตรา 
 20.  ผู้ดูแลเด็ก       จ านวน  9  อัตรา 



พนักงานจ้างทั่วไป 
 21.  คนงานประจ ารถขยะ     จ านวน  3  อัตรา 
 22.  คนงานท่ัวไป      จ านวน  4  อัตรา 
 

กองคลัง 
พนักงานส่วนต าบล 
 23.  นักบริหารงานการคลัง  ระดับ 7  (ผู้อ านวยการกองคลัง) จ านวน  1  อัตรา 
 24.  นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ  7ว    จ านวน  1  อัตรา 
 25.  นักวิชาการพัสดุ ระดับ  3-5/6ว    จ านวน  1  อัตรา 
 26.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับ  3-5/6ว.   จ านวน  1  อัตรา 
 27.  เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ  2-4/5    จ านวน  1  อัตรา 
 28.  เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  ระดับ  1-3/4   จ านวน  1  อัตรา 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 29.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ      จ านวน  1  อัตรา 
 30.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้     จ านวน  1  อัตรา 
 31.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี    จ านวน  1  อัตรา 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
 32.  คนงานท่ัวไป      จ านวน  2  อัตรา 
             

กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 
 33.  นักบริหารงานช่าง ระดับ 7  (ผู้อ านวยการกองช่าง)  จ านวน  1  อัตรา 
 34.  นายช่างโยธา  ระดับ 2-4/5     จ านวน  1  อัตรา 
 35.  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 2-4/5    จ านวน  1  อัตรา 
 36.  นายช่างโยธา  ระดับ  2-4/5    จ านวน  1  อัตรา 
 37.  นายช่างไฟฟูา  ระดับ  2-4/5    จ านวน  1  อัตรา 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 38.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการประปา     จ านวน  1  อัตรา 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
 39.  คนงานท่ัวไป      จ านวน  2  อัตรา 



12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
       ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
 

 

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานจ้างทุกคน   
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดให้พนักงานจ้างทุกคน ทุก
ต าแหน่งได้มีโอกาสท่ีจะพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 4 ปี โดยมีแนวทางการ
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 5 ด้าน ดังนี้ 

1.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ  

2.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

3.  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การส่ือสาร และส่ือความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 

5.  ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

แนวทาง วิธีการ กลุ่มเปูาหมาย ระยะเวลา 

การปฐมนิเทศ 

 

การพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

- ฝึกอบรม 

 

- การฝึกอบรม/ศึกษาดู
งาน/การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

- ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทุกคน 

 

- พนักงานจ้างทุกคน/ทุก
ต าแหน่ง 

- ภายใน 3 เดือนนับจาก
เริ่มงาน 

 

- ไม่ต่ ากว่าปีละ 1 ครั้ง 
 

 



13.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
       ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
 
 

อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยท่ัวไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่  

1.  พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 

2.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
4.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ขอประกาศให้มาตรฐานท้ัง 5 ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น 
 “ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ก าโลน” ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



10.  แผนภูมิโครงการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 

โครงสร้างส่วนราชการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลก าโลน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด  อบต. 
นักบริหารงาน  อบต. 8 

ส านักงานปลัด  อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป  6 

กองคลัง 
นักบริหารงานคลงั  7 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง 7 

1.  งานบริหารงานทั่วไป 

2.  งานการเจ้าหน้าท่ี 

3.  งานนโยบายและแผน 

4.  งานกฎหมายและคดี 

5.  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 

     วัฒนธรรม 

6.  งานสวัสดิการสังคม 

1.  งานการเงิน 

2.  งานบัญชี 

3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

1.  งานก่อสร้าง 

2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

3.  งานประสานสาธารณูปโภค 

รองปลัด  อบต. 
นักบริหารงาน  อบต. 7 



                   

           โครงสร้างส านักงานปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 

13 1 16 7 
         

ส านักงานปลัด  อบต. 

นักบริหารงานท่ัวไป  6 

งานบริหารทั่วไป 

พนักงานส่วนต าบล 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป5 
ลูกจ้างประจ า 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 
- พนักงานขับรถขยะ 1 คน 
- พนักงานขับรถยนต์ 1 คน 
- ตกแต่งสวน 1 คน 
- คนงานประจ ารถขยะ 2 คน 
- คนงานทั่วไป 2 คน 
 

งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานสวัสดิการสังคม งานการเจ้าหน้าท่ี 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักพัฒนาชุมชน 5 
พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน       
   1 คน 
 
 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักวิชาการศึกษา 6ว 
- ครูผู้ดูแลเด็ก 6 คน 
พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 9 คน 
- คนงานทั่วไป 1 คน 
 
 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นิติกร 7วช. 
 
 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย 
  และแผน 4 
พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
  1 คน 
 
 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- บุคลากร 5 
พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการ 
  ท่องเที่ยว 1 
- คนงานทั่วไป 1 คน 
 
 
 



 

         โครงสร้างกองคลัง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 

6 - 3 2 

กองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง 7 

งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 

งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 

งานการเงิน 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว 
- เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 
 
พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน 
 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 5 
   
พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ 
  รายได้  1 คน 
- คนงานทั่วไป 1 คน 
 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- เจ้าหน้าที่การเงินและ 
  บัญชี1-3/4 
  
 พนักงานจ้าง 
- คนงานทั่วไป  1 คน 
 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 7วช. 
 
  พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1 คน 
 
 



          

         โครงสร้างกองช่าง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 

5 - 1 2 

กองช่าง 

นักบริหารงานช่าง 7 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค งานก่อสร้าง 

พนักงานส่วนต าบล 
- นายช่างไฟฟูา 3 
   
พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา 
  1 คน 
- คนงานทั่วไป 1 คน 
 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นายช่างโยธา 3 
  
 พนักงานจ้าง 
- คนงานทั่วไป  1 คน 
 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นายช่างโยธา 5 
- เจ้าพนักงานธุรการ 2 
 
   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


