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ค าน า 

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  มีวัตถุประสงค์ใช้เป็น
เครื่องมือและแนวทางในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน  พัฒนาก าลังคนในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้
สามารถด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

   การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถคาดคะเนได้ว่าใน
อนาคตในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าจะมีการใช้อัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวนเท่าใดจึงจะ
เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  อีกท้ังเป็นการก าหนดทิศทางและเปูาหมาย
ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย 

  ท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน   ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปีในรอบ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 -  2560 ไปแล้ว  ซึ่งขณะนี้ใกล้ครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลัง  
3 ปี  ดังกล่าว  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  จึง
ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563  ขึ้น โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 
 

  เนื่องจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2558 – 2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าโลน  จะส้ินสุดลงในวันท่ี 30 กันยายน  2560  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน จึง
จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563  ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผน
อัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  ท้ังนี้เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด   

๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมี
ต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ี
ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วน
ต าบล เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด 

๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  2561 – 2563  ขึ้น 

 

 

 

 

 



2.  วัตถุประสงค์ 
 

  2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ท่ี
เหมาะสม  ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

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

  2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก า ลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



3.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 

การวางแผนการจัดท าแผนอัตราก าลัง  เป็นกระบวนการสร้างความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
ระหว่างทิศทางการบริหารงานของหน่วยงานกับกลยุทธ์ด้านทุนมนุษย์ขององค์กร  โดยมีเปูาหมายเพื่อให้
องค์กรมีทรัพยากรบุคคลเหมาะสม มีความรู้ทักษะและ  สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องกับเงื่อนเวลา  โดยใช้ระเบียบวิธีในการวิเคราะห์สภาพก าลังคนในปัจจุบัน ก าหนด/ระบุความ
ต้องการ ก าลังคนในอนาคต วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจุบันกับ อนาคต  ก าหนดแนวทางการจัดท า
และการน าไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผล 

3.๑ กรอบแนวคิดเร่ืองการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเร่ืองการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการท่ีเป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาท างานให้
บรรลุเปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ท่ี
องค์กรต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพื่อท่ีจะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังใน
อนาคตท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ
ในการก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมต้ังแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายใน
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีท่ีจะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและ



สมรรถนะท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อธ ารงรักษาก าลังคนท่ีเหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีการท่ีจะให้ได้ก าลังคน
ท่ีมีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยท่ัวไป การมีจ านวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการท่ีจะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใด  ท้ังในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเร่ือง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ท่ีเน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลก าโลน ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานท่ีมีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน   
ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

  - สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
  - สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
  - สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานท่ีบรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
  - สายงานท่ัวไป ได้แก่ สายงานท่ีบรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ลูกจ้างประจ า :  ปฏิบั ติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ี เน้นการใช้ความรู้

ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานท่ีมีความต่อเนื่องในการท างานตามลักษณะกลุ่มงานของลูกจ้างประจ า และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ



พนักงานส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่งของลูกจ้างประจ าไว้ 3 กลุ่มแต่องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนมีเพียง 1 
กลุ่ม ดังนี้ 

  - กลุ่มสนับสนุน ได้แก่ นักจัดการงานท่ัวไป   
พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและส้ินสุดท่ีแน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะส้ัน  หลักเกณฑ์การ
ก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
กลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างท่ัวไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 3.1.3  แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน  จ าเป็นต้องสร้าง

กระบวนการรวบรวมข้อมูลท่ีสะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติ
เชิงเวลาคือ  มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 

 

 
 

จากไดอะแกรมที่แสดงเบ้ืองต้น  สะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติท่ียืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ท่ีได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 
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  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ท่ีมีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective : เพื่อให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลก าโลน บรรลุผลตามพันธกิจท่ีต้ังไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการ
ด าเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันท่ีด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่
อย่างไร หากงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การ
จัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
การเงินและบัญชี  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการเงินและบัญชี พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ ฯลฯ  จะบรรจุให้
ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองคลัง เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าท่ีเข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล   และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งท่ีก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปล่ียน
ลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  



การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ได้ก าหนดอัตราก าลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าท่ี
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง 
ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานท่ัวไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างท่ัวไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับช้ันเพื่อสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ท่ีแต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

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

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานท่ีต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเช่ียวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอื่นท่ีเหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

  โดยมีการรวบรวมปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นกับเวลาท่ีใช้ไปท้ังหมด เปรียบเทียบกับเวลาท่ีบุคคล
นั้นจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 1 ปี  จะต้องมีระยะเวลา 82,800 นาทีต่อปีเทียบกับเวลาท้ังหมด ซ่ึงใช้วิธี
คิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    ดังนี้ 
 

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

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

 กระจกด้านที่ 4 Driver:   เป็นการน าผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าโลน (ท่ียึดโยงกับตัวช้ีวัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน   มายึดโยงกับจ านวน
กรอบก าลังคนท่ีต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นท่ีการปฏิบัติงาน การ
บริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  
(การตรวจประเมิน LPA)    



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

 ประเด็นเร่ืองการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดย
ปัจจุบัน มี 3 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง และ กองช่าง      

 ประเด็นเร่ืองการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
เป็นองค์กรท่ีมีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลัง
ท่ีจะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้   การปรับต าแหน่ง
อัตราก าลังท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลท่ีได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าโลน และหัวหน้าส่วนราชการ ท้ัง 3 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking : เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเดียวกัน พื้นท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี , องค์การบริหารส่วนต าบลลาน
สกาและองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังสามแห่ง  เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในเขต
พื้นท่ีอ าเภอเดียวกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 

อบต. 
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2560 
จ านวนพนักงาน

ส่วนต าบล 

จ านวน
ลูกจ้างประ

จ า 

จ านวน
พนักงาน

จ้าง 

รวม
ทั้งสิ้น 

คิดเป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายงาน

บุคคล 
หมายเหต ุ

ก าโลน 54,160,160 20 1 23 44 34.76  

ท่าดี 43,124,300 22 1 19 42 39.05  

เขาแก้ว 34,430,900 19 - 7 26 34.44  

ลานสกา 30,116,400 16 1 17 34 34.72  

   



จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี  และองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกา พบว่าการก าหนด
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว  และองค์การบริหารส่วนต าบลลานสกามีอัตราก าลังใกล้เคียง
กัน  ซึ่งเรียงตามล าดับงบประมาณของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน
มีงบประมาณมากท่ีสุด  แต่เมื่อมองในบริบทของงบประมาณรายจ่าย เปรียบเทียบกับขนาดพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ  
และจ านวนประชากร แล้วปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลท้ัง 4 แห่ง  มีศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่าเมื่อเทียบกับองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง  ดังนั้นในเรื่องของ
การก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับท้ังส่ีหน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ  2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกล่ีย
ต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพิ่มต าแหน่งแต่อย่างใด  และจ านวน ปริมาณคนท่ีมีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถท่ีจะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  ส าหรับบางต าแหน่งท่ียังไม่มีคนครองก็ยังมีพนักงานส่วนต าบลท่ีสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีทดแทนได้  และยังคงด าเนินการสรรหาต่อไป  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ไดแตงต้ังคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป

งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบดวย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และหัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคลเปนเลขานุการจัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลก า
โลน ตามกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู
บริหารและ สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ให
เหมาะสม กับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพของกลุ่มงานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจาง  ในองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน โดยให
หัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพื่อก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรง
กับภารกิจและ อ านาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวน
ข้าราชการ ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 



 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง จ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง
ไมเกิน รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน ขององค์การบริหาร
ส่วสต าบลก าโลน ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ อยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

 
3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์               
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล         
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน สามารถพยากรณ์ส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าโลนสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) 
ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความ
รุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานท้ังด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเช่ือมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายท่ีต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดส้ินไป
ได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การท่ีหน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน สามารถท่ีจะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้ังก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 



3.3.7 ช่วยท าให้ เกิดการจ้างงานท่ี เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มต้ังแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
   3.4.๑ แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลก าโลน  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน เช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังใน
แต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพื่อจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน และ

ส่งคณะท างานเพื่อปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า

งบประมาณ 2561 – 2563   
  3.4.๖  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน จัดส่งแผนอัตราก าลังท่ีประกาศใช้แล้ว ให้

อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 มีสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานดังต่อไปนี้  

4.1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

4.1.1  ด้านกายภาพ 

ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอลานสกา ไปทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 24 กิโลเมตร ต้ังอยู่เลขท่ี 
107 หมู่ท่ี 7 ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075 -533111 ต่อ 11-17 
โทรสาร 075-533111 ต่อ 18 

ลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นท่ีราบเชิงเขา ต้ังอยู่ในหุบเขาของเทือกเขานครศรีธรรมราช (เขาหลวง) ซึ่งเป็นเขตพื้นท่ี

ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวงและเขตปุาสงวนแห่งชาติ  บ้านเรือนของราษฎรต้ังอยู่ในพื้นท่ีราบเชิงเขา มี      
ล าคลองธรรมชาติจ านวน 5 สาย คือคลองปง คลองใหญ่ คลองท่าชาย  คลองล างา ไหลมาบรรจบรวมกันเป็น    
ล าคลองสายหลัก คือ คลองก าโลน (ขุนน้ า) และคลองหยวด 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะเป็นแบบร้อนช้ืนแถบมรสุม มีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้ง ต้ังแต่

กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนกันยายน   อากาศร้อนและแห้งแล้งอาจมีฝนตกบ้างและ ต้ังแต่
กลางเดือนตุลาคม – ธันวาคม จะมีฝนตกชุม แต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมปริมาณฝนเริ่มน้อยและอากาศเย็น
สบายเป็นช่วงท่ีอากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อน 

ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทราย   

ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ คลองก าโลนซึ่งเป็นคลองสายหลัก และมีห้วยย่อยๆ ผ่านสวนของ
ชาวบ้านอีกหลายสาย  



แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น ได้แก่ 
  -     ฝาย     3 แห่ง 
  -     ประปาภูเขา        7 แห่ง 
  -     ประปาผิวดิน    5 แห่ง 

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในพื้นท่ีต าบลก าโลน ประกอบด้วยพื้นท่ีภูเขาท้ังท่ีติดเขตอุทยานเป็นปุาดิบช้ืนตามเทือกเขาและในส่วน
พื้นท่ีท ากินของชาวบ้าน จะเป็นการปลูกผลไม้ยืนต้นเช่น มังคุด ทะเรียน เงาะ ลองกอง ลางสาด จ าปาดะ 
สะตอ ฯลฯ 

4.1.2 ด้านการเมืองการปกครอง 

 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  เดิมเป็นสภาต าบลก าโลน   ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ได้รับการประกาศจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลจาก
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2539  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 5 
ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต่อมาได้ย้ายมาท่ีท าการใหม่เป็นอาคาร 2 ช้ัน ต้ังอยู่ท่ี 
เลขท่ี 107 หมู่ท่ี 7 ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มีอาณาเขตติดกับพื้นท่ีใกล้เคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ จดเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง , ต าบลยางค้อม ด้านอ าเภอพิปูน  และ

ต าบล บ้านเกาะ , ต าบลพรหมโลก ด้านอ าเภอพรหมคีรี 
ทิศใต้  จดเขตต าบลเขาแก้ว   อ าเภอลานสกา 
ทิศตะวันออก จดเขตต าบลก าโลน   อ าเภอลานสกา 
ทิศตะวันตก จดเขตต าบลละอาย,ต าบลสวนขัน ด้านอ าเภอฉวาง และต าบลช้างกลาง 

ด้านอ าเภอช้างกลาง และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง 

การเลือกต้ัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ได้แบ่งเขตการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
ก าโลน ท้ังเขตต าบล เป็น ๑ เขตเลือกตั้ง และสมาชิกสภาออกเป็น  12  เขตเลือกตั้ง  

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ข้อมูลเม่ือวันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕5)   
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เขตเลือกตั้งท่ี 1  จ านวน 6,72๘ คน 
 -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รวมท้ัง 12 เขตเลือกตั้ง          
จ านวน 6,728 คน  

  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลอืกต้ัง  (ข้อมูลเม่ือวันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕5)   

 -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เขตเลือกตั้งท่ี 1  จ านวน 5,385 คน 



 -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เขตเลือกต้ังท่ี 1 จ านวน 331 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ 405 คน คิดเป็นร้อยละ 87.73 
เขตเลือกต้ังท่ี 2 จ านวน 402 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ 478 คน คิดเป็นร้อยละ 84.10 
เขตเลือกต้ังท่ี 3 จ านวน 520 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ 565 คน คิดเป็นร้อยละ 92.04 
เขตเลือกต้ังท่ี 4 จ านวน 626 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ 827 คน คิดเป็นร้อยละ 75.70 
เขตเลือกต้ังท่ี 5 จ านวน 501 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ 677 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 
เขตเลือกต้ังท่ี 6 จ านวน 443 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ 513 คน คิดเป็นร้อยละ 86.35 
เขตเลือกต้ังท่ี 7 จ านวน 359 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ 470 คน คิดเป็นร้อยละ 76.38 
เขตเลือกต้ังท่ี 8 จ านวน 196 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ 260 คน คิดเป็นร้อยละ 75.38 
เขตเลือกต้ังท่ี 9 จ านวน 499 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ 647 คน คิดเป็นร้อยละ 77.13 
เขตเลือกต้ังท่ี 10 จ านวน 619 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ 782 คน คิดเป็นร้อยละ 79.16 
เขตเลือกต้ังท่ี 11 จ านวน 360 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ 440 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 
เขตเลือกต้ังท่ี 12 จ านวน 529 คน จากจ านวนผู้มีสิทธิ 664 คน คิดเป็นร้อยละ 79.67 

 
4.1.3  ประชากร 

ประชากรแยกตามช่วงอายุ 

ประชากรตามช่วงอายุ หญิง ชาย รวม 

จ านวนประชากรเยาวชน(อายุต่ ากว่า 18 ปี) 953 992 1,945 

จ านวนประชากรอายุ (18-60 ปี) 2,830 2,894 5,724 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ(อายุมากกว่า 60 ปี) 635 802 1,437 

รวม 4,418 4,686 9,106 

 

 

 

 

 



ประชากรแยกตามหมู่บ้าน 

ล าดับ ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

หญิง ชาย รวม 
บ้านปกติ บ้านรื้อถอน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

บ้านวัดจันทร์ 
บ้านวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 
บ้านย่านยาว 
บ้านวัดสมอ 
บ้านคีรีวง 
บ้านมะม่วงกวาง 
บ้านวัดวังไทร 
บ้านคีรีทอง 
บ้านขุนคีรี 
บ้านคีรีธรรม 
บ้านไสเนียง 
บ้านวังโหล 

191 
230 
279 
400 
315 
218 
170 
148 
347 
357 
264 
272 

42 
4 

11 
10 
11 

5 
4 
1 
2 
1 
1 
1 

265 
360 
395 
585 
468 
394 
297 
177 
460 
567 
307 
413 

274 
315 
359 
515 
412 
378 
275 
167 
450 
526 
291 
456 

539 
675 
754 

1,100 
880 
772 
572 
344 
910 

1,093 
598 
869 

รวม 3,191 93 4,418 4,688 9,106 

หมายเหตุ ข้อมูลจากส านักงานทะเบียน อ าเภอลานสกา ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2559 

4.1.4  สภาพทางสังคม 

 การศึกษา 
-  ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์    จ านวน   2   แห่ง  

 เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ได้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีวง 

  - โรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเด็กศึกษา 
  - ระดับประถมศึกษา  จ านวน    5 แห่ง  ได้แก่ 
   1. โรงเรียนวัดจันทร์      ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 
   2. โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์     ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 
   3. โรงเรียนวัดสมอ         ต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 
   4. โรงเรียนวัดวงัไทร      ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 
   5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)       ต้ังอยู่หมู่ท่ี 9  
                                    (เปิดสอนระดับประถมศึกษา จนถึง   มัธยมต้น) 
  - ระดับมัธยมศึกษา จ านวน    1 แห่ง ได้แก่ 



   1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  เปิดสอน ระดับมัธยมต้น        
จนถึงมัธยมปลาย 

สาธารณสุข        

   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง ได้แก่  
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านย่านยาว มีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน, นักวิชาการ

สาธารณะสุข 3 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 98 คน  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคีรีวง มีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน, นักวิชาการ

สาธารณะสุข 3 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 70 คน 
จากการด าเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ังสองแห่งจะให้บริการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเส่ียง  โรคท่ีมักเกิดแก่ประชากรในต าบล  ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ, โรค
ระบบย่อยอาหาร, โรคผิวหนัง, โรคระบบไหลเวียน, โรคระบบกล้ามเนื้อ โครงร่ าง กระดูก, โรคติดเช้ือและ
ปรสิต และโรคอื่นๆ โดยในด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ได้สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลก าโลน 

อาชญากรรม 
  ต าบลก าโลนไม่มีเหตุอาชญากรรมร้ายแรง อาจจะมีปัญหาเหตุลักขโมยทรัพย์สินหรือพืชผล
ทางการเกษตรเล็กๆ น้อยๆ ปัญหาการรุกล้ าท่ีดินของประชาชน  ซึ่งไม่ร้ายแรงสามารถไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท
ในระดับหมู่บ้านได้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ก็ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุ
ดังกล่าว โดยการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นการสอดส่องเหตุการณ์ภายในต าบล ซึ่งในพื้นท่ีต าบลก าโลนก็ยังมี
จุดบริการประชาชน 2 แห่ง คือ จุดบริการความปลอดภัยนักท่องเท่ียว (ท่ีพักสายตรวจประจ าต าบล)  และ
สถานีต ารวจชุมชนต าบลก าโลน     

  ยาเสพติด 
ในพื้นท่ีต าบลก าโลน มีผู้ค้า และผู้เสพยาเสพติดซึ่งมีท้ังชนิดร้ายและและไม่ร้ายแรงโดยท่ีพบ

เป็นส่วนมากจะเป็นประเภทกระท่อม โดยองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ได้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับอ าเภอและจังหวัดในการแก้ไขปัญหาโดยการอุดหนุนงบประมาณโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริม
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู  

การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนนุเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 



4.1.5  ระบบบริการพื้นฐาน 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

   การคมนาคมขนส่ง 
การเดินทางมาต าบลก าโลน มีบริการรถสองแถวสาธารณะ สายนครศรีฯ-คีรีวง และสายโคจร 

และสามารถเดินทางโดยรถส่วนบุคคล 

การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูา

ส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้ นท่ีได้ท้ังหมด เนื่องจากพื้นท่ีท่ีมีความ
ต้องการให้ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ อีกท้ังในจุดท่ีได้ด าเนินการไปแล้วได้เสียหายหลายจุด
ท่ัวทุกหมู่บ้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ได้ด าเนินการแก้ไขแต่ยังไม่สามารถใช้การได้หมด 

การประปา 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน มีระบบประปาหอถังให้บริการประชาชนในหมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 

และหมู่ท่ี 3 โดยปัจจุบันมีจ านวนประชาชนท่ีใช้น้ าประปา โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้น้ าตามมาตรวัดน้ า
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน จ านวน 255 ราย 

โทรศัพท์ 
ปัจจุบันระบบโทรศัพท์ภายในต าบลเป็นแบบโทรศัพท์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีไปรษณีย์เอกชน  จ านวน  ๑  แห่ง  ต้ังอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 5  

เส้นทางคมนาคม 
การเดินทางมาต าบลก าโลน สามารถเดินทางโดยการใช้รถทางเส้นทางสายหลัก 2 สาย คือ 

สายนครศรีฯ-คีรีวง และสายโคจร และมีเส้นทางย่อยเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

4.1.๖ ระบบเศรษฐกิจ 

การเกษตร  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญและมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือมังคุดเขา ซึ่งมีผลโต ผิวเกล้ียง รสชาติดี ขายได้ราคา
สูงเพราะเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีภูเขาสูง และยังมีผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ท่ีสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ต าบลก าโลน อีกมากมาย  ได้แก่  ทุเรียน ยางพารา  สะตอ ลองกอง ลางสาด จ าปาดะ ลูกเนียง ส้มแขก ผักเข
ลียง ผักกูด ชะอม มะเขือ บวบ ต าลึง พริกขี้หนู ฯลฯ 

การปศุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเล้ียงในครัวเรือน เช่น  การเล้ียงโค ไก่  เป็ด  สุกร   



การบริการ 
  -  ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวชุมชนบ้านคีรีวง     หมู่ท่ี 10 
  -  ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคีรีวง         หมู่ท่ี 10 
  -  ศูนย์จ าหน่ายอาหารชุมชนบ้านคีรีวง         หมู่ท่ี  4 
    -  ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน        11 แห่ง 
  -  ท่ีท าการก านันต าบลก าโลน     หมู่ท่ี  1 
    -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจ าต าบล    1 แห่ง  หมู่ท่ี   2 

การท่องเที่ยว 
 ในพื้นท่ีต าบลก าโลน มีสถานท่ีท่องเท่ียวท้ังทางธรรมชาติ และสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์โดยสถานท่ี

ทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มีปริมาณนักท่องเท่ียวเข้ามาในพื้นท่ีเพิ่มขึ้นจ านวนมาก 
ได้แก่ 

- หมู่บ้านคีรีวง ซึ่งต้ังอยู่ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 5,8,9 และ 10 นักท่องเท่ียวที่เข้ามาเพื่อชมความ
เป็นอยู่ของชุมชนพึ่งตนเองและมาชมธรรมชาติท่ีสวยงาม  
  -  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีความสูง 1,835 เมตร  จากระดับน้ าทะเล  เป็นต้นน้ าล าธาร
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - หนานหินท่าหา  เป็นลานหินแกรนิต  บริเวณริมคลองท่าหา  เหมาะส าหรับการเล่นน้ า  
และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  และใช้เป็นท่าน้ า  ข้ามไปสวนสมรมรายรอบชุมชน  รวมท้ังเป็นตลาดกลาง
ซื้อขายผลไม้ของชุมชน 
  - น้ าตกวังไม้ปัก  ต้นน้ าอยู่บนยอดเขาหลวง    โดยรอบน้ าตกจะเป็นสวนสมรมของชาวบ้าน 
  - น้ าตกสอยดาว  เป็นน้ าตกขนาดใหญ่  เหมาะส าหรับเล่นน้ าและปีนปุายก้อนหินใหญ่ไปตาม
สายน้ า  สามารถเดินเท้าเลียบคลองท่าหาและผ่านสวนสมรมไปจนถึงน้ าตกได้ไม่ล าบาก 
  - น้ าตกกินรี  เดิมช่ือน้ าตกคลองท่าชาย  เมื่อครั้งมีการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาปูองกัน
ตนเอง  เมื่อปี พ.ศ.  2528  และหมู่บ้านได้รับรางวัลกินรี  จึงได้เปล่ียนช่ือมาเป็นน้ าตกกินรี   
  - น้ าตกคลองล างา  เป็นน้ าตกยาวต่อเนื่องมาจากคลองล างา  มีแอ่งเล่นน้ าเป็นระยะ  
เส้นทางเดินไปยังน้ าตกจะผ่านสวนสมรม   
  - ถ้ าภูผาสวรรค์  เป็นสถานท่ีเหมาะส าหรับการเดินปุาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ  และสถานฝึก
ปฏิบัติธรรม 
 นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวที่มีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ให้นักท่องเท่ียวเข้ามากราบไหว้บูชา เช่น 
 - พระลากวัดจันทร์ หมู่ท่ี 1 

- พ่อท่านเอียดวัดสมอ หมู่ท่ี 4 
 - พ่อท่านเอียดวัดวังไทร หมู่ท่ี 7 
 - พ่อท่านเถ่ือนวัดคีรีวง หมู่ท่ี 10 



การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ด้านการพาณิชย์ 
- กลุ่มเกษตรเพื่อส่ิงแวดล้อม           1 แห่ง หมู่ท่ี 9 
- ศูนย์กลางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์           1 แห่ง หมู่ท่ี 10  
- ชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง        1 แห่ง ชุมชนคีรีวง    
- กองทุนหมู่บ้าน     12 แห่ง หมู่ท่ี 1-12 
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต      6 แห่ง หมู่ท่ี 1,3,4,7,10,12 
- กองทุนผู้ใช้น้ า          4 แห่ง หมู่ท่ี 2,5,6,8 

            - ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร     1 แห่ง อบต.ก าโลน 
  - กองทุนสวัสดิการและชุมชน ต าบลก าโลน      1 แห่ง ต าบลก าโลน 

- ปั๊มน้ ามัน       6 แห่ง 
- รีสอร์ท     10 แห่ง 
- โรงสี (ขนาดเล็ก)      1 แห่ง 
- ร้านสะดวกซื้อ 24 ช่ัวโมง (7-11)    1 แห่ง 
- ตลาดสด       3 แห่ง 
- ไปรษณีย์เอกชนรับอนุญาต     1 แห่ง 
- ร้านค้าปลีก                                82 แห่ง 
-  โรงน้ า                              3 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มอาชีพ  

 
 

ชื่อกลุ่ม กิจกรรม ที่ต้ัง 
กลุ่มผ้าบาติกวัดจันทร์ ท าผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก หมู่ท่ี 1 
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ท่ี 1                                                         
กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านย่านยาว น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น หมู่ท่ี 3 
กลุ่มเล้ียงผ้ึงโพรง เล้ียงผ้ึง หมู่ท่ี 3 
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านบนโคก เพาะเห็ด หมู่ท่ี 3 
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ท่ี 3 
กลุ่มใบไม้                 ผลิตภัณฑ์ผ้าจากสีธรรมชาติ หมู่ท่ี 4 
กลุ่มนานาบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากสีธรรมชาติ หมู่ท่ี 4 
กลุ่มท าขนม ผลิตและจ าหน่ายขนม หมู่ท่ี 5,8 

  กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ท่ี 5 
กลุ่มหัตถกรรม ผลิตสินค้าหัตกรรม หมู่ท่ี 5 

  กลุ่มเทียนหอม ผลิตเทียนหอม เทียนแฟนซ ี หมู่ท่ี 5 
  กลุ่มเกษตรท าสวนต าบลก าโลน  กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท าเกษตร  หมู่ท่ี 6 

กลุ่มผู้ใช้น้ า ม.6 บริหารการจัดการน้ า หมู่ท่ี 6 
กลุ่มรับจ้างท่ัวไป บริหารงานรับจ้างท่ัวไป หมู่ท่ี 6 
กลุ่มลูกไม้ ผลิตเครื่องประดับจากลูกไม้ หมู่ท่ี 8 
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์จากการจักสานและ

กะลามะพร้าว 
หมู่ท่ี 9 

กลุ่มแปรรูปน้ าผลไม้    การน าผลไม้มาแปรรูปเป็นเครื่องด่ืม หมู่ท่ี 9 
กลุ่มทุเรียนกวน        การน าทุเรียนมาแปรรูป หมู่ท่ี 9 
กลุ่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หมู่ท่ี 9 
กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ การท าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ หมู่ท่ี 10 
กลุ่มลายเทียน การท าผ้าบาติกจากสีธรรมชาติ หมู่ท่ี 10 
กลุ่มเล้ียงโคพื้นบ้าน    การเล้ียงโคเพื่อการจ าหน่าย หมู่ท่ี 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 
กลุ่มเล้ียงผ้ึง ผลิตและจ าหน่าย หมู่ท่ี 3,12 
ฯลฯ   



แรงงาน 
  แรงงานในพื้นท่ีต าบลก าโลน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นท่ี อาจมีบ้างเป็นส่วนน้อยท่ีเป็น
คนนอกพื้นท่ี 

4.1.7  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ต าบลก าโลนประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 

ล าดับ ช่ือหมู่บ้าน พื้นท่ี (ไร่) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

บ้านวัดจันทร์ 
บ้านวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 
บ้านย่านยาว 
บ้านวัดสมอ 
บ้านคีรีวง(ชุมชนบ้านคีรีวง) 
บ้านมะม่วงกวาง 
บ้านวัดวังไทร 
บ้านคีรีทอง(ชุมชนบ้านคีรีวง) 
บ้านขุนคีรี(ชุมชนบ้านคีรีวง) 
บ้านคีรีธรรม(ชุมชนบ้านคีรีวง) 
บ้านไสเนียง 
บ้านวังโหล 

1,500 
1,700 
3,125 
3,500 
2,500 
1,500 
3,125 
3,125 
5,000 
5,625 
500 

3,925 
รวม 35,125 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประเภทของการท าการเกษตร (ท าสวน)อบต.ก าโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

ชื่อหมู่บ้าน 
เงาะ ทุเรียน ยางพารา มังคุด ลองกอง มะพร้าว 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนไร่ 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนไร่ 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนไร่ 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนไร่ 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนไร่ 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนไร่ 

บ้านวัดจันทร์ 50 50 20 30 50 70 40 100 10 10 20 10 
บ้านวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 50 50 20 30 70 140 40 100 10 10 50 30 
บ้านย่านยาว 60 60 30 60 70 200 50 150 10 10 50 30 
บ้านวัดสมอ 100 100 200 400 100 300 300 600 50 50 70 35 
บ้านคีรีวง 50 50 70 140 20 20 200 400 20 20 20 10 
บ้านมะม่วงกวาง 50 50 50 60 70 140 120 250 10 10 30 15 
บ้านวัดวังไทร 40 40 50 60 50 100 100 200 10 10 20 10 
บ้านคีรีทอง 40 40 100 300 0 0 100 200 20 20 20 10 
บ้านขุนคีรี 80 80 200 500 0 0 300 600 30 30 30 15 
บ้านคีรีธรรม 90 90 200 500 0 0 300 600 30 30 30 15 
บ้านไสเนียง 50 50 50 50 60 120 180 400 10 10 30 15 
บ้านวังโหล 50 50 150 400 100 250 200 400 30 30 50 25 

สรุปรวม 710 710 1140 2,530 590 1,340 1930 4,000 240 240 420 220 
 



4.1.8 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ และ ร้อยละ 2 นับถือ
ศาสนาอื่นๆ 

  ประเพณีและงานประจ าป ี
  1)  ท าบุญพ่อท่านเถื่อน เป็นประเพณีท าบุญให้กับอดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวง พระปลัดเถื่อน 
สุชาโต ซึ่งเคยมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชน จัดขึ้นในวันแรม 8 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี มีพิธีท่ี
เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น คือ การกวนข้าวมธุปายาสตลอดวัน   
  2)  ประเพณีสงกรานต์ มีการจัดงานสงกรานต์ขึ้นทุกปี ในหลายๆวัด มีท้ังพิธีทางศาสนา การ
ท าบุญตักบาตรตอนเช้า เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุพการีที่ล่วงลับไปแล้วและมีพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียม
ไทย คือ การสรงน้ าพระ การรดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและ
บุพการี สอนให้รู้จักการให้อภัยกัน      

3)  ประเพณีเดือนสิบ เป็นประเพณีท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ มีการยกหมรับ
ถวายวัด ท าบุญประจ าปีในวันแรม 15 ค่ า เดือนสิบของทุกปี  
   4)  ประเพณีชักพระ จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี กลางคืนมีการสมโภชพระ
ลาก มีมหรสพการละเล่นต่าง ๆ  
  5)  งานร าลึกอุทกภัยปี พ.ศ. 2531 จัดขึ้นทุกวันท่ี 22 พฤศจิกายน ของทุกปี ชาวคีรีวงจะ
ร่วมกันท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์น้ าท่วมคีรีวง ปี พ .ศ. 2531 และเพื่อเสริมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการให้ทานไฟในเวลารุ่งเช้า 
  6) ประเพณีวันลอยกระทง จะจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 โดยมีคติความเช่ือว่า
เป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคาท่ีปกปักษ์รักษาล าน้ าไว้ โดยมีการตกแต่งกระทงกันอย่างสวยงาม 

  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และภาษาถ่ิน 

  ภูมิปัญหาท้องถ่ิน 
  ต าบลก าโลน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายท่ีไม่มีในท้องถิ่นอื่น เช่น การการย้อมผ้าด้วยสี
ธรรมชาติ, การผลิตยาสมุนไพรรักษาโรค, การตีเหล็ก, การจักสานรังจ าปาดะ, แนวคิดการเกษตรแบบสวนสม
รม, การแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียนห่อกาบหมาก มังคุดกวน จ าปาดะกวน, การประดิษฐ์ย่ ามใส่
สัมภาระไปสวน ฯลฯ 

  ภาษาถิ่น 
ใช้ภาษาใต้ 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
สินค้าหลักคือผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มังคุด ทุเรียน ลางสาด ลองกอง จ าปาดะ สะตอ 

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น ผลไม้แปรรูป(ทุเรียนกวน, มังคุดกวน, จ าปาดะกวน, สะตอ



ดอง, ส้มแขกตากแห้ง), ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับลูกไม้, ผ้ามัดย้อม, ผ้าลายเทียน, สบู่ (เปลือกมังคุดและ
สมุนไพรธรรมชาติ), เทียนหอม, น้ าผ้ึงแท้ฯลฯ 

4.1.9  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 น้ า ท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าท่ีได้จากน้ าฝน น้ าบ่อ น้ าประปาภูเขา น้ าประหอถัง 
และน้ าจากคลองท่าทีและล าห้วยต่างๆ   

 ป่าไม้  ต าบลก าโลน ส่วนหนึ่งมีพื้นท่ีติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงซึ่งเป็นปุาดิบช้ืน  

ภูเขา  อยู่ในพื้นท่ีเทือกเขาหลวง  

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
พื้นท่ีต าบลก าโลน ถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์มาก เพราะพื้นท่ี

ส่วนมากเป็นปุาไม้เทือกเขาหลวงซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ มีต้นน้ าธรรมชาติไหลลงผ่านคลองสายหลักคือ 
คลองก าโลน เป็นแหล่งน้ าท่ีส าคัญให้คนในพื้นท่ีต าบลก าโลน และพื้นท่ีอ าเภอเมืองใช้ในการผลิตน้ าประปา 
นอกจากนี้ยังมีพื้นท่ีการเกษตรของประชาชนท่ีปลูกต้นไม้ยืนต้นครอบคลุมเกือบท้ังต าบล มีอากาศท่ีบริสุทธิ์ซึ่ง
ได้รับการรับรองจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในระหว่างวันท่ี      
18-20 ตุลาคม 2554 จ านวน 4 สถานี ซึ่งหมู่บ้านคีรีวงมีผลการตรวจวัดปริมาณฝุุนละอองในบรรยากาศ 
เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง เท่ากับ 0.051 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณฝุุนละอองต่ าสุด 
 

4.2  สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ได้จัดท าประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่างๆ  มาวิเคราะห์
และสรุปผลโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ  จ านวน  7  ด้าน  ดังนี้ 

 4.2.1 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

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

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



4.2.2 ด้านเศรษฐกิจ 

 สภาพปัญหา 
(1) ประชาชนไม่มีงานท าในช่วงว่างจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่มีรายได้เสริม 
(2) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ า  มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรน้อยท าให้ถูกกด

ราคา 
(3) ขาดเงินทุนหมุนเวียน  ขาดความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ 

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

รายได้ 
(5) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 4.2.3 ด้านสังคม 

  สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี 
(2) ปัญหาในการระวังภัยต่างๆ  อาสาสมัครต่างๆ  ยังอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ 
(3) ปัญหาขาดอุปกรณ์ในการปูองกันสาธารณะภัย  เช่น  รถน้ า  รถดับเพลิง 
(4) ปัญหาการว่างงานของประชาชนในวัยท างาน 
(5) ไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
(6) ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในด้านสวัสดิการอย่าง

ท่ัวถึง 

ความต้องการ 

(1) ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี 
(2) อบรมหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ  ในพื้นท่ีให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ 
(3) จัดหาอุปกรณ์ในการปูองกันสาธารณะภัยเพิ่มเติมให้มีความทันสมัย 
(4) จัดอบรมอาชีพให้ประชาชนในวัยท างาน 
(5) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(6) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง 

4.2.4 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 

4.2.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 สภาพปัญหา 

(1) การเผาปุาเพื่อท าการเกษตรของราษฎร 
(2) ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(3) ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและส่ิงแวดล้อม 
(4) ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
(5) ขาดการจัดท าทะเบียน  ปูายเขตท่ีสาธารณะ  และส่ิงแวดล้อม 
(6) ขาดการอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ  และการปลูกต้นไม้ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม 
(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 

 
 



4.2.6 ด้านสาธารณสุข   

 สภาพปัญหา 

(1) สถานีอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
(2) ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
(3) เจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ 

ความต้องการ 

(1) ประสานสถานีอนามัยจัดหน่วยเคล่ือนท่ีออกบริการประชาชน 
(2) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
(3) ประสานสาธารณสุขอ าเภอจัดหาเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขเข้าบริการประชาชน 

4.2.7  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 

เพื่อให้การวางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลก าโลน มีความครบถ้วน  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีท่ีส าคัญ จึง
วิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนแบบองค์รวม  ดังนี้ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengh : S) 
                     1   เป็นพื้นท่ี ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียง 
                     2   เป็นพื้นท่ี ท่ีมีโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา  



                     3   เป็นพื้นท่ีท่ีมีชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียง 
                          ระดับประเทศ 
                     4   มีวัตถุดิบทางทรัพยากรทางธรรมชาติ 
                     5   มีผลผลิตท่ีเป็นพืช ผัก ผลไม้ มากท่ีสุดของอ าเภอลานสกา 
                     6   มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจ 
            7  มีโรงเรียนท่ีสามารถยกระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้นได้ถึง 2  แห่ง   
                          และมีโรงเรียนระดับศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย 1 แห่ง 

        การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses : w) 
                     1  พื้นท่ีขาดเอกสารสิทธิ และพื้นท่ีท ากินรุกล้ าเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง 
                     2  ไม่มีระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างจริงจัง 
                     3  เส้นทางคมนาคม ยังไม่สะดวก 
                     4  ปัญหาขยะและทรัพยากรทางธรรมชาติแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม 
                     5  ประชาชนในท้องถิ่นยังขาดทักษะการประกอบการ 
                     6  ขาดการส่งเสริมการลงทุน 
                     7  ขาดการวางผังเมืองท่ีดี 
                     8  เกษตรกร มีการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรค่อนข้างสูง เกษตรกรยังขาดวามรู้  

     ทักษะและเจตคติท่ีดีในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
                     9  ขาดระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ 
  10 เยาวชนและประชาชนติดยาเสพติดและเล่นการพนัน 

      การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities : O)  
       1  เป็นศูนย์กลางของสถานท่ีท่องเท่ียวและสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอลานสกา 
       2  ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งเสริม แหล่งท่องเท่ียว สินค้าทางการเกษตร  
       3  รัฐบาลมีนโยบาย แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน 
  4.  โอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
  5.  ประชาชนมีอาชีพเสริมจากการท่องเท่ียวเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมี 

     ช่ือเสียงระดับประเทศ 
6   มีการรวมตัวกันของกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สร้างรายได้กับประชาชนในพื้นท่ี 
7.  รัฐบายมีนโยบายให้ อปท.แก้ไขปัญหาขยะในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

         การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat : T) 
       1  ราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวนไม่แน่นอน 



       2  ระบบการบริหารงานของหน่วยราชการยังซับซ้อน 
       3  ประชาชนท่ีมีพื้นท่ีท ากินติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง  ยังรุกล้ าพื้นท่ีเขตอุทยาน 

     แห่งชาติ ท าไร่เล่ือนลอย ท าให้สภาพปุาเส่ือมโทรม แหล่งท ากินขาดแคลน 
       4  ต้นทุนในการผลิตสินค้าทางการเกษตรมีราคาแพง 
       5  ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเกษตร  
   6  สหกรณ์ยังไม่สามารถเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงผลผลิต 
   7.  การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
   8.  มีแหล่งมอมเมาประชาชนในการมั่วสุมเล่นการพนัน 
   9.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะในครัวเรือนส่งผลกระทบต่อปัญหา 
        ขยะในพื้นท่ีเพิ่มเป็นจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
  

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนนั้น  เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา  ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าโลนจะสมบูรณ์ได้  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  โอกาส  ภัย
คุกคาม ในการด 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 าบลสามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบด้วย  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต 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 
 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ได้น าภารกิจท่ีได้วิเคราะห์มาตามข้อ ๕ จ านวน ๗ ภารกิจ 
น ามาก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาก าลัง ๓ ปี โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าโลน  มีภารกิจหลัก และภารกิจรอง  ท่ีต้องด าเนินการ ดังนี้ 

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 
 
 

 

 จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าโลน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับองค์กร  โดยก าหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน 
โอกาส ปัญหาและอุปสรรคขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน พบว่า 

วิเคราะหป์ัจจัยภายใน ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengh : S) 
                   1. บุคลากรมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ี อบต. และพื้นท่ีใกล้ อบต. 

2. บุคลากรมีอายุเฉล่ีย 25 – 45 ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียดรอบครอบไม่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

        การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses : w) 
                   1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 

2. ท างานในลักษณะเช่ือความคิดส่วนตัวมากกว่าหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้องของทาง 
    ราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 

      การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities : O)  
       1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานง่ายข้ึน 

2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

         การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat : T) 
       1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 

2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน 
3. พื้นท่ีกว้างท าให้บุคลากรท่ีมีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

วิเคราะหป์ัจจัยภายนอก ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

 การวิเคราะห์จดุแข็ง (Strengh : S) 
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 



4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอ 
    ภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ท่ีได้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการ 
    ปฏิบัติงาน         

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses : w) 
                   1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 

2. พื้นท่ีพัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ 

      การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities : O)  
       1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 

2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยู่กระจายท่ัวเขต อบต. ท าให้รู้ สภาพพื้นท่ี ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโทเพิ่มข้ึน 

         การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat : T) 
       1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ   

    ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพี่น้อง 
2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงานความรู้ท่ีมีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ 
    หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ี จ านวนประชากร และภารกิจ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นองค์การ

บริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  โดยได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3  ส่วนราชการ  ได้แก่  
1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. กองคลัง   
3. กองช่าง   

ท้ังนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ  จ านวนท้ังส้ิน  28  อัตรา  ลูกจ้างประจ า 1 
อัตรา  พนักงานจ้างท้ังส้ิน จ านวน 30 อัตรา  แบ่งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  20 อัตรา  
พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน  10  อัตรา  รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรท้ังส้ิน  จ านวน  59  อัตรา และ
เนื่องจากท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  มีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้นจ านวนมากใน
ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึง
มีความจ าเป็นต้องคงต าแหน่งข้าราชการ  และพนักงานจ้างทุกต าแหน่งไว้  เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจส าเร็จ
ลุล่วง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๓๕  จึงได้จัดโครงสร้างส่วนราชการและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในของส่วน
ราชการต่าง ๆ ดังนี้ 



1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไป
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง  หรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  8  งาน  ดังนี้ 
 

  1.1 งานบริหารทั่วไป  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   1.1.1   งานธุรการและงานสารบรรณ 
   1.1.2   งานรัฐพิธ ี
   1.1.3   งานอาคารสถานท่ี 
   1.1.4   งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   1.1.5   งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   1.1.6 งานกีฬาและนันทนาการ 
   1.1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
   1.1.9  งานส่ิงแวดล้อม 

1.1.10 งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
1.1.11 งานท่ีไม่เข้าส่วนราชการอื่นใด 

 

  1.2 งานการเจ้าหน้าท่ี  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
     1.2.1 งานบริหารงานบุคคล 
          1.2.2 งานการประชุมการฝึกอบรม สัมมนา 
          1.2.3  งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง เล่ือนระดับ และ โอน ย้าย 
          1.2.4 งานทะเบียนประวัต ิ
   1.2.5 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
          1.2.6 งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
          1.2.7 งานวินัย 
          1.2.8 งานสิทธิและสวัสดิการ       
   1.2.9  งานควบคุมภายใน 
   1.2.10 งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     

  1.3  งานนโยบายและแผน  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   1.3.1   งานจัดท างบประมาณ 
   1.3.2   งานวิชาการและแผนงาน 
   1.3.3 งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   1.3.4 งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
   1.3.5 งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
   1.2.6  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  



  1.4  งานกฎหมายและคดี   รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   1.4.1  งานกฎหมายและคดี 
   1.4.2  งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ 
   1.4.3  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
   1.4.4  งานกิจการสภา 
   1.4.5  งานเลือกตั้ง 
   1.4.6  งานข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.4.7  งานตรวจสอบภายใน 
   1.4.8  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

1.5 งานสวัสดิการสังคม 
 1.5.1   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

1.5.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
 1.5.3   งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
 1.5.4   งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 1.5.5 งานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
 1.5.6 งานประสานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
 1.4.7  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.4.8  งานสาธารณสุขชุมชน 

1.6 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.6.1  งานบริหารการศึกษา 
 1.6.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.6.4  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2.  กองคลัง 
 

  กองคลัง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรร
เงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งาน
ท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   3  งาน  ดังนี้ 
 
 

  2.1  งานการเงิน รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   2.1.1  งานการรับเงินและเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
   2.1.2  งานจัดท าฏีกาและจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
   2.1.3  งานเก็บรักษาเงิน 
   2.1.4  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



  2.2  งานบัญชี  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   2.2.1  งานจัดท าบัญชีและทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องทุกประเภท 
   2.2.2  งานจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอื่นๆ 
   2.2.3  งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
   2.2.4  งานสถิติการคลัง 
   2.2.5  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     

  2.3  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   2.2.1  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
   2.3.2  งานพัฒนารายได้ 
   2.3.3  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
   2.3.4  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
   2.3.5  งานแผนท่ีภาษี 
   2.3.6  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     

  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   2.4.1  งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินและจ าหน่ายพัสดุ 
   2.4.2  งานการจัดซื้อและจัดจ้าง 
   2.4.3  งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ 
   2.4.4  งานการจัดท าทะเบียนตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์
   2.4.5  งานการประสานงานและรายงานผล 

2.4.6  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

3.  กองช่าง 
 

  กองช่าง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและงานเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   3   งาน    ดังนี้  
 

  3.1  งานก่อสร้าง  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   3.1.1  งานก่อสร้างบ ารุงรักษา ถนน สะพาน เข่ือนกั้นน้ า 
   3.1.2   งานบ ารุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ 
   3.1.3  งานธุรการประจ ากองช่าง 
   3.1.4  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     

  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   3.2.1  งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมงานถนนและสะพาน 



   3.2.2  งานสถาปัตยกรรม 
   3.2.3  งานควบคุมและก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
   3.2.4  งานส ารวจและแผนท่ี 
   3.2.5  งานวางผังเมืองและพฒันาเมือง 
   3.2.6  งานควบคุมทางผังเมือง 
   3.2.7  งานจัดรูปท่ีดินและฟื้นฟูเมือง 
   3.2.8  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    

  3.3  งานประสานสาธารณูปโภค  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   3.3.1  งานสาธารณูปโภคต่างๆ ทุกประเภท 
   3.3.2  งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสาธารณูปโภค  

3.3.3  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 
 

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  มีภารกิจ อ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการดังนี้ 

8.1  โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
 

ที่ 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) 

(๒๕๕8 – ๒๕60) 
ที่ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(ระบบแท่ง) 

หมายเหตุ 

 1. ปลัด อบต.    1. ปลัด อบต.  )  
 2. รองปลัด อบต.    2. รองปลัด อบต.   

1. ส านักงานปลดั อบต. 1. ส านักงานปลดั อบต.  
 1.1 งานบริหารงานท่ัวไป  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป  
 1.2 งานการเจ้าหน้าท่ี  1.2 งานการเจ้าหน้าท่ี  
 1.3 งานนโยบายและแผน  1.3 งานนโยบายและแผน  
 1.4 งานกฎหมายและคดี  1.4 งานกฎหมายและคดี  
 1.5 งานสวัสดิการสังคม  1.5 งานสวัสดิการสังคม  
 1.6 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  1.6 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

2. กองคลัง 2. กองคลัง  
 2.1 งานการเงิน  2.1 งานการเงิน  
 2.2 งานบัญชี  2.2 งานบัญชี  

 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  

3. กองช่าง 3. กองช่าง  
 3.1 งานก่อสร้าง  3.1 งานก่อสร้าง  
 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  

 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค  3.3 งานประสานสาธารณูปโภค  

8.2   การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

จากการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนในระยะเวลา 3 
ปี ข้างหน้า คาดว่าปริมาณงานจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม เนื่องจากพนักงานในแต่ละต าแหน่งจะมี
ความเช่ียวชาญงานในแต่ละด้านมากขึ้น ดังนั้นจะใช้วิธีการเกล่ียปริมาณงานให้เหมาะกับจ านวนอัตราก าลัง 
และเพิ่มทักษะความช านาญ โดยการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ก่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้
จ่ายงบประมาณ และส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยการวิเคราะห์การก าหนด
ต าแหน่งสามารถก าหนดกรอบอัตราก าลัง  3 ปี ระหว่างปี  2561-2563  ดังนี้ 



12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
       ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง   เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะทัศนคติ  ท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท า
ให้การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทุกคน ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนา ซึ่งก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ค านึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ
สุจริตธรรมที่มีศักด์ิศรี (Organization  Integrity) 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ/ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคล่ือนคุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างองค์การสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วน
ท้องถ่ินในรูปแบบต่างๆ  

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อมูลข่าวสาร 
         ด้านธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มข้น 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
         และสู่มาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย  
                   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ขับเคล่ือนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ขับเคล่ือนระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชส่วนท้องถิ่น 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนบัสนุนและโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านคุณธรรม   จริยธรรม และธรรมาภิบาล 



 กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ 
          กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 กลยุทธ์ที่  ๔.๒ เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอืน่เข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม 
          สถานการณ์การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 รายละเอียดเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 -  2563  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  อ าเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
       ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
 
 

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบล      
ก าโลน ได้มีกรอบและแนวทางในการมีจริยธรรมเพื่อยึดถือเป็นหลัก และแนวทางปฏิบัติ  เป็นเครื่องก ากับ      
ความประพฤติของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีและด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ ท่ีก าหนด เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก  และให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล          
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

  ท้ังนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



10.  แผนภูมิโครงการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ  ขององค์การบรหิารส่วนต าบลก าโลน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) 

ส านักงานปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1.  งานบริหารงานทั่วไป 

2.  งานการเจ้าหน้าท่ี 

3.  งานนโยบายและแผน 

4.  งานกฎหมายและคดี 

5.  งานสวัสดิการสังคม 

6.  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.  งานการเงิน 

2.  งานบัญชี 

3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

1.  งานก่อสร้าง 

2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

3.  งานประสานสาธารณูปโภค 

รองปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) 



กรอบโครงสร้างส านกังานปลดั  องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป พนักงานครู ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 
ช านาญการ

พิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ครูผู้ช่วย คศ.1 ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 3 3 - - - - - - 8 1 13 4 33 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานบริหารทั่วไป 

- นักจัดการงานทั่วไป (ปง.)(1) 
- นักจัดการงานทั่วไป (1) 
- ผช.จพง.ธุรการ (1) 
- ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว (2) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- คนงาน (3) 
- คนงาน (1) (ว่าง) 

งานกฎหมายและคดี 

- นิติกร (ชก.)(1) 
 

งานนโยบายและแผน 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  (ปก.) (1) 
- ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ (1) 

งานการเจ้าหน้าที่ 

- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)(1) 
 
 

งานสวัสดิการสังคม 

- นักพัฒนาชุมชน (ปง.)(1) 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (1) 

งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- นักวิชาการศึกษา (ชก.)(1) 
- ครู (คศ.1) (7) 
- ครู (คศ.1) (1) (ว่าง) 
- ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (7) 
 



 

กรอบโครงสร้างกองคลัง  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลก าโลน 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป พนักงานครู ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ครูผู้ช่วย คศ.1 ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 2 1 - - 2 - - - - - 4 2 12 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) (1) 

งานการเงิน 

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
  (ปง/ชง.)(1)(ว่าง) 
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- คนงาน (1) 

งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 

- นักวิชาการพัสดุ (ปก.)(1) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)(1)(ว่าง) 
- ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (1) 
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (1) 
- คนงาน (1) 

งานบัญชี 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.)(1) 
- ผช.จนท.การเงินและบัญชี (1) 
 
 



 

กรอบโครงสร้างกองช่าง  องค์การบรหิารสว่นต าบลก าโลน 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป พนักงานครู ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ครูผู้ช่วย คศ.1 ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - 2 2 - - - - 3 4 12 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

งานก่อสร้าง 

- นายช่างโยธา (ชง.)(1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) (1) 
- คนงาน (1) 

งานประสานสาธารณูปโภค 

- นายช่างไฟฟูา (ปง./ชง.)(1)(ว่าง) 
- ผช.นายช่างไฟฟูา (1) 
- ผช.เจ้าพนักงานประปา (1) 
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (1) 
- คนงานประจ ารถขยะ (2) 
 

งานออกแบบและ 
ควบคุมอาคาร 

- นายช่างโยธา (ปง.)(1) 
- คนงาน (1) 
 
 



 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลก าโลน 
เร่ือง  โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน  

---------------------------------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒๙,๒๓๐,๒๓๑ และข้อ ๒๓๒ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในการประชุมครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 15 กันยายน  2560  มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลก า
โลน  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)  จึงประกาศโครงสร้างส่วน
ราชการและการจัดแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไป
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง  หรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  6  งาน  ดังนี้ 
  1.1 งานบริหารทั่วไป  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   1.1.1   งานธุรการและงานสารบรรณ 
   1.1.2   งานรัฐพิธ ี
   1.1.3   งานอาคารสถานท่ี 
   1.1.4   งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   1.1.5   งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   1.1.6 งานกีฬาและนันทนาการ 
   1.1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
   1.1.9  งานส่ิงแวดล้อม 

1.1.10 งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
1.1.11 งานท่ีไม่เข้าส่วนราชการอื่นใด 

 

  1.2 งานการเจ้าหน้าท่ี  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
     1.2.1 งานบริหารงานบุคคล 
          1.2.2 งานการประชุมการฝึกอบรม สัมมนา 

/1.2.3. งานสรรหา... 
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          1.2.3  งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง เล่ือนระดับ และ โอน ย้าย 
          1.2.4 งานทะเบียนประวัต ิ
   1.2.5 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
          1.2.6 งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
          1.2.7 งานวินัย 
          1.2.8 งานสิทธิและสวัสดิการ       
   1.2.9  งานควบคุมภายใน 
   1.2.10 งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     

  1.3  งานนโยบายและแผน  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   1.3.1   งานจัดท างบประมาณ 
   1.3.2   งานวิชาการและแผนงาน 
   1.3.3 งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   1.3.4 งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
   1.3.5 งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
   1.2.6  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

  1.4  งานกฎหมายและคดี   รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   1.4.1  งานกฎหมายและคดี 
   1.4.2  งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ 
   1.4.3  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
   1.4.4  งานกิจการสภา 
   1.4.5  งานเลือกตั้ง 
   1.4.6  งานข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.4.7  งานตรวจสอบภายใน 
   1.4.8  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

1.5 งานสวัสดิการสังคม 
 1.5.1   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

1.5.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
 1.5.3   งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
 1.5.4   งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 1.5.5 งานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
        /1.5.6 งานประสาน... 
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 1.5.6 งานประสานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
 1.4.7  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.4.8  งานสาธารณสุขชุมชน 

1.6 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.6.1  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.6.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1.6.4  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

2.  กองคลัง 
  กองคลัง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรร
เงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งาน
ท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   4  งาน  ดังนี้ 
 

  2.1  งานการเงิน รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   2.1.1  งานการรับเงินและเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
   2.1.2  งานจัดท าฏีกาและจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
   2.1.3  งานเก็บรักษาเงิน 
   2.1.4  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  2.2  งานบัญชี  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   2.2.1  งานจัดท าบัญชีและทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องทุกประเภท 
   2.2.2  งานจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอื่นๆ 
   2.2.3  งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
   2.2.4  งานสถิติการคลัง 
   2.2.5  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     

  2.3  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   2.2.1  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
   2.3.2  งานพัฒนารายได้ 
   2.3.3  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 

/2.3.4 งานทะเบียน... 
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   2.3.4  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
   2.3.5  งานแผนท่ีภาษี 
   2.3.6  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     

  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   2.4.1  งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินและจ าหน่ายพัสดุ 
   2.4.2  งานการจัดซื้อและจัดจ้าง 
   2.4.3  งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ 
   2.4.4  งานการจัดท าทะเบียนตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์
   2.4.5  งานการประสานงานและรายงานผล 
   2.4.6  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

3.  กองช่าง 
  กองช่าง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและงานเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การ
ก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  
การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับ
แผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   3   งาน    ดังนี้  

  3.1  งานก่อสร้าง  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   3.1.1  งานก่อสร้างบ ารุงรักษา ถนน สะพาน เข่ือนกั้นน้ า 
   3.1.2   งานบ ารุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ 
   3.1.3  งานธุรการประจ ากองช่าง 
   3.1.4  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     

  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   3.2.1  งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมงานถนนและสะพาน 
   3.2.2  งานสถาปัตยกรรม 
   3.2.3  งานควบคุมและก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
   3.2.4  งานส ารวจและแผนท่ี 
   3.2.5  งานวางผังเมืองและพฒันาเมือง 
 

/3.2.6 งานควบคุม... 
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   3.2.6  งานควบคุมทางผังเมือง 
   3.2.7  งานจัดรูปท่ีดินและฟื้นฟูเมือง 
   3.2.8  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    

  3.3  งานประสานสาธารณูปโภค  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
   3.3.1  งานสาธารณูปโภคต่างๆ ทุกประเภท 
   3.3.2  งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสาธารณูปโภค 
   3.3.3  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
 

                                                        

                  (นายประยงค์  จุลรัตน์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลก าโลน 
เร่ือง  แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  

---------------------------------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 , 229 , 230 , 231  และข้อ ๒๓๒ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 15  กันยายน  2560  มีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลก าโลน  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)   

  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
 

                                                        

                  (นายประยงค์  จุลรัตน์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลก าโลน 
เร่ือง  การจัดบุคลากรลงตามต าแหน่งที่ก าหนดกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 
---------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  229 , 230 , 231  และข้อ ๒๓๒ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 15 กันยายน  2560  องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าโลน  จึงจัดบุคลากรท่ีมีอยู่เดิมลงตามต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ ตามบัญชีแสดงการจัดคนลงสู่
ต าแหน่งกรอบอัตราก าลังใหม่แนบท้ายค าส่ังนี้   

  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
 

                                                        

                  (นายประยงค์  จุลรัตน์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
 
 

 


