
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำน ำ 

 
   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข
ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545  เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (4) ประกอบ
มาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.สุรินทร์)  ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563            
ให้แก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2545 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง          
เพ่ือใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  โดยการที่สมควรปรับปรุงการ
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงานในสภาพปัจจุบัน เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 

                                           
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

                                                         มิถุนายน 2564 
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 การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 
ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปราสาททอง ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566      
ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและวิธีการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผน
อัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
   1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบโดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง                      
เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลั ง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563           
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่อ อย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545  เพ่ือให้องค์การ 
 



2. วัตถุประสงค์ 
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บริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (4) ประกอบ 
มาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.สุรินทร์)  ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563            
ให้แก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2545 

 ๑.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  จึงได้จัดท า
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1)            
พ.ศ. 2564 ขึ้น 

 

 
  

    องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  มีวัตถุประสงค์
ของการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง                  
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564  ตามเหตุผลและความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ดังนี้ 

    ๒.๑ วัตถุประสงค์การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

   ๒.๑.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  มีโครงสร้างการแบ่งงานและ
ระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
                  ๒.1.๒  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง 
สายงาน การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                  ๒.1.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการนั้นหรือไม ่
                  ๒.1.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
                  2.1.๕  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง สามารถวางแผนอัตราก าลังใน
การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง                  
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ           
มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงาน                      
ที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 



3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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 2.1.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบรหิารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

  ๒.๒ ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
             2.2.๑  ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบ
อัตราก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
            2.2.2  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญก าลังใจ  และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
            2.2.๓  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้น  ในอนาคต 
และสามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
            2.2.๔  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 
             2.2.๕  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคล และวางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 
              2.2.๖  เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

 
 
   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี    
ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ             
มีหน้าทีจ่ัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
  การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

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

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

ในการก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแ ต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

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

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน                    
ในคู่มือการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้า
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบใน
การวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้
ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงาน
ในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่าง ๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้น 
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
   ๓.๑.1  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  เพ่ือให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้  จึงจ าเป็นต้องจัดสรร
อัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า 
ลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้อง
พิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วน
ไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้รองรับสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  
   ๓.1.๒  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกจิ ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสุรินทร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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   ๓.1.๓  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความ ก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ                   
โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
           1)  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
         2)  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดสรรประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ 
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้ก าหนดอัตราก าลัง
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง ต าแหน่งรองลงมา จะเป็นต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่งก าหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต าแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังมาค านวณภาระ
ค่าใช้จ่าย  ซึ่งประกอบด้วย  

1. เงินเดือน 
2. เงินประจ าต าแหน่ง 
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4. เงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 

- เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
- เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
- เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
- เงินวิทยฐานะ 

โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มาค านวณ
เป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง  โดยใช้
หลักวิธีการค านวณดังนี้ 

1) ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งใน
ระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน  ส่วนการประเมิน
การค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 
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รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

 เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคน
ครอง 

1 เดือน 30,220 - - 1,120 1,110 1,110 - - - 
 12 เดือน 362,640 - - 13,440 13,320 13,320 - - - 
รวมทั้งป ี 362,640 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

 เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 9,740 
- - 

10,250-9,740=510 
49,480-47,990=1,490 
(510+1,490)/2 = 1,000 

- - - 
ขั้นสูงสุด 49,480 - - - 
ค่ากลาง 29,610 - - - 
12 เดือน 355,320 - - 1,000 x 12 = 12,000 - - - 
รวมทั้งป ี 355,320 12,000 12,000 12,000 367,20 379,320 391,320 

 
 2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือน               

ของผู้ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและ            
ขั้นสูง ของระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็น
กลุ่มที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน               
ส่วนการประเมินการค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
เงินต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(มีเงินต าแหน่ง) 

ต่อเดือน 40,560 7,000 7,000 690 680 690 - - - 
12 เดือน 486,720 84,000 84,000 8,280 8,160 8,280 - - - 
รวมทั้งป ี 654,720 8,280 8,160 8,280 663,000 671,160 679,440 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
เงินต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 22,700 
7,000 7,000 

23,830-22,700=1,130 
68,640-66,490=2,150 

(1,130+2,150)/2 = 1,640 

- - - 
ขั้นสูงสุด 68,640 - - - 
ค่ากลาง 45,670 - - - 
12 เดือน 548,040 84,000 84,000 1,640 x 12 = 19,680 - - - 
รวมทั้งป ี 716,040 19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 

 

 3) ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของ คศ.1 และ  
ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ า คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 
รวมกันหารสองคูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

 4) ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดยใช้
หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 
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 5) ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก  

ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   
 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 
(ป.ตรี) 

 
 

1 เดือน 15,000 - - 600 630 650 - - - 
12 เดือน 180,000 - - 7,200 7,560 7,800 - - - 

รวมทั้งป ี 180,000 7,200 7,560 7,800 187,200 197,760 202,560 

ผช.... 
(ปวส.) 

1 เดือน 11,500 - - 460 480 500 - 

12 เดือน 138,000 - - 5,520 5,760 6,000 - 
รวมทั้งป ี 138,000 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 

 

กรณีพนักงานจ้างทั่วไป (ไม่มีรายการเงินเพ่ิมรายปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงิน
ตอบ

แทนอื่น 
(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น  
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป  

  

1 เดือน 9,000 - - - - - - - - 
 12 เดือน 108,000 - - - - - - - - 
รวมทั้งป ี 108,000 - - - 108,000 108,000 108,000 

 

กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับเงินจัดสรร และองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)          
โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้ 9,400 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท  
ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
จะค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น นาง ก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  ได้รับเงินค่าตอบแทน                     
14,850 บาท (กรมจ่ายให้ 9,400 บาท ท้องถิ่นจ่าย 5,450 บาท และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร อบต.จ่าย 

เงินเพ่ิมขึ้น  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 

  

1 เดือน 14,050 9,400 4,650 570 590 610 - - - 

12 เดือน - - 55,800 6,840 7,080 7,800 - - - 
รวมทั้งป ี 55,800 6,840 7,080 7,800 63,000 70,080 77,880 

  

6) กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่น ามา
ค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  แต่ระบุไว้ในแผน
อัตราก าลัง เพ่ือให้ทราบจ านวนและยอดคนปัจจุบัน 
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   3.1.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมุติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)  มากกว่า
จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะ
ค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีภารกิจที่
สอดคล้องกับหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะงานเป็น
โครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
   เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work process)  ในอดีต  
เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงาน
ดังต่อไปนี้ 
    พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
        สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
                มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
                การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 
    พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
               ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปราสาททอง 
                ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว/หรือทดแทนด้วย 
สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
               การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
   การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  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 ชั่วโมง 
   3) 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380 ชั่วโมง 
   4) 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
   3.1.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสมมุติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
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   เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มายึดโยงกับ
จ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การ
ปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง (การตรวจประเมิน LPA) 
   3.1.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็นดังนี ้
                            1)  การจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงาน             
ในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้าง                 
ส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
พิจารณาทบทวน  ว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดย
ปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

                องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้งคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละ
ส่วนราชการ ล้วนเป็นเครื่องจักรส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัว
ขับเคลื่อนให้ ส่วนราชการ และหน่วยงานบรรลุเป้าหมายได้ 

                    2)  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับ
ต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และ
สามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้                         

  3)  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามหรือ
การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
  3.2 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
  การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์                       
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การ
ใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน จึงมี
ความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 
   3.2.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น                 
ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหาร                
ส่วนต าบลปราสาททอง สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า   
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 (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 
   3.2.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
   3.2.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
   3.2.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้น ลงได ้
   3.2.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง โดยรวม 
   3.2.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 
   3.2.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ         
อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก        
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การวางแผน สืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

   การวิเคราะห์อัตราก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคน         
จากคู่มือวิเคราะห์อัตราก าลังของส่วนราชการ ของส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน 
ส านักงาน ก.พ. น ามาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ต าแหน่งของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง ใช้หลักดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี                      
เพื่อพิจารณากรอบอัตราก าลังของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   
  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบด้วย 
    (1) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
   (2) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 
   (3) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ 
   (4) หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
   (5) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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   คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที ่ ดังตอ่ไปนี้ 
   1. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านความรู้ทั่วไป ใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งด้านการบริหารด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
และด้านศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบ ก ากับดูแลและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา และส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต และยั่งยืน 
  2. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ                
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 
   3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนงใหเหมาะสม                     
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ                  
ของกลุ่มงานต่าง ๆ 
   ๔. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรง
กับภารกิจและ อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง  
   ๕. ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่  ความรับผิดชอบปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของ                
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

  ๖. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน              
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 ๗. ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

  ขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
  ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จัดท าตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ใช้หลักการด าเนินการควบคู่กับหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563   เรื่อง การจัดท าแผน
อัตราก าลัง   3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  มี
หลักในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของ
ผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้าน
อาหารและน้ า ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์  และต้องสอดคล้องกับ  
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ดังนี้ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
   การพัฒนาโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม มีมาตรฐานสะดวกสบาย และมี
ความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมและทั่วถึง มีน้ าเพ่ือการอปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ          
ทุกครัวเรือน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ยกระดับมาตรฐานการกีฬา และสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง 
  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้แนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  อนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์แหล่งน้ า ป่าไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และ
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งมีการจัดการขยะต้นทาง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
  สังคมได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง มีอาชีพ มีรายได้ และอยู่เย็นเป็นสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กรพัฒนา
หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาบุคลากรผู้น าชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
และพัฒนาองค์กรสู่การบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

  ขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน  
  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มียุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางในการบริหาร
จัดการในองค์กรแล้วจึงด าเนินการก าหนดเป้าประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาว่าในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์อย่างไร และองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง           
จะก าหนดต าแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
มีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจ าเป็น
เพ่ือที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยต าแหน่งในกรณีต าแหน่งว่าง นั้น เพ่ือรองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ                        
4 ส่วนราชการ 
  การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล                  
อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
เป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมใน
เชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
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  1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หน้าที่ความรับผิดชอบงานราชการทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลา
นุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลรักษาบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และงานราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้ง
ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการงานอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
      (1) งานบริหารทั่วไป 
      (2) งานการเจ้าหน้าที่ 
      (3) งานโยบายและแผน 
      (4) งานนิติการ 
      (5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (6) งานส่งเสริมการเกษตร 
      (7) งานสวัสดิการสังคม 
                               (8) งานสาธารณสุข 
           2. กองคลัง หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม การน าส่งเงิน การจัดเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบในส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหางานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย 
พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีโครงสร้างกองคลัง ดังนี้   
    (1) งานการเงินและบัญชี 
     (2) งานพัฒนารายได้ 
             (3) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
     (4) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
            3. กองช่าง  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ           
งานประมาณการราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน
จัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งาน
จัดท าประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล  งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล         
งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา           
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การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์  อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  
ด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีโครงสร้างกองช่าง ดังนี้ 
      (1) งานแบบแผนและก่อสร้าง 
     (2) งานควบคุมอาคาร 
    (3) งานผังเมือง 
     (4) งานสาธารณูปโภค 
            4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหาร
การศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษา และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหาร
วิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานการกีฬาและนันทนาการ งาน
กิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและ
กองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ดังนี้ 
   (1) งานบริหารการศึกษา 

(2) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(3) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   (4) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  5. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการับการ
จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์
และประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล    
สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างงานในหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
 5.1 งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
 5.2 งานบริหารงานทั่วไป 
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การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1         
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

- พัฒนาโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภค      
การคมนาคม มีมาตรฐานสะดวกสบาย และมี
ความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม
และท่ัวถึง มีน้ าเพ่ือการอปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอทุกครัวเรือน 
 

- ปลัด อบต.  
- ผู้อ านวยการกองช่าง  
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นายช่างโยธา 
- ผช.นักวิชาการเกษตร 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
- ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย 
- คนงานทั่วไป (งานทั่วไป) 
- คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2         
การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา การกีฬา 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ 
การท่องเที่ยว 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
ยกระดับมาตรฐานการกีฬา และสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     
  

- ปลัด อบต.  
- ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
- หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครู/ผู้ดูแลเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3        
การพัฒนาด้านการเกษตร 
การพัฒนาแหล่งน้ า และ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพด้านการเกษตรให้แก่ 
เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้แนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- ปลัด อบต.  
- หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.นักวิชาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4          
การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- อนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์แหล่งน้ า ป่าไม้ เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และ
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งมีการจัดการขยะต้นทาง 
 

- ปลัด อบต.  
- หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- ผช.นักวิชาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5             
การพัฒนาทางสังคม         
และการส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

- สังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีอาชีพ          
มีรายได้ และอยู่เย็นเป็นสุข 
 

- ปลัด อบต.  
- หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.นักวิชาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6            
การเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย พัฒนาคน 
พัฒนาองค์กรพัฒนา
หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 

- ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พัฒนาบุคลากรผู้น าชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
และพัฒนาองค์กรสู่การบริการตามหลัก                 
ธรรมาภิบาล 

 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
- ผู้อ านวยการกองช่าง 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักทรัพยากรบุคคล 
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ขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูล พิจารณาประกอบกับใบก าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลังของบุคลากร
ในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ปี   
 ขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน   
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตราก าลังที่ ใช้คือ                        
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล                    
ปราสาททอง มีภารกิจด้านการศึกษา ด้านการโยธา และด้านสาธารณสุข และด้านการดูแลบ ารุงรักษาสนาม
หญ้า สวนสาธารณะ  สวนดอกไม้ งานไฟฟ้า และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ที่เพ่ิมข้ึน เบื้องต้น 
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาปรับเกลี่ยอัตราก าลังที่ว่างเพ่ือเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ก็ยังไม่
สามารถตอบสนองภารกิจ และงานที่เพ่ิมข้ึนได้ เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้ 
 

อัตราก าลังที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 
1 ส านักปลัด อบต. -นิติกร (ปฏิบัติการ/

ช านาญการ) 
-พนักงานตกแต่งสวน      
(ผู้มีทักษะ) 

1 
 

1 

รับโอน (ย้าย) 
 
คงต าแหน่งไว้ เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่  
ไม่สามารถปรับเกลี่ยได้ 

2 กองช่าง -นายช่างโยธา 
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
 

1 
 
 

รับโอน (ย้าย) 
 
 

3 กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

-ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหาร
การศึกษา ระดับต้น) 
-นักวิชาการศึกษา 
(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 

1 
 
 

 
1 

ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไม่ได้ 
 
 
รับโอน (ย้าย) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0 0 0 0
1

0
1

0
1

0 0
1 1

3

0 0
1

0

2 2

5

0 0 0 0 0

2 2

0 0 0 0
1 1

2

0
1 1

0

5
6

13

0

2

4

6

8

10

12

14

พ.ศ.2564-2566 พ.ศ.2567-2569 พ.ศ.2570-2572 พ.ศ.2573-2575 พ.ศ.2576-2578 พ.ศ.2578-เป็นต้นไป รวมทั้งหมด

ปีเกษียณอำยุรำชกำรของบุคลำกรตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานครู รวม
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ขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
จากแผนภูมิ  พบมากที่สุดว่ามีผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากรใน พ.ศ. 2578 เป็นต้นไป 

จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.15  รองลงมาพบว่ามีผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากรใน พ.ศ. 2576 – 
2578  จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.46  และพบว่ามีผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากรใน พ.ศ. 2570 
– 2572 และ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.69  และมีผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากรในแผน
อัตราก าลัง พ.ศ. 2564 – 2566 จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.69  ซึ่งเป็นเครื่องจักรส าคัญในการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีแนวทางในการรองรับกรณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เกษียณ 3 แนวทาง 

1. ก่อนการเกษียณ 60 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จะเตรียมการด าเนินการ
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่
เกษียณอายุราชการให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนด ยกเว้นต าแหน่งลูกจ้า งประจ า หากว่างให้ยุบ
ต าแหน่งทันท ี

2. หากไม่สามารถด าเนินการได้ในข้อ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จะสรรหาคน
มาด ารงต าแหน่ง (เสนอชื่อเข้า ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) ภายหลังจากต าแหน่งว่าง ใน 60 วัน  (รวมข้อ 1 และ 
ข้อ 2 ได้ 120 วัน) 

3. หากองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งข้อ 1 และ 2 แล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จะรายงานต าแหน่งผู้บริหารว่าง ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริม                    
การปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ขั้นที่ 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 

 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ใช้การวางกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับ                
แนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย          
ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้
พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ดังนี้ 

  พนักงานส่วนต าบล  :  ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่ เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
ก าหนดต าแหน่งแต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้ดังนี้ 
  - สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด อบต. 
   - สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อ านวยการกอง 
   - สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
   - สายงานทั่วไป  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
   พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ้าง
จะมี 3 ประเภทแต่องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วยบริบท 
ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้างเพียง ๒ ประเภท ดังนี้ 
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   - พนักงานจ้างทั่วไป 

 

 
 
 

แผนภูมิแสดงอัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง

จ ำนวนพนกังำน สว่นต ำบล จ ำนวนพนกังำนครูฯ จำ้งจำกเงิน อดุหนนุของรฐั

จ ำนวนพนกังำนจำ้ง จำ้งจำกเงิน อดุเหนนุของรฐั จ ำนวนพนกังำนจำ้ง จำ้งจำกเงิน รำยไดข้องทอ้งถิ่น

รวมทัง้หมด

พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างทั้งหมด 26 คน

พนักงานส่วนต าบล 12 คน

พนักงานครู 2 คน
พนักงานจ้าง จ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐ 1 คน

พนักงานจ้าง จ้างจากเงินรายได้ของท้องถิ่น 11 คน
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   3.4  กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
   3.4.1 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   3.4.2 วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.3 จัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง และส่ง
คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

   3.4.4 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง    
๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564                       
ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) 

   3.4.5 ที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัด
สุรินทร์) เห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง 
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 

   3.4.6 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 

  3.4.7 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว  
ให้อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  

 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
 

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
พฤษภาคม 2564 
 
 
 
มกราคม 2564 

หนังสือส านักงาน ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ด่วนที่สุด      
ที่ สร 0023.2/ว329 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง การประกาศก าหนดกอง และส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หนังสือศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร 0023.2/      
ว 2592 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง ประกาศ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

กุมภาพันธ์ 2564 
พฤษภาคม 2564 

จัดท าร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564–2566 ฉบับปรับปรุง 
โครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 และเสนอขอ 
ความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จังหวัด 

เสนอ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ 

มิถุนายน 2564 ก.อบต.จงัหวัด  มีมติเห็นชอบและแจ้งมติให้ อปท. 
ทราบ 

มติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัด
สุรินทร์ 

มิถุนายน 2564 ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี มีผลบังคับใช้ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

อบต.ปราสาททอง ใช้แผนอัตรา 
ก าลัง 3 ปี ประจ าปี พ.ศ. 2564  
-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 

วันที่ ก.อบต. 
เห็นชอบ 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี มีผลบังคับใช้ อบต.ปราสาททอง ใช้แผนอัตรา 
ก าลัง 3 ปี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
-2566  
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ขั้นที่ 8 คือการปรับปรุงแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 การปรับปรุงแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง          
ใช้การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง และด าเนนิการประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2563 ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขต
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้วิเคราะห์
ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลักด้วย 

3.1.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน  ๆ เปรียบเทียบ              
สัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเดียวกัน พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึง องค์การบริหารส่วนต าบลตากูก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแร่ และเทศบาลต าบลเขวาสินรินททร์ 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ติดต่อกัน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอเดียวกัน จ านวนหมู่บ้าน ประชากร 
ลักษณะภูมิประเทศ บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน 

 

ล าดบั 
ที ่

อปท. ก าหนด 
ส่วน 

ราชการ 

งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าป ี 

2563 

พนกังาน     
ส่วนต าบล 
(ต าแหน่ง) 

พนกังาน 
ครู  

(ต าแหน่ง) 

ลกูจ้าง 
ประจ า  

(ต าแหน่ง) 

พนกังานจ้าง
ตามภารกิจ 
(ต าแหน่ง) 

พนกังานจ้าง
ทั่วไป 

(ต าแหน่ง) 

รวมทกุต าแหน่ง 

๑ อบต.ปราสาททอง 4 42,311,428 14 2 - 10 2 28 

๒ อบต.ตากูก ๔ 43,000,000 15 2 - 5 9 31 

๓ อบต.บึง ๔ 31,721,800 18 1 - 6 10 35 

๔ อบต.บ้านแร่ ๔ 39,000,000 15 3 1 8 11 38 

5 เทศบาลต าบล          
เขวาสินรินทร์ 

4 99,457,100 15 6 1 17 15 54 

 

จากตารางการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง องค์การ 
บริหารส่วนต าบลตากูก องค์การบริหารส่วนต าบลบึง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแร่ และเทศบาลต าบล          
เขวาสินรินทร์  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์  ที่มีประชากรขนาดใกล้เคียง
กัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศ งบประมาณใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกันจะพบว่า การก าหนด
อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอัตราก าลังที่แตกต่างกันพอสมควร แต่ไม่มากนัก ดังนั้น                     
ในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2564 - 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ในส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น          
ซึ่งคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2564  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
จะได้จ านวนพนักงานส่วนต าบลตามกรอบอัตราก าลังที่ตั้งไว้  ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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แผนภูมิเปรียบเทียบอัตรำใกล้เคียงเขตพื้นที่ในอ ำเภอเขวำสินรินทร์

๑ อบต.ปราสาททอง ๒ อบต.ตากูก ๓ อบต.บึง ๔ อบต.บ้านแร่ 5 เทศบาลต าบลเขวาสินรินทร์
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   3.1.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          
ทุกคน  โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power 
planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่
จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วน
ราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ  เช่น    
   - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
   - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อัน
จะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

 



4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
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   4.1 วิเคราะห์สภาปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลปราสาททอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของ 

ประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจ าปี 2561-2565  เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  โดยเรียงตามล าดับความส าคัญของปัญหาแต่ละด้าน  มีดงันี้ 
 

  4.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
                แนวทางการพัฒนา 

             - พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงถนน ทางเท้า ทางระบายน้ า และสะพาน 
            - สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ในด้านการขยายเขตไฟฟ้า  
                        ครัวเรือน ไฟฟ้าการเกษตร และไฟฟ้าส่องทางสาธารณะภายในต าบล 
            - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาใช้ 
      4.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  

ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว  
                     แนวทางการพัฒนา 
              - ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาทุกระดับ 
             - ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
             - สืบสานประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการท่องเที่ยว 
                         เชิงอนุรกัษ์ 
     4.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง 
                      แนวทางการพัฒนา 
             - พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถด้านการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
             - ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเกษตรพอเพียง 
             - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                - พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าเพียงพอเพ่ือการเกษตร 
      4.1.4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               แนวทางการพัฒนา 
                      - ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณะ ดูแลป่าชุมชน และส่งเสริมการ 
                        อนุรักษ์แหล่งน้ าในพ้ืนที่ 
                      - ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน 
                      - ส่งเสริมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ และการจัดการขยะชุมชนต้นทาง   
   4.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
                     แนวทางการพัฒนา 
            - ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการพัฒนาและดูแลอย่างทั่วถึงจากรัฐ 
          - ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
           - พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
           - ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่สังคม 
           - ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายดี 
           - สนับสนุนช่วยเหลือองค์กรด้านสาธารณสุข 
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     4.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัย พัฒนาคน          
พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

        แนวทางการพัฒนา 
            - ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้น าชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการ 
                       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
           - ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                      ของประชาชน 
           - พัฒนาองค์กรให้เกิดความทันสมัย ต่อการพัฒนาการบริการทุกด้านแก่ประชาชน 
                      ตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม 

4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปราสาททอง  

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กรการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้
ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา 2 ส่วน  ดังนี้    

 1) ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่  
                S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต 
จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์     

                   W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน                
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง  ๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธี                             
ในการแก้ปัญหานั้น     

  2) ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
                    O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอก

ขององคก์รเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็น
ผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ ดีจะต้องเสาะ 
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก           
ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้เคียง 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 50 ปี เป็นวัยท างาน 
3. บุคลากรปฏิบัติงานเต็มศักยภาพที่มี 
4. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 
5. มีการน าความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษาและ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
6. มีการประชุมติดตามงานเป็นประจ าทุกเดือน 

จุดอ่อน   W 
1. จ านวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับจ านวนปริมาณงาน 
2. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
3. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่าหลักการ
และเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
4. บุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการอบรมตามต าแหน่งงานครบ
ทุกคน 
5. มีภาระหนี้สิน 
6. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย 
ในการปฏิบัติงานท าให้อาจได้รับข้อทักท้วงจากหน่วยงาน
ที่ตรวจสอบได้  
 

โอกาส   O 
1. มีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกต าแหน่งอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความร่วมมอื
ในการท างานง่ายขึ้น 
3. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
4. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างาน
และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
5. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
8. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
 

อุปสรรค   T 
1. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก      
ของงาน 
2. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมตามต าแหน่งงาน
ของแต่ละสายงานมีค่าใช้จ่ายสูง 
3. รายได้ที่ได้รับเทียบกับภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ 
ไม่สมดุลกัน 
4. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรให้บริการอ านวยความสะดวก
กับประชาชนได้ไม่เท่าที่ควร 
5. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
   1. องค์กรเป็นนิติบุคคล อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน 
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
  2. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง 
สามารถน าหลักการบริหารและนโยบายในการท างาน
เชิงรุก 
  3. องค์กรมีฝ่ายนิติบัญญัติที่สามารถเรียกเปิดประชุม
สภาฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว 
  4. มีงบประมาณ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
มีคุณภาพ และทันสมัย สามารถก าหนดกรอบการพัฒนา
หรือจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว 
  5. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ 
แนวคิดในการท างาน และมีสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  

จุดอ่อน   W 
  1. นโยบายของผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัดและอ าเภอ ท าให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 
  2. การบริหารจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมต่อเนื่อง    
  3. ขาดการติดตามประเมินผลการท างาน และการ
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
  3. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะหรือความช านาญ
เฉพาะทางส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพลดน้อยลง 
  4. ขาดการท างานเป็นทีม  
  5. มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการท างาน 
  6. ประชาชนไม่รู้บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ว่าเป็นองค์กรที่ต้องรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ 
ทั้งหมดของประชาชนทุกพื้นที่ 
 

โอกาส   O 
  1.การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ท าให้เ อ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  2.ประชาชนมีการตื่นตัว มีการธ ารงรักษาวัฒนธรรม          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีตประเพณีถิ่นเกิด ส่งผลท าให้เพิ่ม
มูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจดีขึ้น 
  3. นโยบายการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐบาล มีผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น 
  4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ประชาชน         
หันมาสนใจใช้ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน
มากข้ึน 
  5. สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ พร้อมจะ
สนับสนุนการพัฒนาหรือการท างานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  6. ประชาคมอาเซียน ส่งผลท าให้เกิดความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่งคั่งซึ่งเอ้ือต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ขององค์กร 
 

อุปสรรค  T 
 1. ระเบียบ กฎหมาย การจัดท าแผนพัฒนามีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งแต่ละครั้งการสั่งการไม่เหมือนเดิม 
ท าให้การจัดท าแผนและงบประมาณไม่สอดคล้องหรือ
เป็นไปตามระเบียบขององค์กรหรือหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ตามแผนการด าเนินการที่ตั้งไว้ 
  2. บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนยึดถือวัฒนธรรมองค์กร
เก่าๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ให้ความส าคัญด้าน
การพัฒนาบุคลากรเท่าที่ควร 
  3. นโยบายของผู้บริหารขัดต่อข้อระเบียบ กฎหมาย    
ท าให้มีโอกาสถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ส่งผล
ให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการที่ดีและประโยชน์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  4. การเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ
ของประเทศ 
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   3) จุดแข็ง (Strength-S) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
                         (1) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับเป็นนิติบุคคล      
ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 
 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีผู้บริหารท้องถิ่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ตรงตามความต้องการของประชาชนมีหลักการบริหารและนโยบายในการท างานเชิงรุก และมีฝ่ายนิติบัญญัติที่
สามารถเรียกเปิดประชุมสภาฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
                         (3) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีงบประมาณมากกว่าหน่วยงานรัฐรูปแบบอ่ืน           
มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เพียงพอ และทันสมัย ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถก าหนดกรอบการพัฒนาหรือจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

    (4) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพ 
และแนวคิดในการท างานสมัยใหม่ มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการแบ่งงานกันท า มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการท างาน รวมถึงมีการรวมกลุ่มของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

4) จดุอ่อน (Weak –W) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
     (1) นโยบายของผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

จังหวัด และความต้องการของประชาชน จึงท าให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 
     (2) องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรที่มีพ้ืนที่ในการความรับผิดชอบครอบคลุมทั้ง

ต าบล ท าให้การบริหารจัดการงบประมาณไปสู่พ้ืนที่ไม่ทั่วถึง และต่อเนื่อง อีกทั้งไม่มีระบบในการติดตาม
ประเมินผลการท างานอย่างจริงจัง รวมถึงขาดการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์กร 

     (3) บุคลากรภายในองค์กรขาดการพัฒนาทักษะหรือความช านาญเฉพาะทางอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพลดน้อยลง 

     (4) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีส่วนราชการไม่ครบทุกส่วน ท าให้การ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องล่าช้าในบางครั้ง เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง  

     (5) ประชาชนไม่รู้บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทขาดความ
เข้าใจในระบบบริหารงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็น
องค์กรที่ต้องรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งหมดของประชาชนทุกพ้ืนที่ 

     (6) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้
การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลมีความล่าช้า เนื่องจากหากจะด าเนินการเรื่องงานบุคคลใด ๆ จะต้องขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) ก่อนทุกคราว เป็น
เรื่องๆ ไป  

5) โอกาส (Opportunity –O) ที่เอื้อต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ปราสาททอง 

     (1) นักการเมือง นักวิชาการ และบุคคลที่มีชื่อเสียงสนับสนุนให้มีนโยบายการกระจาย
อ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการตอบรับจากประชาชนในการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการด าเนินการ ท าให้เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างสะดวกรวด เร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

     (2) กระแสตื่นตัวของประชาชนในเรื่องของการธ ารงรักษาไว้ในส่วนของวัฒนธรรม                 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีตประเพณี ถิ่นเกิดในจังหวัดสุรินทร์ ส่งผลให้การเพ่ิมมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวท าให้
เศรษฐกิจดีขึ้น 
 



5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     (3) นโยบายจัดสวัสดิการของรัฐบาล ท าให้มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน                  
ในท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น 

     (4) กระแสการตื่นตัวของประชาชนในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้
ประชาชนมีความสนใจและต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     (5) สถาบันทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาหรือการท างาน                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     (6) การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและความม่ังคั่ง ซึ่งเอ้ืออาทรต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาด้านต่าง ๆ                
ขององค์กร 

6) ภัยคุกคาม (Threat – T) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
     (1) ข้อระเบียบ กฎหมาย ในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง                  

ในระหว่างที่เสนอข้อกฎหมาย มีการสั่งการเป็นครั้ง ๆ ไป และแต่ละครั้งการสั่งการไม่เหมือนเดิม และ
ระยะเวลา  ในการจัดท าแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สอดคล้องหรือเป็นไปตาม
ระเบียบขององค์กรหรือหน่วยงานส่วนภูมิภาค ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน
และอาจท าให้เกิดสภาวะการตกต่ าของเศรษฐกิจท าให้การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามที่วางแผนการ
ด าเนินการไว้ 

     (2) บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนยึดถือวัฒนธรรมองค์กรเก่า ๆ ไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาบุคลากรเท่าที่ควร 

     (3) การด าเนินการโครงการตามนโยบายของผู้บริหารขัดต่อระเบียบ กฎหมาย ท าให้ถูก
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการที่ดีและประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง 

     (4) การเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในทุกระดับของประเทศ 

 
 

 

 

 

   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
กฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิคการ SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม 
(Threat) ในการด าเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ
ให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  7 ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้ 
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   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 การจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง นั้น  ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี ประจ าปี 2561 - 2565  ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของ
ต าบลปราสาททอง  คือ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ครัวเรือน” ประกอบกับนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นความส าคัญเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความม่ันคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  การร่วม
คิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น เพ่ือให้ต าบลปราสาททองเป็นเมืองที่น่าอยู่  โดยมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   ๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
                (๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
            (2) การจัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
             (3) การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
             (4) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
             (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
             (6) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 
   ๕.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
            (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
            (๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
             (๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
                                (มาตรา ๖๘ (๔)) 
            (๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 
                                ผูด้้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
            (๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
                                (มาตรา ๑๖ (๒)) 
                           (๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                
                                (มาตรา ๑๖ (๕))      
                           (๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
                                (มาตรา ๑๖ (๑๙))     
             ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
                       (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
           (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
                                (มาตรา ๖๘ (๘)) 

     (3) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
           (4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓)) 
           (5) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 

          (6) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
               (มาตรา ๑๖ (๑๗))  

           (7) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 



29 
 
           ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
         (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 
           (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕)) 

     (3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
     (4) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
     (5) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
     (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
     (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 

(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 
    ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
            (1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                                (มาตรา ๖๗ (๗))        

     (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัด      
                                มลูฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒)) 
                           (3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 
    ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ                         
ที่เก่ียวข้องดังนี้            
                           (1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                                (มาตรา 67 (8)) 
                           (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 

                 (3) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
                   (4) การส่งเสรมิการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
                                (มาตรา ๑๗ (๑๘)) 
             ๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
                         (1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น                 
                                (มาตรา ๔๕ (๓)) 
                           (2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 
                                บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙)) 

           (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน  
                (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
           (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง  

                                ส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๓)) 
          (5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การ 

                               ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗ (๑๖)) 
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  ภารกิจทั้ง ๗  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗, ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕37 
               มาตรา ๑๖, ๑๗  และ ๔๕  หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ  
               ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

 
 
 

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ตามกฎหมายเพื่อก าหนดอัตราก าลัง 

 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พันธกิจ/อ านาจหน้าที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ 
จัดให้มีและบ ารุงรักษา
ทางบก สาธารณูปโภค  
การสาธารณูปการ  
ให้ได้มาตรฐาน 

เพ่ือให้มีการคมนาคมทั้ง
ทางบก และทางน้ า 
สะดวกรวดเร็ว  
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

1. มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ส ารวจเส้นทาง/ปรับปรุง
ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน 

2. มีรางระบายน้ าและท่อ
ระบายน้ าเพ่ิมข้ึน 

ขุดลอกคลอง 

3. มีระบบไฟฟ้าและไฟ
สาธารณะตามมาตรฐาน 

ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซ่อมแซม
บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 

4. มีการพัฒนาระบบ
ประปาให้มีคุณภาพ 

ตรวจคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน ขยายระบบเขต
ประปาหมู่บ้าน 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
1) ส านักปลัด อบต.  2) กองช่าง 

5. มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
การอุปโภค บริโภค เพ่ิมขึ้น 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และเศรษฐกิจชุมชน 

พันธกิจ/อ านาจหน้าที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ภารกิจ/กิจกรรม/
โครงการ 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน 
เพ่ือการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว/
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 

2. เพิ่มช่องทางการค้าให้
ประชาชน 

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ 

3. การปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งสินค้าชุมชน เพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศต าบล สินค้าชุมชน 

4. มีการพัฒนาอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง  

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ 
ส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษครอบครัว
รั้วกินได้ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต. 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ 
ความเข้าใจและด ารงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

วิชาการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าและการท่องเที่ยว 

พันธกิจ/อ านาจหน้าที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ภารกิจ/กิจกรรม/
โครงการ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ
รักษา 
ความสะอาด ระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
ป้องกันไม่ให้เกิด
มลภาวะ 
เป็นพิษได้ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ระบบจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
งานบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือน  
งานพลังงานทดแทน 
งานขุดหลุมขยะ  
ส่งเสริมการใช้ตาเผาถ่าน 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
1) ส านักปลัด อบต. 2) กองช่าง                    
3) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ/อ านาจ
หน้าที ่

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ภารกิจ/กิจกรรม/
โครงการ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ
รักษา 
ความสะอาด ระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง ป้องกัน
ไม่ให้เกิดมลภาวะ 
เป็นพิษได้ 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ระบบจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
งานบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือน  
งานพลังงานทดแทน งาน
ขุดหลุมขยะ  
ส่งเสริมการใช้ตาเผาถ่าน 

สว่นราชการที่รับผิดชอบ 
1) ส านักปลัด อบต. 2) กองช่าง  
3) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

พันธกิจ/อ านาจ
หน้าที ่

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ 

ส่งเสริมการศึกษา 
การสื่อสารที่
ทันสมัย ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
การศึกษา การ
สื่อสารที่ทันสมัย 
ให้แก่เด็ก ประชาชน 
และบ ารุงศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

1. มีการส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษา 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งานการศึกษานอกระบบและ
ในระบบ 

2. มีการส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์  
เพ่ือการศึกษา 

ส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
เพ่ือการศึกษา 

3. ส่งเสริมและบ ารุงรักษา
ศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

งานกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
ทางรัฐพิธีและสถาบันของ
พระมหากษัตริย์และงาน
ประจ าปี 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ   
1) ส านักปลัด อบต.  2) กองการศึกษาฯ 

4. มีช่องทางการรับรู้
ข่าวสารของประชาชน 

ติดตั้งและปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวไร้สาย 

 
 
 
 
 
 



๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองจะด าเนินการ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

พันธกิจ/อ านาจ
หน้าที ่

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ 

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร 
ทางด้านการเมือง 
การมีส่วนร่วม  
และการบริการ
ประชาชน 

เพ่ือสร้างระบบบริหารที่ดี  
การพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง
การเมือง  
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. มีการพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ 

พัฒนาบุคลากร บริหารงาน
บุคคล จัดฝึกอบรม ประมวล
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา วางระบบควบคุม
ภายใน 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
ในการบริหารจัดการให้ครบครัน
แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใน
การบริหารจัดการให้ครบครัน
แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 

3. พัฒนาอาคารสถานที่ที่
ให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการ
ก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ท าการ
องค์กร 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ   
1) ส านักปลัด อบต.  2) กองคลัง  

4. มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของ อบต. 
การบันทึกข้อมูลในระบบ
อินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ 

 

  
   
    ๖.๑ ภารกิจหลัก 
            ๖.๑.๑ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
            ๖.๑.๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
            ๖.๑.๓ การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
            ๖.๑.๔ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
            ๖.๑.๕ การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา 
            ๖.๑.๖ การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ 
            ๖.๑.๗ การป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
     ๖.๒ ภารกิจรอง 
           ๖.๒.๑ การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
           ๖.๒.๒ ส่งเสริมการเกษตร 
           ๖.๒.๓ การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
           ๖.๒.๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           ๖.๒.๕ การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
  ส าหรับการก าหนดภารกิจหลัก ควรพิจารณาภารกิจที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะด าเนินที่จะก่อ
ประโยชน์ต่อประชาชนหรือบริการสาธารณะเป็นส าคัญ โดยความก าหนดไว้ไม่เกิน 3 ภารกิจ  ที่เหลือควร
จัดล าดับความส าคัญให้เป็นภารกิจรองหรือสิ่งที่อาจจะด าเนินการหรือรอด าเนินการได้ หรือในอนาคตอาจจะ
น ามาปรับเป็นภารกิจหลัก 



๗.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  

 

 

๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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   องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 35 อัตรา  เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง          
มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมากในส่วนของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ดังนั้น จึงต้องมีความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่เพ่ือรองรับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้น และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป  

 

 
 

  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองว่ามีภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความ 
รับผิดชอบที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
ดังนี้  
 8.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ไดก้ าหนดภารกิจด้านงานต่าง ๆ  ดังนี้ 
  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักปลัด อบต. 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๕ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๖ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.7 งานสาธารณสุข 
 
 
 

๒. กองคลัง 
๒.๑ งานการเงิน 
๒.๒ งานบัญชี 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.๓ งานผังเมือง 
๓.๔ งานประสานสาธารณูปโภค  

๑. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานนิติการ 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.7 งานสวัสดิการสังคม 
1.8 งานสาธารณสุข 
 

๒. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนารายได้ 
2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานแบบแผนและก่อสร้าง 
๓.๒ งานควบคุมอาคาร 
๓.๓ งานผังเมือง 
๓.๔ งานสาธารณูปโภค  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๔. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ  
      วัฒนธรรม 
๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.4 งานส่งเสริมการกีฬา 
4.5 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.4 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

 5. หน่วยตรวจสอบภายใน  
5.1 งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
5.2 งานบริหารงานทั่วไป 

 

 

หมายเหตุ  
การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังใหม่ หากมีความจ าเป็นด้านภารกิจและ 

ปริมาณงานสามารถก าหนดงานใหม่และต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพ่ิมขึ้นได้ แต่ไม่สามารถก าหนดฝ่าย/กอง           
ขึ้นใหม่ได้ เนื่องจากการประเมินความเหมาะสมในการก าหนดฝ่าย/กอง เพ่ิมขึ้นใหม่ จะต้องท าแบบประเมินตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเสียก่อน  เมื่อ ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี  มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง
หรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการได้แล้ว ก็ให้ด าเนินการประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ต่อไป 
 

   ๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจ ปริมาณที่จะ

ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วน
ราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน า
ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 

 

 
ระดับ จ ำนวน

ต ำแหน่ง ท้ังหมด
จ ำนวน
 (คน)

เงินเดือน (1) เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง (2)

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิน่) กลาง 1 1 503,160 168,000 1 1 1  -  -  - 8,280 8,160 9,960 679,440 687,630 697,590 41,930   

ส ำนักปลัด อบต. (01)
2. หัวหนา้ส านกัปลัด อบต.(นกับริหารงานทั่วไป) ต้น 1 1 389,400    42,000 1 1 1  -  -  - 6,600 6,720 6,600 438,000 444,720 451,320 32,450   

3. นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 1 382,560    0 1 1 1  -  -  - 6,840 6,600 6,720 389,400 396,000 402,720 31,880   

4. นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชก. 1 1 409,320    0 1 1 1  -  -  - 6,840 6,480 6,600 416,160 422,640 429,240 34,110   

5. นักพฒันาชุมชน ชก. 1 1 369,480    0 1 1 1  -  -  - 6,600 6,480 6,840 376,080 382,560 389,400 30,790   

6. นิติกร ปก./ชก. 1 0 355,320    0 1 1 1  -  -  - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วา่งเดิม

7. เจ้าพนักงานธรุการ ปง. 1 1 210,840    0 1 1 1  -  -  - 3,720 3,720 3,480 214,560 218,280 221,760 17,570   

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

8. ผู้ช่วยนักวชิาการเกษตร  - 1 1 253,560    0 1 1 1  -  -  - 10,200 10,560 11,040 263,760 274,320 285,360 21,130   

9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ  - 1 1 165,360    0 1 1 1  -  -  - 6,720 6,960 7,200 172,080 179,040 186,240 13,780   

10. ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสารณภัย  - 1 1 122,280    0 1 1 1  -  -  - 4,920 5,160 5,400 127,200 132,360 137,760 10,190   

11. พนักงานขับรถยนต์  - 1 1 179,640    0 1 1 1  -  -  - 7,200 7,560 7,800 186,840 194,400 202,200 14,970   

12. พนักงานตกแต่งสวน  - 1 0 112,800    0 1 1 1  -  -  - 0 4,560 4,800 112,800 117,360 122,160 วา่งเดิม

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป

13. คนงานท่ัวไป (งานท่ัวไป)  - 1 1 108,000    0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000      

14. คนงานท่ัวไป (แมบ่้าน)  - 1 1 108,000    0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000      

กองคลัง (04)

15. ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้น 1 1 409,320    42,000 1 1 1  -  -  - 6,840 6,480 6,600 458,160 464,640 471,240 34,110   

16. นักวชิาการเงินและบัญชี ปก. 1 1 308,040    0 1 1 1  -  -  - 4,920 5,040 5,040 312,960 318,000 323,040 25,670   

17. นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ปก. 1 1 284,520    0 1 1 1  -  -  - 4,560 4,680 4,680 289,080 293,760 298,440 23,710   

18. เจ้าพนักงานพสัดุ ปง. 1 1 143,520    0 1 1 1  -  -  - 3,120 3,000 3,120 146,640 149,640 152,760 11,960   

หมำยเหตุ
ท่ีคำดว่ำจะต้องใช้ เพ่ิม/ลด ท่ีเพ่ิมข้ึน (3) ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)

ในช่วงระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำ

ท่ี ช่ือสำยงำน จ ำนวนท่ีมีอยู่ปัจจุบัน อัตรำต ำแหน่ง อัตรำก ำลังคน ภำระค่ำใช้จ่ำย
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ระดับ จ ำนวน
ต ำแหน่ง ท้ังหมด

จ ำนวน
 (คน)

เงินเดือน (1)
เงินประจ ำ

ต ำแหน่ง (2)
2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
19. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  - 1 1 167,880    0 1 1 1  -  -  - 6,720 7,080 7,320 174,600 181,680 189,000 13,990   
20. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ  - 1 1 112,800    0 1 1 1  -  -  - 4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080 9,400      
21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้  - 1 1 138,240    0 1 1 1  -  -  - 5,520 5,760 6,000 143,760 149,520 155,520 11,520   

กองช่ำง (05)
22. ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ต้น 1 1 416,160    42,000 1 1 1  -  -  - 6,480 6,600 6,480 464,640 471,240 477,720 34,680   
23. นายช่างโยธา ปง/ชง. 1 0 297,900    0 1 1 1  -  -  - 4,920 4,920 4,920 302,820 307,740 312,660 วา่งเดิม

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
24. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  - 1 1 138,000    0 1 1 1  -  -  - 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 11,500   

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป
25. คนงานท่ัวไป (ช่างไฟฟา้)  - 1 1 108,000    0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000       9,000

กองกำรศึกษำ ฯ (08)

26. ผอ.กองการศึกษาฯ(นกับริหารงานการศึกษา) ต้น 1 0 393,600    42,000  1 1 1  -  -  - 13,320 13,320 13,320 448,920 462,240 475,560 วา่งเดิม
27. นักวชิาการศึกษา ปก./ชก. 1 0 355,320    0 1 1 1  -  -  - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วา่งเดิม

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำปุด

28. หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  - 1 0  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0 0 0 0 0
 รอการจัดสรรอตัรา

และงบประมาณจาก สถ.

29. ครู  - 2 2 0 2 2 2  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอดุหนนุ

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีทักษะ)

30. ผู้ดูแลเด็ก  - 1 1 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอดุหนนุ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฉันเพล 61,604 62,805 63,526 2,273,504 2,333,745 2,394,706

31. หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  - 1 0  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0 0 0 0 0
 รอการจัดสรรอตัรา
และงบประมาณจาก สถ.

32. ครูผู้ดูแลเด็ก  - 1 0  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0 0 0 0 0
 รอการจัดสรรอตัรา
และงบประมาณจาก สถ.

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป

33. ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)  - 1 0  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0 0 0 0 0
 รอการจัดสรรอตัรา
และงบประมาณจาก สถ.

หมำยเหตุ

ท่ีคำดว่ำจะต้องใช้ เพ่ิม/ลด ท่ีเพ่ิมข้ึน (3) ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)
ในช่วงระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำท่ี ช่ือสำยงำน

จ ำนวนท่ีมีอยู่ปัจจุบัน อัตรำต ำแหน่ง อัตรำก ำลังคน ภำระค่ำใช้จ่ำย 
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ระดับ จ ำนวน
ต ำแหน่ง ท้ังหมด

จ ำนวน
 (คน)

เงินเดือน (1)
เงินประจ ำ

ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

หน่วยตรวจสอบภำยใน (12)
34. นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 0 355,320 0 1 1 1 +1 - - 12,000   12,000  12,000   367,320     379,320      391,320      วา่งเดิม
(4) รวม 35 25 7,298,340 31 31 31 +1  -  - 223,724 231,045 234,406 9,398,804 9,627,285 9,859,126

(5) 1,409,821 1,444,093 1,478,869

(6) 10,808,625 11,071,378 11,337,995

(7) 24.33 23.73 23.15

หมำยเหตุ : ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ า พ.ศ. 2564 ให้ใช้ข้อบัญญติั/เทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 และฉบับเพิม่เติม (ถ้าม)ี ท่ีประกาศใช้    
  มาประมาณการเพิม่ขึน้ไมเ่กนิร้อยละ 5 เพือ่เป็นฐานการค านวณ ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 แบะ พ.ศ. 2566 ให้ประมาณการเพิม่ขึน้อกี
  ไมเ่กนิร้อยละ 5 เพือ่เป็นฐานในการค านวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใดท่ีมงีบประมาณรายจ่ายเฉพาะการเกีย่วกบัการประปา หรือกจิการสถานธนานุบาล และได้ต้ังงบประมาณไวใ้นข้อบัญญติั /เทศบัญญติั
  ให้น ามารวมเป็นฐานในการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลด้วย ดังนี้  
 - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้ประมาณการเพิม่ขึน้ไมเ่กนิร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  (42,311,428 บาท)
   : งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เป็นเงิน = บาท  = (42,311,428 x 5%) + 42,311,428 = 44,426,999
 - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ให้ประมาณการเพิม่ขึน้ไมเ่กนิร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

   : งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เป็นเงิน = บาท  = (44,426,999 x 5%) + 44,426,999 = 46,648,349
 - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ให้ประมาณการเพิม่ขึน้ไมเ่กนิร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
   : งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 เป็นเงิน = บาท  = (46,648,349 x 5%) + 46,648,349 = 48,980,766
   : ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจ าถ่ายโอน รวมถึงข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับเงินอดุหนุนท่ีจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง
   ให้ระบุข้อมลูกรอบต าแหน่งและจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งไวใ้นแผนอตัราก าลัง แต่ไมต้่องน ามาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่ง 
   พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
   : ข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก าหนดต าแหน่งเพิม่ โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จ่าย
   เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ท่ี มท 0809.4/ว 849 ลงวนัท่ี 5 มนีาคม 2562 เร่ือง การก าหนดเลขท่ีต าแหน่ง

   ของข้าราชการครู/พนักงานครู ในสถานศึกษาและศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้น ามาค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
   ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ด้วย
   : ให้บันทึกข้อมลูเรียงตามล าดับรหัสส่วนราชการ (ส านักหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นั้น ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด
   ท่ี มท 0809.5/ว 52 ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 เร่ือง การจัดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่เข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง)
   * ข้อมลูในช่องเงินเดือน (1) ต้องมจี านวนตรงกนักบัข้อมลูในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

48,980,766

ประมำณกำรประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 15%
รวมเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคคลท้ังส้ิน
คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

44,426,999

46,648,349

หมำยเหตุ

ท่ีคำดว่ำจะต้องใช้ เพ่ิม/ลด ท่ีเพ่ิมข้ึน (3) ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)
ในช่วงระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำท่ี ช่ือสำยงำน

จ ำนวนท่ีมีอยู่ปัจจุบัน อัตรำต ำแหน่ง อัตรำก ำลังคน ภำระค่ำใช้จ่ำย 
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

 

 

 
 
 

โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับสามัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

- งานบริหารทั่วไป 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานนิติการ 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสาธารณสุข 
 

 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 
  ทรัพย์สิน 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน  
 

 
- งานแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 
- งานสาธารณูปโภค 

 
- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา        
  และวัฒนธรรม 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานส่งเสริมการกีฬาและ 
  นันทนาการ 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)  

 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)  

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)  

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1)  

41 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก) (1) 



  
โครงสร้างส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
                          
        

         
ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวม 

  ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ 
ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เชียวชาญ ปฏิบัติงาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส ประจ า ภารกจิ ทั่วไป   

จ านวน 1  -  - 1 3  - - ๑  -  -  - ๕ 2 13 
               

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

 

หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น (๑) 

 

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 

งำนนโยบำยและแผน 

 
 

งำนนิติกำร งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
 
 
 

 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)  
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- พนักงานตกแต่งสวน (1)(ว่าง) 
- คนงานท่ัวไป (งานท่ัวไป)(๑) 
- คนงานท่ัวไป (แม่บ้าน) (๑) 

   

- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1) 
 

- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (ชก.) (1) 

 
 

 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั (๑)         

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

งำนสำธำรณสุข 
 
 
 
 

-นิติกร (ปก./ชก.)(1)(ว่าง) 
   

 

- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร(๑) 
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งำนสวัสดิกำรสังคม 
 
 
 

 

- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (๑) 

 



                  
                                                                                   โครงสร้างกองคลัง 
    
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 

 
ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวม 

  ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ 
ช านาญ

การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชียว
ชาญ 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ประจ า ภารกจิ ทั่วไป   

จ านวน 1  -  - 2  -  - - 1  -  -  - 3  - 7 
     

 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) (๑) 

 
 

งำนพัฒนำรำยได้ 
 

งำนพัสดุและทรัพย์สิน 
 
 

งำนกำรเงินและบัญชี 

 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
 
 

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) (1)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)  
 

งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี(1)   
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                                                                                โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                     

 
ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวม 

  ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชียวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ประจ า ภารกจิ ทั่วไป   

จ านวน 1  -  - -  -  - - -  1  -  - ๑ 1 4 
 

 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) (๑) 

งำนแบบแผนและก่อสร้ำง งำนควบคุมอำคำร 
 

 

งำนสำธำรณูปโภค 
 

งำนผังเมือง 
 

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (๑)
(ว่าง) 

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑) 
 
 

 - คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) (1) 
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                                                                   โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวม 

  ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชียวชาญ ปฏิบัตงิาน ช านาญงาน อาวุโส ประจ า ภารกจิ ทั่วไป   

จ านวน 1 - - 1 - - - - - - - 1 1 4 
 

 
 
 
 

ระดับ 

หน.ศพด. 
 

สายงานการสอน 
ต าแหน่งครู/วิทยฐานะ 

บุคลากรสนับสนุน 
การสอน 

บุคลากรสนับสนุน 
สถานศึกษา รวม 

- ครู ผช. คร ู ชก. ชพ. ชช. การเงิน/บัญชี/
พัสดุ 

ธุรการ/บันทึก
ข้อมูล 

โภชนาการ/
อนามัย รร. 

คอมพิวเตอร์/
โสตทัศนศึกษา 

(ภารโรง) 

จ านวน 2 1 2 - - - - - - - - 5 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
(นักบริหำรงำนศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ระดับต้น) (ว่ำง)(๑) 

งำนบริหำรกำรศึกษำ 
 

 

งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 

งำนส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
 

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
(ว่าง)  

- ครู (2) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (1)  
- ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (1)  
 

- (1) (ว่าง)*    
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งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 

 
- (1) (ว่าง)*    
 



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
       

  
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ หน.
ศพด. 

สายงานการสอน 
ต าแหน่งครู/วิทยฐานะ 

บุคลากรสนับสนุน 
การสอน 

บุคลากรสนับสนุน
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม 

- ครู ผช. ครู ชก. 
 

ชพ. ชช. การเงิน/
บัญชี/พัสดุ 

ธุรการ/ 
บันทึกข้อมูล 

โภชนาการ/ 
อนามัย รร. 

คอมพิวเตอร์/ 
โสตทัศนศึกษา 

(ภารโรง)  ภารกิจ ทั่วไป  

จ านวน 1 - 2 - - - - - - - - - 1 - 4 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ฝ่ายวิชาการ 
- นางสาวดุจฤดี  จารัตน์ (งด.ครู คศ.1) 
 
 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 

 

ฝ่ายบริหาร 
- นางสมควร  พันธ์มา (งด.ครู คศ.1) 

ฝ่ายปกครอง 
-  นางสมควร  พันธ์มา (งด.ครู คศ.1) 

ฝ่ายบริการ 
- นางพิมลวรรณ  กล้าจงยิ่ง  

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานจัดกระบวนการเรียนรู้ 

- งานบุคคล 
- งานเสนอค าขอและงบประมาณ 
 

- งานปกครอง 
- งานกิจกรรม/โครงการ 

- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
       

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ระดับ หน.
ศพด. 

สายงานการสอน 
ต าแหน่งครู/วิทยฐานะ 

บุคลากรสนับสนุน 
การสอน 

บุคลากรสนับสนุน
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม 

- ครู ผช. ครู ชก. 
 

ชพ. ชช. การเงิน/
บัญชี/พัสดุ 

ธุรการ/ 
บันทึกข้อมูล 

โภชนาการ/ 
อนามัย รร. 

คอมพิวเตอร์/ 
โสตทัศนศึกษา 

(ภารโรง)  ภารกิจ ทั่วไป  

จ านวน 1 1 - - - - - - - - - - - 1 3 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ฝ่ายวิชาการ 
-ครูผู้ดูแลเด็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 

 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 

 

ฝ่ายบริหาร 
-ครูผู้ดูแลเด็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 
 

ฝ่ายปกครอง 
-ครูผู้ดูแลเด็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 

 

ฝ่ายบริการ 
ครูผู้ดูแลเด็ก (ว่าง) 
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 
 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานจัดกระบวนการเรียนรู้ 

- งานบุคคล 
- งานเสนอค าขอและงบประมาณ 
 

- งานปกครอง 
- งานกิจกรรม/โครงการ 

- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
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โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ วิชาการ พนักงานจ้าง รวม ปก. ชก. ภารกิจ (คุณวุฒิ) ภารกิจ (ทักษะ) ทั่วไป 

จ านวน 1 - -  - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   - งานธุรการ 
   - งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
   - การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
   - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข 
   - งานปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

   - งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน 
     การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
   - งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน 
   - งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   - งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
   - งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
   - งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ 
 

 

 
ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ หมำยเหตุ

เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

1 น.ส. รอด  คงสกลุ ร.บ.(รัฐศาสตร์) 68-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 68-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 503,160 84,000 84,000 671,160
(นักบริหารงานท้องถิน่) (นักบริหารงานท้องถิน่) (41,930x12) (7,000x12) (7,000x12)

ส ำนักปลัด อบต. (01) ส ำนักปลัด อบต. (01)
2 นายอ านาจชัย พชัรานุ ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 68-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด อบต. ต้น 68-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด อบต. ต้น 389,400 42,000  - 431,400

(นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป) (32,450x12) (3,500x12)

3 นางวนิดา อดุเขียว รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 68-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 68-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 382,560  -  - 382,560

 (31,880x12)

4 นางณัฐธยาน์ จารัตน์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 68-3-01-3103-001 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ชก. 68-3-01-3103-001 นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ชก. 409,320  -  - 409,320
(34,110x12)

5 นายพงษ์พนัธ ์มสิีทธิดี์ ร.บ. (รัฐศาสตร์) 68-3-01-3801-001 นักพฒันาชุมชน ชก. 68-3-01-3801-001 นักพฒันาชุมชน ชก. 369,480  -  - 369,480
(30,790x12)

6  -วา่ง-  - 68-3-01-3105-001 นิติกร ปก./ชก. 68-3-01-3105-001 นิติกร ปก./ชก. 355,320  -  - (วา่งเดิม)
(ค่ากลางเงินเดือน) 355,320

7 นางสลิตา  เรียงเงิน ปวส. (การบญัชี) 68-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธรุการ ปง. 68-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธรุการ ปง. 210,840  -  - 210,840
(17,570x12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
8 นางสาววรรณิศา ชาวสวน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  - ผช.นักวชิาการเกษตร  -  - ผช.นักวชิาการเกษตร  - 253,560  -  - 253,560

 (21,110x12)

9 นางสาวพจนา ปัญญาคิด บธ.บ.(คอมพวิเตอร์)  - ผช.เจ้าพนักงานธรุการ  -  - ผช.เจ้าพนักงานธรุการ  - 165,360  -  - 165,360
(13,780x12)

10 นายกติิภูม ิ ชมชืน่ดี ปวช.(ช่างยนต์)  - ผช.เจ้าพนักงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย

 -  - ผช.เจ้าพนักงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย

 - 122,280  -  - 122,280

(10,190x12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีทักษะ)   พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีทักษะ)   
11 นายประทีป ธนุนาจารย์ ม.ศ.5  - พนักงานขับรถยนต์  -  - พนักงานขับรถยนต์  - 179,640  -  - 179,640

 (14,970x12)

12  -วา่ง-  -  - พนักงานตกแต่งสวน  - พนักงานตกแต่งสวน  - 112,800  -  - (วา่งเดิม)
(9,400x12) 112,800

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง อ ำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน
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33 

ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ หมำยเหตุ

เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป พนักงำนจ้ำงท่ัวไป

13 นางสาวพรพมิล พอ่ค้า ปวส.(การจดัการทรัพยากรมนุษย)์  - คนงานท่ัวไป (แมบ่้าน)  -  - คนงานทั่วไป (แมบ่้าน)  - 108,000  -  - 108,000
 (9,000x12)

14 นายเสริม  นุตโร มธัยมศึกษาปีท่ี 3  - คนงานท่ัวไป (งานท่ัวไป)  -  - คนงานทั่วไป (งานท่ัวไป)  - 108,000  -  - 108,000

 (9,000x12)

กองคลัง (04) กองคลัง (04)
15 นางปิยะดา  ผลดี บธ.บ.(การบัญช)ี 68-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 68-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 409,320 42,000  - 451,320

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (34,1100x12) (3,500x12)

16 นางรัชนี  ดีอยากได้ บธ.บ.(การบัญช)ี 68-3-04-3201-001 นักวชิาการเงินและบัญชี ปก. 68-3-04-3201-001 นักวชิาการเงินและบัญชี ปก. 308,040  -  - 308,040
(25,670x1

2)17 นางศรัญญา ไชยะค า บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 68-3-04-3203-001 นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ปก. 68-3-04-3203-001 นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ปก. 284,520  -  - 284,520
(23,710x12)

18 นางสาวอนุสรา ยอดดบุตร ปวส. (การบัญช)ี 68-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพสัดุ ปง. 68-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพสัดุ ปง. 143,520  -  - 143,520
 (11,960x12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
19 นางสาวประภัสสร มมุทอง ปวส. (การบัญช)ี  - ผช.เจา้พนักงานการเงินและบญัชี  -  - ผช.เจา้พนักงานการเงินและบญัชี  - 167,880 

(13,990x12)

 -  - 167,880

20 นางสาววชิรา  ยางงาม ปวช. (การบัญช)ี  - ผช.เจ้าพนักงานพสัดุ  -  - ผช.เจ้าพนักงานพสัดุ  - 112,800 
(9,400x12)

 -  - 112,800

21 นายเทวนิทร์ ปรากฎรัตน์ ปวช.(คอมพวิเตอร์)  - ผช.เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้  -  - ผช.เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้  - 138,240  -  - 138,240
(11,520x12)

กองช่ำง (05) กองช่ำง (05)
22 นายประสิทธิ ์ หาญยิง่ วท.บ.(เทคโนโลยอีตุสหกรรมกอ่สร้าง) 68-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 68-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 416,160 42,000  - 458,160

(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (34,680x12) (3,500x12)

23  -วา่ง-  - 68-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 68-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 297,900  -  - วา่งเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน) 297,900

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน 
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ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ หมำยเหตุ

เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
24 นายสิปปกร  สมานรักษ์ ป.ตรี (สาขาวชิาเทคโนโลยี  - ผช.นายช่างโยธา  -  - ผช.นายช่างโยธา  - 138,000  -  - 138,000

วิศวกรรมโยธาและสถาปตัยกรรม (11,500x12)

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป พนักงำนจ้ำงท่ัวไป

25 นายพชัระ  สวยรูป ปวส.(ไฟฟา้)  - คนงานท่ัวไป (งานไฟฟา้)  -  - คนงานท่ัวไป (งานไฟฟา้)  - 108,000  -  - (วา่งเดิม)
(9,000x12) 108,000

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (08) กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (08)
26  -วา่ง-  - 68-3-08-2107-001 ผอ.กองการศึกษา ศาสนา ต้น 68-3-08-2107-001 ผอ.กองการศึกษา ศาสนา ต้น 393,600 42,000  - (วา่งเดิม)

และวฒันธรรม และวฒันธรรม (ค่ากลางเงินเดือน) (3,500x12) 435,600

(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา)
27  -วา่ง-  - 68-3-08-3808-001 นักวชิาการศึกษา ปก./ชก. 68-3-08-3808-001 นักวชิาการศึกษา ปก./ชก. 355,320  -  - (วา่งเดิม)

(ค่ากลางเงินเดือน) 355,320
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำปุด ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำปุด

28  -วา่ง-  - 68-3-08-xxxx-xxx หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย 68-3-08-xxxx-xxx หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย  -  -  -  รอการจัดสรรอตัราและ

งบประมาณจาก สถ.

29 นางสมควร  พนัธม์า คบ.(การศึกษาปฐมวยั) 68-3-08-6600-059 ครู คศ.1 68-3-08-6600-059 ครู คศ.1 22,880  -  - งด.อดุหนนุ

(22,880x12)

30 นางสาวดุจฤดี จารัตน์ คบ.(การศึกษาปฐมวยั) 68-3-08-6600-060 ครู คศ.1 68-3-08-6600-060 ครู คศ.1 252,240  -  - งด.อดุหนนุ

(21,020x12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีทักษะ) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีทักษะ)
31 นางพมิลวรรณ กล้าจงยิง่ คบ.(การศึกษาปฐมวยั)  - ผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ดูแลเด็ก  - 174,600  -  - งด.อดุหนนุ

 (14550x12)

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฉันเพล
32  -วา่ง-  - 68-3-08-xxxx-xxx หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย 68-3-08-xxxx-xxx หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย  -  -  -

 รอการจัดสรรอตัราและ

งบประมาณจาก สถ.

33  -วา่ง-  - 68-3-08-xxxx-xxx ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย 68-3-08-xxxx-xxx ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย  -  -  -  รอการจัดสรรอตัราและ

งบประมาณจาก สถ.

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป
34  -วา่ง-  -  - ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)  -  - ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)  -  -  -  -

 รอการจัดสรรอตัราและ

งบประมาณจาก สถ.

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน
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ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ หมำยเหตุ

เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

หน่วยตรวจสอบภำยใน (12) หน่วยตรวจสอบภำยใน (12)

35  -วา่ง-  - 68-3-12-3205-001 นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 68-3-12-3205-001 นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 355,320  -  - (วา่งเดิม)

(ค่ากลางเงินเดือน)

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน  
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน และ
ทุกระดับ  ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท า
ให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โดยจัดท าแผนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี           
สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
   การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง  นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน          
ในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่  
Thailand 4.0  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่น
ไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
   ๑. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน                        
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งเป็นข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน  ๆ เช่น ภาคเอกชน               
ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่ าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง           
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
   ๒. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ เพ่ือให้บริการ
ต่าง ๆ  สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลา
ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติ ดต่อมาด้วยตนเอง 
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
   ๓. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 
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  4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42  ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  
เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill 
Self-Assessment)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560 
    ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เป็นต้น ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด
ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น  ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐาน การปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงาน 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   
  การบริหารโครงการ  
                     การให้บริการ 
                     การวิจัย 
                     ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
                     การเขียนหนังสือราชการ 
                     การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น 
    ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  เล็งเห็น
ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากว่าบุคลากรที่มาด ารงต าแหน่งในสังกัดนั้นมีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่ ต่างภาษาถิ่น ดังนั้นในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมีเป็นการหล่อหลอม
ให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนต าบล           
ปราสาททอง  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง              
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา 
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บุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง 
ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ  รองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน  แนวคิดให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการท างานร่วมกับภาค
ส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านมาตรฐานคมนาคม เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบการ
คมนาคมให้ครอบคลุม 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย               
ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเกษตรกรรมธรรมยั่งยืน ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
     1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
     2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
     3. การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
     4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการ
วางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมมี
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัติตาม
เป้าหมายขององคก์ร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองเล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายใน                
เพ่ือแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด  รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่การ
ผลักดันใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองมีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการ ที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
บุคลากร  ทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้อง
กับนโยบายผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
รายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผน                                  
ของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริม               
การบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์การบริหาร             
ส่วนต าบลปราสาททอง จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพ                      
ของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและ                      
ตั้งงบประมาณ ในการพัฒนา การฝึกอบรม การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ 
ประจ าตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร
จังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการ

พ้ืนฐานตามที่รัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงาน                   
ส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ  

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้คงอยู่               
กับหน่วยงานได้ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน 
เนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททองจึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการ
น าเสนองาน การส่งงาน การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ผ่านระบบ Line Facebook  



๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
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ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563                    
เรื่องเครื่องมือส ารวจทักษะ ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digital Government Skill 
Self-Assessment)  เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

8. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง             

ส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามพระราชบัญญัติด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อม
การท างานที่ดี มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงาน ในสังกัด                     
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  

 
  
  

 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม              
ในองค์กร เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง             
ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ 
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อม่ันแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง                  
ในทุกระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  
   1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
    2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
    3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
    4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
    5. การให้บริการประชาชนแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
    6. การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
    7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
    8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











ประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เรื่อง ประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง  

หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ลงวันที ่ 9  มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
บริหารงานท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ต้น กลาง ต้น กลาง ปก. ชก. ปง. ชง. 
ภารกิจ 

(คุณวุฒิ) 
ภารกิจ 
(ทักษะ) 

ทั่วไป 

จ านวน - 1 4 - 4 3 3 - - 7 3 3 28 

ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตาม ม.35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ค านวณตามแผนอตัราก าลัง ๓ ปี) 
ปีงบ 2564  

ต้ังไว้ 
44,426,999 บาท  

1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลฯ  9,398,804 บาท ปีงบ 2565  
ต้ังไว้ 

46,648,349 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลฯ  9,627,285 บาท ปีงบ 2566  
ต้ังไว้ 

48,980,766 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลฯ   9,859,126 บาท 
๒) ประโยชน์ตอบแทนอื่น 1,409,821 บาท ๒) ประโยชน์ตอบแทนอื่น 1,444,093 บาท ๒) ประโยชน์ตอบแทนอื่น  1,478,869 บาท 
รวม 1)+2) = 10,808,625 คิดเป็นร้อยละ 24.33 รวม 1)+2) = 11,071,378 คิดเป็นร้อยละ 23.73 รวม 1)+2) = 11,337,995 คิดเป็นร้อยละ 23.15 

 
 
 
 
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

 
 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) (ว่าง) 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัฒนารายได ้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน   
  ทรัพย์สิน 
- งานพัสดุและทรัพยส์ิน 

 

  - งานแบบแผนและก่อสรา้ง 
  - งานควบคุมอาคาร 
  - งานผังเมือง 
  - งานสาธารณูปโภค 

   - งานส่งเสรมิการศึกษา 
  - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา             
    และวัฒนธรรม 
  - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
   
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

   - งานบริหารทั่วไป 
  - งานการเจ้าหน้าที ่
  - งานนโยบายและแผน 
  - งานนิติการ 
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานส่งเสริมการเกษตร 
  - งานสวัสดิการสังคม 
  - งานสาธารณสุข 
   

หน่วยตรวจสอบภายใน (ก าหนดเพ่ิม) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) ๑ อัตรา (ว่าง) 

  



 

 
                                                                         โครงสร้างส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
                          
    
 
 
 
 
 
 
     

         

 
 

 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง

ประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - 1 3 - - 1 - - - 5 2 13 

งานบริหารงานทั่วไป 

 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 
 

งานนโยบายและแผน 
 

งานนิติการ งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 

 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)  
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- พนักงานตกแต่งสวน (1) (ว่าง) 
- คนงานท่ัวไป (งานท่ัวไป) (๑) 
- คนงานท่ัวไป (แม่บ้าน) (๑) 

   

- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (ชก.) (1)   
 

- นิติกร (ปก./ชก.)*(1)(ว่าง) 
 
 
 
 

 -นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1) 
 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร(๑)* 
 
 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั (๑)         
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร(๑) 
 

งานสาธารณสุข 
 

 

งานสวัสดิการสังคม 
 
 
 

 

- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (๑) 
 



 
โครงสร้างกองคลัง  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - 2 - - - 1 - - - 3 - 7 

งานการเงินและบัญชี 
 

งานพัฒนารายได้ 
 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (1)         
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 

  
 

 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (1) 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
 

   
 
   

  - เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) (๑)  
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  (1) 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)  



 
โครงสร้างกองช่าง 

 

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - - - - - 1  - - 1 1 4 
 

 

 

 

 

งานแบบแผนและก่อสร้าง 
 

 

งานควบคุมอาคาร 
 

 

งานสาธารณูปโภค 

 
  - นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1) (ว่าง) 
   

   
 

 

   - ผู้ช่วยช่างโยธา (1)  
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

  
งานผังเมือง 

  

  -คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) (1) 
  

  



 

 

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวม 

  ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชียวชาญ ปฏิบัตงิาน ช านาญงาน อาวุโส ประจ า ภารกจิ ทั่วไป   

จ านวน 1 - - 1 - - - - - - - 1 1 4 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

ระดับ 

หน.ศพด. 
 

สายงานการสอน 
ต าแหน่งครู/วิทยฐานะ 

บุคลากรสนับสนุน 
การสอน 

บุคลากรสนับสนุน 
สถานศึกษา รวม 

- ครู ผช. คร ู ชก. ชพ. ชช. การเงิน/บัญชี/
พัสดุ 

ธุรการ/บันทึก
ข้อมูล 

โภชนาการ/
อนามัย รร. 

คอมพิวเตอร์/
โสตทัศนศึกษา 

(ภารโรง) 

จ านวน 2 1 2 - - - - - - - - 5 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น) (ว่าง)(๑) 

งานบริหารการศึกษา 

 

 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

งานส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 

 

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) (ว่าง)  - ครู (2) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (1)  
- ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (1)  
 

- (1) (ว่าง)*    
 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

- (1) (ว่าง)*    
 



 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ระดับ หน.
ศพด. 

สายงานการสอน 
ต าแหน่งครู/วิทยฐานะ 

บุคลากรสนับสนุน 
การสอน 

บุคลากร
สนับสนุน

สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม 

- ครู ผช. ครู ชก. 
 

ชพ. ชช. การเงิน/
บัญชี/พัสดุ 

ธุรการ/ 
บันทึกข้อมูล 

โภชนาการ/ 
อนามัย รร. 

คอมพิวเตอร์/ 
โสตทัศนศึกษา 

(ภารโรง)  ภารกิจ ทั่วไป  

จ านวน 1 - 2 - - - - - - - - - 1 - 4 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ฝ่ายวิชาการ 
1. นางสาวดุจฤดี  จารตัน์ (งด.ครู คศ.1) 
 
 

 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 

 

ฝ่ายบริหาร 
1. นางสมควร  พันธ์มา (งด.ครู คศ.1) 

ฝ่ายปกครอง 
1. นางสมควร  พันธ์มา (งด.ครู คศ.1) 

ฝ่ายบริการ 
1. นางพิมลวรรณ  กล้าจงยิ่ง  

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานจัดกระบวนการเรียนรู ้

- งานบุคคล 
- งานเสนอค าขอและงบประมาณ 
 

- งานปกครอง 
- งานกิจกรรม/โครงการ 

- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 



 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล  
 

 
 

 
 
 
 

  
 
       

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ระดับ หน.
ศพด. 

สายงานการสอน 
ต าแหน่งครู/วิทยฐานะ 

บุคลากรสนับสนุน 
การสอน 

บุคลากรสนับสนุน
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม 

- ครู ผช. ครู ชก. 
 

ชพ. ชช. การเงิน/
บัญชี/พัสดุ 

ธุรการ/ 
บันทึกข้อมูล 

โภชนาการ/ 
อนามัย รร. 

คอมพิวเตอร์/ 
โสตทัศนศึกษา 

(ภารโรง)  ภารกิจ ทั่วไป  

จ านวน 1 1 - - - - - - - - - - - 1 3 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ฝ่ายวิชาการ 
ครูผูดู้แลเด็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 
 

 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 

 

ฝ่ายบริหาร 
ครูผูดู้แลเด็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 
 

ฝ่ายปกครอง 
ครูผูดู้แลเด็ก (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 

 

ฝ่ายบริการ 
ครูผูดู้แลเด็ก (ว่าง) 
ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (ว่าง) 
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.) 
 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานจัดกระบวนการเรียนรู ้

- งานบุคคล 
- งานเสนอค าขอและงบประมาณ 
 

- งานปกครอง 
- งานกิจกรรม/โครงการ 

- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 



 
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

ระดับ 
วิชาการ พนักงานจ้าง 

รวม ปก. ชก. ภารกิจ (คุณวุฒิ) ภารกิจ (ทักษะ) ทั่วไป 

จ านวน 1 - -  - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
   - งานธุรการ 
   - งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
   - การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
   - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข 
   - งานปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
   - งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน 
     การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
   - งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน 
   - งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   - งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
   - งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
   - งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) ๑ อัตรา (ว่าง) 

 





ช่ือ-สกุล ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน/ ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน ต ำแหน่งประเภท/ ระดับต ำแหน่ง/
ผู้ด ำรงต ำแหน่ง ช่ือต ำแหน่งพนักงำนครู/ลูกจ้ำงประจ ำ /ช่ือต ำแหน่งพนักงำนจ้ำง กลุ่มงำน (ลูกจ้ำงประจ ำ) /วิทยฐำนะ

1 68-3-00-1101-001 นางสาวรอด  คงสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นักบริหารงานท้องถ่ิน บริหารท้องถ่ิน กลาง

ส ำนักปลัด อบต.
2 68-3-01-2101-001 นายอ านาจชัย  พัชรานุ หัวหน้าส านักปลัด อบต. นักบริหารงานท่ัวไป อ านวยการท้องถ่ิน ต้น

3 68-3-01-3102-001 นางวนิดา อุดเขียว นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ
4 68-3-01-3103-001 นางณัฐธยาน์ จารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ช านาญการ

5 68-3-01-3801-001 นายพงษ์พันธ์ มีสิทธ์ิดี นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ช านาญการ

6 68-3-01-3105-001  - ว่ำง - นิติกร นิติกร วิชำกำร ปก./ชก. ว่ำงเดิม

7 68-3-01-4101-001 นางสลิตา  เรียงเงิน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน

8  - นางสาววรรณิศา ชาวสวน  - ผช.นักวิชาการเกษตร  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.66
9  - นางสาวพจนา ปัญญาคิด  - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.66

10  - นายกิติภูมิ  ชมช่ืนดี  - ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.66

11  - นายประทีป ธนุนาจารย์  - พนักงานขับรถยนต์  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.66

12  -  - ว่ำง -  - พนักงำนตกแต่งสวน  -  - ว่ำงเดิม

13  - นางสาวพรพิมล พ่อค้า  - คนงานท่ัวไป (แม่บ้าน)  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

14  - นายเสริม  นุตโร  - คนงานท่ัวไป (งานท่ัวไป)  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64

กองคลัง
15 68-3-04-2102-001 นางปิยะดา  ผลดี ผู้อ านวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง ผู้อ านวยการท้องถ่ิน ต้น

16 68-3-04-3201-001 นางรัชนี  ดีอยากได้ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ

17 68-3-04-3203-001 นางศรัญญา ไชยะค า นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ปฏิบัติการ

18 68-3-04-4203-001 นางสาวอนุสรา  ยอดบุตร เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีทักษะ)

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป

บัญชีกำรจัดพนักงำนส่วนต ำบล ข้ำรำชกำรถ่ำยโอน พนักงำนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทุกประเภท เข้ำสู่ต ำแหน่งตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้ำง (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง

แนบท้ำยประกำศโครงสร้ำงส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง  ลงวันท่ี  9 มิถุนำยน 2564 

ท่ี ต ำแหน่งเลขท่ี หมำยเหตุ

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)



ช่ือ-สกุล ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน/ ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน ต ำแหน่งประเภท/ ระดับต ำแหน่ง/

ผู้ด ำรงต ำแหน่ง ช่ือต ำแหน่งพนักงำนครู/ลูกจ้ำงประจ ำ /ช่ือต ำแหน่งพนักงำนจ้ำง กลุ่มงำน (ลูกจ้ำงประจ ำ) /วิทยฐำนะ

19  - นางสาวประภัสสร มุมทอง  - ผช.เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี

 -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.66

20  - นางสาววชิรา  ยางงาม  - ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ  -  - สัญญาจ้าง 1 ธ.ค.63-30 ก.ย. 66

21  - นายเทวินทร์ ปรากฏรัตน์  - ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.66

22 68-3-05-2103-001 นายประสิทธ์ิ  หาญย่ิง ผู้อ านวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ผู้อ านวยการท้องถ่ิน ต้น

23 68-3-05-4701-001  - ว่ำง - นำยช่ำงโยธำ นำยช่ำงโยธำ ท่ัวไป ปง./ชง. ว่ำงเดิม

24  - นายสิปปกร  สมานรักษ์  - ผช.นายช่างโยธา  -  - สัญญาจ้าง 7 มิ.ย.64-30 ก.ย. 66

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป
25 - นายพัชระ  สวยรูป  - คนงานท่ัวไป (งานไฟฟ้า) -  - สัญญาจ้าง 1 มี.ค.64-30 ก.ย.64

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

26 68-3-08-2107-001  - ว่ำง - ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ นักบริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน ต้น ร้องขอให้ กสถ.สอบแข่งขัน

27 68-3-08-3808-001  - ว่ำง - นักวิชำกำรศึกษำ นักวิชำกำรศึกษำ วิชำกำร ปง./ชง. ว่ำงเดิม

28  68-3-08-xxxx-xxx  - ว่ำง - หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
(งด.ครูผู้ช่วย)

สำยงำนกำรสอน (รอกำรจัดสรรอัตรำและงบประมำณจำก
 สถ.)

29 68-3-08-6600-059 นางสมควร  พันธ์มา ครู ครู  (งด.คศ.1) สายงานการสอน  -
30 68-3-08-6600-060 นางสาวดุจฤดี จารัตน์ ครู ครู  (งด.คศ.1) สายงานการสอน  - 

31  - นางพิมลวรรณ กล้าจงย่ิง  - ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน)  -  - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.66

หมำยเหตุ

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)

กองช่าง

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำปุด

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีทักษะ)

ท่ี ต ำแหน่งเลขท่ี



ช่ือ-สกุล ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน/ ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน ต ำแหน่งประเภท/ ระดับต ำแหน่ง/
ผู้ด ำรงต ำแหน่ง ช่ือต ำแหน่งพนักงำนครู/ลูกจ้ำงประจ ำ /ช่ือต ำแหน่งพนักงำนจ้ำง กลุ่มงำน (ลูกจ้ำงประจ ำ) /วิทยฐำนะ

32  68-3-08-xxxx-xxx  - ว่ำง - หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
(งด.ครูผู้ช่วย)

สำยงำนกำรสอน (รอกำรจัดสรรอัตรำและงบประมำณจำก
 สถ.)

33  68-3-08-xxxx-xxx  - ว่ำง - ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก (งด.ครูผู้ช่วย) สำยงำนกำรสอน (รอกำรจัดสรรอัตรำและงบประมำณจำก
 สถ.)

- - - -

34  - ว่ำง - ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (รอกำรจัดสรรอัตรำและงบประมำณจำก
 สถ.)

หน่วยตรวจสอบภำยใน

35 68-3-12-3205-001  - ว่ำง - นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน วิชำกำร ปก./ชก. ว่ำงเดิม

ต ำแหน่งเลขท่ี หมำยเหตุ

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนฉันเพล

ท่ี









รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
ครั้งที่ 1/2564 

วันที่  8   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2564  เวลา  11.00 น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 1. นายค ารณ พูนชัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานคณะกรรมการ 
  2. นางสาวรอด  คงสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ  
 3. นางสาวปิยะดา  ผลดี ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
 4. นายประสิทธิ์  หาญยิ่ง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
 5. นายอ านาจชัย  พัชรานุ หัวหน้าส านักปลัด อบต. กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางวนิดา  อุดเขียว   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  11.00 น.  
ระเบียบวาระท่ี     1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายค ารณ  พูนชัย  แจ้งค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ที่ 120/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  
ประธาน     2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปงีบประมาณ  
      2564 – 2566 ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566  
         1.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      เป็นประธานกรรมการ 
         1.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      เป็นกรรมการ 
        1.3 ผู้อ านวยการกองคลัง       เป็นกรรมการ 
         1.4 ผู้อ านวยการกองช่าง       เป็นกรรมการ 
         1.5 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    เป็นกรรมการ 
         1.6 หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

         1.7 นักทรัพยากรบุคคล       เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
    2. ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ร่วมกันจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-
2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัด) 
          2.1 ศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ในช่วงระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
รวมถึงแนวทางในการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลักการ SWOT เพ่ือให้
การ ด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ได้ก าหนดไว้ 
                2.2 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลในช่วง       
3 ปี ว่าต้องการก าลังคนประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

…/2.3 ศึกษาวิเคราะห์ 
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        2.3 ศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและก าลังคนที่ขาดอยู่
และ ต้องการเพิ่มขึ้นอัตราความต้องการก าลังคนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพ่ิมขึ้น อัตรา 
การสูญเสียก าลังคนในแต่ละปี 
                 2.4 ศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้ก าลังคนที่มี
อยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส ารวจและประเมินความรู้ความสามารถของก าลังคนที่มี
อยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของแต่ละคน 
       2.5 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
         2.6 ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน วิเคราะห์ภาระ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (เงินค่าจ้าง)  สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ  โดยภาระค่าใช้จ่ายตามแผนอัตรา 
ก าลัง 3 ปี จะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
       2.7 ให้เสนอร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์  
เพ่ือขอความเห็นชอบ  แล้วให้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  เป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งการสรรหา 
ต าแหน่งการใช้ต าแหน่ง และการพัฒนาบุคลากร ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
  - 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา       
นายค ารณ พูนชัย    ตามท่ีองค์กาบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้จัดท าร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี  
ประธาน       งบประมาณ 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้คณะกรรมการพนักงาน 

ส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์เห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-
2566 เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง การใช้ต าแหน่ง และการควบคุมภาระ    
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่กฎหมายก าหนด 
แล้วนั้น และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 
9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสุรินทร์ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564-2566 เรียบร้อยแล้ว  โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 เป็นต้นไป 

ที่ประชุม       รับทราบ 
นายค ารณ พูนชัย    บัดนี้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้ประกาศเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ 
ประธาน            โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน  

ต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล            
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และคณะกรรมการพนักงานส่วน 

    ต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.สุรินทร์)  ในการประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่ 26  
 

…/พฤศจิกายน 
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  พฤศจิกายน 2563  มีมติเห็นชอบประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  67)           
พ.ศ. 2563 และประกาศเรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่  เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 เป็นต้นไป และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว จังหวัดสุรินทร์แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติที่จังหวัดแจ้งให้ทราบ และรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป จึงได้เชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาก าหนดร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) โครงสร้างส่วน
ราชการใหม ่

ที่ประชุม        รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายค ารณ พูนชัย     การพิจารณาในวาระนี้ ให้เลขานุการได้ชี้แจงที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมจากเอกสารที่ฝ่าย  
ประธาน              เลขานุการได้จัดท าไว้ส าหรับคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาร่างแผน  

อัตราก าลัง  3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) ปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการใหม่ เพ่ือเปรียบเทียบประกอบด้วย 
      - แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลปราสาททอง โครงสร้างเดิม  
        - แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปราสาททอง โครงสร้างใหม่  
        - ภาระค่าใช้จ่ายงบบุคลากร ตามมาตรา 35 ตามโครงสร้างใหม่    
4.1 แจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณา
ร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุง       
ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงโครงสร้างฯ ใหม่) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

นายอ านาจชัย พัชรานุ     ส าหรับหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีดังนี้ครับ 
กรรมการและเลขานุการ   1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563 ลงวันที่  28 ธันวาคม 2563  
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก             
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563  ลงวันที่ 28   
ธันวาคม 2563 

.../3. หนังสือจังหวัด 
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3. หนังสือจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร 0023.2/ว 6592  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563  
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
      ประกาศดังกล่าวข้างต้น เนื้อหาสาระที่มีการเปลี่ยนแปลงส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 225 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดย ข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 65) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 225 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสามัญ 
ประเภทสามัญ ระดับสูง และประเภทพิเศษ และให้น าการก าหนดประเภทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมาพิจารณาก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลใดจะอยู่ในประเภทใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด” 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 226 ข้อ 227 ข้อ 228 และข้อ 229 ข้อ 230 
ข้อ 231 และข้อ 233 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 226 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
เพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 ในการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความ
ต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีการแบ่งส่วนราชการ 
ดังนี้ 
    (1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (2) กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
    (3) ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

   ให้ส่วนราชการตาม (1) มีฐานะเป็นกองหรือส านัก 
.../ข้อ 227 
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 ข้อ 227 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนดกอง ส านัก หรือ ส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามข้อ 226 วรรคสอง (2) และ (3) ซึ่งซึ่งถือว่าเป็นส่วน
ราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 (1) ส านัก/กองคลัง 
 (2) ส านัก/กองช่าง 
 (3) ส านัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 (4) ส านัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 (5) ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (6) ส านัก/กองการเจ้าหน้าที่ 
 (7) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ให้ส่วนราชการตาม (1) – (6) มีฐานเป็นกองหรือส านัก และ (7) เป็นส่วน
ราชการที่มีฐานะต่ ากว่ากองหรือเทียบเท่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ ก าหนดให้ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ส านัก/กองคลัง ส านัก/กองช่าง และหน่วยตรวจสอบภายใน 
เป็นส่วนราชการ  ที่มีความจ าเป็นในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ล าดับแรก หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความพร้อมเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ปริมาณงาน ความยุ่งยากซับซ้อนของงานที่
เป็นภารกิจของส่วนราชการหลักตาม (3), (4), (5), และ (6) ให้เสนอขอก าหนดได้ตาม
ความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) กรณีท่ียังไม่ก าหนดเป็นส่วนราชการหลักให้พิจารณาก าหนดเป็นงาน หรือฝ่าย 
หรือกลุ่มงาน กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์จัดตั้งกองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้น าภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไป
ก าหนดไว้ในความรับผิดชอบของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้
ปรับเปลี่ยนชื่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นชื่อกองสาธารณสุข เมื่อได้รับความ
เห็นชอบให้ก าหนดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
  ข้อ 227/1 องค์การบริหารส่วนต าบล อาจประกาศก าหนดกองหรือ            
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามข้อ 2.1 วรรคสอง (2) ได้ ตามอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานความเหมาะสมและความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
 (1) ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2) กองการประปา 
 (3) กองช่างสุขาภิบาล 
 (4) กองสวัสดิการสังคม 
 (5) กองการแพทย ์
 (6) กองส่งเสริมการเกษตร 
 (7) กองกิจการพาณิชย์ 
 (8) กองกิจการขนส่ง 
 (9) กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

.../(10) กองทรัพยากร 
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 (10) กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (11) กองพัสดุและทรัพย์สิน 
 (12) กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 (13) กองนิติการ 
 (14) กองวิเทศสัมพันธ์ 
 (15) กองเทศกิจ 
 (16) กองผังเมือง 
 (17) กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
 (18) กองหรือส่วนราชการอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนด 
  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์ประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนแตกต่างจากที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด หรือ
ประสงค์ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตาม (1) – (18) ให้มีระดับสูงขึ้น                  
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาแล้วเสนอเรื่องการก าหนดชื่อส่วน
ราชการ ประเภทต าแหน่ง สายงาน กรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ข้อ 228 ภายใต้บังคับข้อ 226 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจประกาศก าหนด
กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ตามความเหมาะสม และความจ าเป็น
ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ส าหรับการประกาศ
ก าหนดส่วนราชการระดับส านักต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล 
 ข้อ 229 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคม
สงเคราะห์  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการ
ขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนา
เทค โน โลยี ส า รสน เทศ  ง านนิ ติ ก า ร  ง านคุ้ มครอง  ดู แลและบ า รุ ง รั กษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง 
ส านัก หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 
 

.../ข้อ 230 
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  ข้อ 230 กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามข้อ 226 วรรค
สอง (2) และ (3) ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดในประกาศการแบ่งส่วน
ราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล ส าหรับการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการระดับส านักต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
  ข้อ 231 การแบ่งส่วนราชการภายในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามข้อ 226 ให้ก าหนดเป็นประกาศ  
การแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลหรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในไว้ใน
ประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่จัดแบ่งภายในตามวรรค
หนึ่งต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่ภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้น 
  ข้อ 233 การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วน
ราชการ ตามข้อ 226 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเสนอภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เหตุผลความจ าเป็น 
โครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตราก าลัง และการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน 
เสนอต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ในการพิจารณาขอจัดตั้ง ปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการแบ่งส่วน
ราชการ ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาด้วยความ
รอบคอบ  โดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามที่กฎหมายก าหนด ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน ความยุ่งยาก
ซับซ้อน ความจ าเป็น และความเหมาะสม ตลอดทั้งกรอบอัตราก าลังของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้น และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านต่าง 
ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 
  การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการ         
ตามวรรคหนึ่ง เป็นโครงสร้างส่วนราชการระดับส านัก ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล”  
  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ก าหนด
กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล               
พ.ศ. 2563 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 
 
 

.../ข้อ 2 ประกาศ 
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 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อ 227 ข้อ 229 ข้อ 230 ข้อ 231 ข้อ 232 ข้อ 233 
และข้อ 234 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม และให้ใช้ประกาศนี้
แทน 
 “ข้อ 4 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศก าหนดกอง ส านัก หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 (1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2) ส านัก/กองคลัง 
 (3) ส านัก/กองช่าง 
 (4) ส านัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 (5) ส านัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 (6) ส านัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (7) ส านัก/กองการเจ้าหน้าที่ 
 (8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ข้อ 5 การประกาศก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน        
ตามข้อ 4 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นประกาศการแบ่งส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง ส านัก 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนภายในกรอบที่ก าหนด  
 ข้อ 6 การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดตั้งขึ้น ให้ก าหนดให้ครอบคลุมภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนดหรือภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องปฏิบัติ และการก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวต้องมี
ความชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อนกันระหว่างกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
 ข้อ 7 การแบ่งส่วนราชการภายใน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            
กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็น
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือแบ่งส่วนราชการภายในได้ตามความเหมาะสม
และความจ าเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 (1) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พิจารณาจัดแบ่งตามภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความ รับผิดชอบ คุณภาพงาน ปริมาณงาน ความเหมาะสม และความจ าเป็น
ของส่วนราชการนั้น โดยจัดแบ่งเป็นฝ่าย หรือกลุ่มงานอ่ืนใด เป็นจ านวนเท่าใดตามที่
เห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจได้ถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่าย หรือ
กลุ่มงานอ่ืนใดนั้น  
 

.../(2) การก าหนด 
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 (2) การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในที่ได้
จัดแบ่งนั้นจะต้องก าหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกับส่วนราชการอ่ืนและต้องอยู่
ภายในกรอบอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนนั้น 
 ข้อ 8 การประกาศก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนด
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน 
ตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นร่างประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลหรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
แล้วแต่กรณี พิจารณา ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนาม
ในประกาศใช้บังคับต่อไป 
 ข้อ 9 การจัดตั้งกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามข้อ 
227/1 ของประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2563 โดยมีอ านาจหน้าที่ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือรองรับภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งมีการจัดตั้งกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่ 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเหตุผลความจ าเป็นและร่างประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย่ าง อ่ืนนั้นต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลแล้วแต่
กรณี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายการ ดังนี้ 
  (1) เหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องการจัดตั้งกอง ส านัก หรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่ 
  (2) ชื่อกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
  (3) อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
  (4) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อ (3) คุณภาพของงาน และปริมาณ
งานถึงขนาดต้องจัดตั้งเป็นส่วนราชการระดับกอง หรือส านัก 
   (5) การก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ในส่วนราชการนั้น และตารางวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลก่อนและหลังการจัดตั้งกอง ส านัก หรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนขึ้นใหม่ 
   (6) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนดกอง ส านัก 
หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการ 
โดยให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 8 
 

.../การพิจารณา 
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 การพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยค านึงถึงภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด 
ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน ความยุ่งยากซับซ้อน ความจ าเป็น และ
ความเหมาะสม ตลอดทั้งกรอบอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ของส่วนราชการนั้น และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ประกอบด้วย  เมื่อมีมติประการใดถือเป็นสิ้นสุด 
 ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงการก าหนด  
ส่วนราชการตามข้อ 233 แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนดกองหรือ  
ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการพร้อมอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประเภทต าแหน่ง สายงาน กรอบอัตราก าลังของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
 ส าหรับการก าหนดส่วนราชการระดับส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
นอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาแล้ว
เสนอเรื่องการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน และกรอบอัตราก าลั งต่อ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลให้ความเห็นชอบแล้ว ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลประกาศก าหนดส่วนราชการระดับส านัก พร้อมอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ประเภทต าแหน่ง สายงาน และกรอบอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 

นายอ านาจชัย พัชรานุ      ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ส าหรับการปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ในครั้งนี้  ดังนี้ครับ 
กรรมการและเลขานุการ    1. องค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ ให้ก าหนดส่วนราชการหลัก ประกอบด้วย  

    - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  - กองคลัง 
  - กองช่าง 
  - หน่วยตรวจสอบภายใน 
   ส าหรับส่วนราชการอ่ืนนอกเหนือจาก 4 ส่วนราชการนี้ ที่มีอยู่เดิมแล้ว 
ทั้งท่ีมีกรอบต าแหน่ง  ผอ.กอง/หัวหน้าส านัก และไม่มีกรอบต าแหน่ง ผอ.กอง/หัวหน้า
ส านัก ก็ให้คงมีอยู่ตามเดิมต่อไปก่อน 

  1.1 ส่วนราชการหลักอ่ืน หากยังไม่มีความพร้อมให้ก าหนดเป็นงานหรือฝ่าย
หรือกลุ่มงาน 
 1.2 การก าหนดส่วนราชการหลักในครั้งแรก โดยความเห็นชอบ ของ ก.อบต.
จังหวัด และมิต้องประเมินตัวชี้วัด อาจใช้วิธีการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมหรือการปรับเกลี่ย
ต าแหน่ง  
 

.../1.3 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
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         1.3 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ก าหนดหน่วยตรวจสอบภายในและ
ก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 1 อัตรา โดยมิต้องประเมิน
ปริมาณงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือตัวชี้วัด และ เสนอให้ ก.อบต.จังหวัด 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
         1.4 องค์การบริหารส่วนต าบลที่ประกาศก าหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน หรือ
ชื่อฝ่าย ไม่สอดคล้องกับชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน หรือชื่อฝ่าย /กลุ่มงาน ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสนอเรื่องขอเปลี่ยนชื่อส่วนราชการให้สอดคล้องกับบัญชีตาม
โครงสร้างส่วนราชการ โดยขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัด 
2. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ประเภทสามัญ มีส่วนราชการ 4 ส่วนราชการ ดังนี้  
 2.1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.2 กองคลัง 
 2.3 กองช่าง 

     2.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. ส าหรับการปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ตามประกาศข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททองก าหนดส่วนราชการหลักเพ่ิม ได้แก่ หน่วยตรวจสอบภายใน         
มีฐานะต่ ากว่ากอง  ในโครงสร้างส่วนราชการใหม่และแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้ขึ้นตรง
ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ 
ปก./ชก. และไม่ต้องประเมินตัวชี้วัดหรือค่างาน ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ในส่วนราชการ
ภายใน ฝ่ายเลขานุการได้ จัดท าตารางเปรียบเทียบโครงสร้างส่วนราชการเดิมและใหม ่
ให้คณะกรรมการ/หัวหน้าส่วนส่วนราชการ/ผู้อ านวยการกอง  ได้พิจารณา ดังนี้ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
1. ส านักปลัด อบต.  
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.7 งานสาธารณสุข 

1. ส านักปลัด อบต.  
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานนิติการ 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.7 งานสวัสดิการสังคม 
1.8 งานสาธารณสุข 

2. กองคลัง  
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  

2. กองคลัง  
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนารายได้ 
2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 
.../โครงสร้าง 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
3 กองช่าง  
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานผังเมือง 
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 

 

3. กองช่าง  
3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
3.2 งานควบคุมอาคาร 
3.3 งานผังเมือง 
3.4 งานสาธารณูปโภค 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.4 งานส่งเสริมการกีฬา 
4.5 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.3 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

 
 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน (รหัส 12) 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

 
นางสาวรอด อบต.ปราสาททอง ของเราไม่ได้มีผลกระทบอะไร นอกเหนือจากก าหนดหน่วย 
คณะกรรมการ  ตรวจสอบภายใน ใช่หรือไม่  
นายอ านาจชัย พัชรานุ  ใช่ครับ อบต.ปราสาททอง เป็นประเภทสามัญ ซึ่งงานและบุคลากรแต่ละคน ยัง  
กรรมการและเลขานุการ ประจ าอยู่ตามงานของตัวเอง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จะมีบางงาน ที่อาจต้อง

เปลี่ยนชื่อซึ่งจะให้แต่ละส่วนราชการ และคณะกรรมการได้พิจารณาในล าดับต่อไปครับ 
นางปิยะดา  หากเราจะก าหนด หัวหน้าฝ่าย หรือ เปิดกอง หรือ รองปลัด หรือ ก าหนดระดับ 
คณะกรรมการ ต าแหน่ง ผอ.กองต้น เป็น ผอ.กองกลาง เพิ่มในนี้เราต้องท าอย่างไร 
นายอ านาจชัย  พัชรานุ  หากเราจะก าหนดฝ่าย หรือเปิดกอง หรือ รองปลัด หรือ ก าหนดระดับต าแหน่ง ของ 
กรรมการและเลขานุการ ผู้บริหารให้สูงขึ้นนั้น ให้เป็นกรณีหลังจากที่เราปรับโครงสร้างใหม่แล้ว เป็นรายกรณี 

เพราะมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันในเนื้อหารายละเอียดการประเมิน ส าหรับกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองมีอยู่ก่อนประกาศใหม่
บังคับใช้ เรายังคงมีต่อไปได้ครับ 

นายค ารณ พูนชัย  ตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าตารางเปรียบเทียบโครงสร้างเดิมและโครงสร้าง 
ประธาน ใหม่ ให้แต่ละส านัก/กอง ได้พิจารณาก าหนดภารกิจงานต่าง ๆ เสนอต่อที่ประชุม      

เลยครับ  โดยเริ่มจากส านักปลัดก่อนเลย 
นายอ านาจชัย  พัชรานุ ในฐานะหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศฉบับนี้ ส านักปลัด 
กรรมการและเลขานุการ  องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานราชการทั่วไปขององค์การ

บริหารส่วนต าบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และเลานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบ 

.../เรียบร้อย 
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  เรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลรักษาบ ารุง
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่        
ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้ง
ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
ส่วนของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เห็นว่าควรก าหนดภารกิจงานภายใน ดังนี้ 
  (1) งานบริหารทั่วไป 
  (2) งานการเจ้าหน้าที่ 
  (3) งานโยบายและแผน 
  (4) งานนิติการ 
  (5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (6) งานส่งเสริมการเกษตร 
  (7) งานสวัสดิการสังคม 
  และ (8) งานสาธารณสุข 

นางปิยะดา  ผลด ี ในฐานะผู้อ านวยการกองคลัง ตามประกาศฉบับนี้ กองคลังมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการ

พัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม การน าส่งเงิน การจัดเก็บ 
 รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบในส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการ

จัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานควบคุม
การเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัด
จ้าง จัดหางานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งาน
เกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
ทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนของกองคลัง เห็นว่าควรก าหนดภารกิจงานภายใน ดังนี้ 
  (1) งานการเงินและบัญชี 
  (2) งานพัฒนารายได้ 
         (3) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  และ (4) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 
 

.../นายประสิทธิ ์
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นายประสิทธิ์ หาญยิ่ง    ในฐานะผู้อ านวยการกองช่าง ตามประกาศฉบับนี้ กองช่างมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการ เกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณการราคากลาง งานจัดท า

ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียน
ประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุง ระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบ
การก่อสร้าง งานจัดท าแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ
ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล  
งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์  
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ ด้าน
วิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายส่วนของกองช่าง เห็นว่า
ก าหนดภารกิจงานภายใน ตามเดิมครับ แต่เปลี่ยนชื่อให้เหมือนตามประกาศฯ ดังนี้ 

    (1) งานแบบแผนและก่อสร้าง 
   (2) งานควบคุมอาคาร 
  (3) งานผังเมือง 
   และ (4) งานสาธารณูปโภค 

นางสาวรอด  คงสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะรักษาการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
คณะกรรมการ  ศาสนาและวัฒนธรรม ตามประกาศฉบับนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีหน้าที ่ 

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหาร
วิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย          
งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ 
งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานการกีฬาและ
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนา         
เด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหาร        
งานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัด
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

.../สว่นของกอง 
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ส่วนของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เห็นว่าก าหนดภารกิจงานภายใน และ
เปลี่ยนชื่อให้เหมือนตามประกาศฯ ดังนี้ 

(1) งานบริหารการศึกษา 
(2) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และ (3) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

นางสาวรอด  คงสกุล ส าหรับหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นส่วนราชการที่มีฐานะต่ ากว่ากองหรือ เทียบเท่ากอง  
กรรมการ โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องแลเชื่อถือได้
ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการ
เก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน           
การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความ          
มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมิน
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วย          
รับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ส่วนของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ก าหนดภารกิจงานภายใน ตามประกาศฯ ดังนี้ 

(1) งานตรวจสอบภายใน 

ที่ประชุม     รับทราบและเห็นชอบตามข้างต้น 
4.2 พิจารณาภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 35 ตามการก าหนด  
โครงสร้าง ส่วนราชการและระดับต าแหน่ง และการก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ส าหรับค่าใช้จ่ายตาม
มาตรา 35 ก่อนและหลังปรับโครงสร้างแล้ว  ดังนี้ครับ  

 
.../มติที่ประชุม 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 

งบประมาณด้านการ
บริหารงานบุคคล 

(ก่อนปรับโครงสร้าง) 

งบประมาณด้านการ
บริหารงานบุคคล 

(หลังปรับโครงสร้าง) 
หมายเหตุ 

41,538,865 

8,269,800 8,696,190 ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
เลขที่ต าแหน่ง 68-3-12-3205-001 

ระดับ ปก./ชก. จ านวน 1 อัตรา 

คิดเป็นร้อยละ 19.91 
 

คิดเป็นร้อยละ 20.94 
 




