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ค าน า 
 

  แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) เป็นแผนที่ก าหนดให้แสดงข้อมูล
อัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างให้อยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลต าแหน่งและอัตราของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุก
ประเภท ทั้งที่ตั้งจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้างของท้องถิ่นและที่ตั้งจ่ายจากการได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้างจากเงิน
อ ุด ห น ุน ร ัฐ บ า ล  อ ัน จ ะ เ ป ็น ป ร ะ โ ย ช น ์ใ น ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์อ ัต ร า ก า ล ัง 
ในภาพรวม และแนวโน้มภาระค่าใช ้จ ่ายด ้านการบริหารงานบ ุคคลได้อย ่างช ัดเจน เพื ่อเป ็นเครื ่องม ือใน  
การบร ิหารงานตามภารก ิจหน ้าที ่ความร ับผ ิดชอบสามารถบรรล ุว ัตถ ุประสงค ์และเป ้าหมายได ้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566)  
โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี (ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้
เหมาะสมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนสัก ให้เหมาะสมอีกด้วย ทั้งนี ้เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
                                                                                    
                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  
                       สิงหาคม 2563   
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนสัก  อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

โดยที่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติการด าเนินการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ เกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป ็นไปตามมาตรฐานทั ่วไป หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด กล่าวคือ การก าหนดอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 
และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงาน
ส ่ว น ต า บ ล  ล ูก จ ้า ง  แ ล ะ พ น ัก ง า น จ ้า ง  โ ด ย เส น อ ให ้ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พ น ัก ง า น ส ่ว น ต า บ ล  
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ระยะเวลา 3 ปี 

บัดนี้ แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ครบก าหนดในวันที่ 30 
กันยายน 2563 ประกอบกับ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) เป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ก าหนดให้แสดงข้อมูล
อัตราก าลังทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างให้อยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลต าแหน่งและอัตราของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างทุกประเภท ทั้งที่ตั ้งจ่ายจากหมวดเงิน ค่าจ้างของท้องถิ่น และที่ตั ้งจ่ายจากการได้รับจัดสรร
เงินเดือน ค่าจ้าง จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล อันจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์อัตราก าลังในภาพรวม และ
แนวโน้มภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างชัดเจน จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ( ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566) ดังนี้ 

 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังของ



พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.) ก าหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) 
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพื่อวิเคราะห์อ านาจหน้าที ่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี   
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
สัก จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



2. วัตถุประสงค ์
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) คือแผนอัตราก าลังที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท าขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาต าแหน่ง การใช้ต าแหน่ง และพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยคาดคะเนว่าในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าจะมีการใช้ต าแหน่งใด 
จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด และจะพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างไปในแนวทางใด โดย
ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และ
ปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงิน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนอัตราก าล ัง 3 ปี (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ดังนี้ 
  2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีโครงสร้างการแบ่งงาน ระบบงาน และระบบงาน
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน  

2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัด
อัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความผิดชอบของส่วน
ราชการนั้นหรือไม่ 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนสัก 
   2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบ
เลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที ่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม 
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 

2.7 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
  
  
  



3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 
  ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสัก ที ่330/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย  
  1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก   เป็นประธานกรรมการ   
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก   เป็นกรรมการ 
  3. ผู้อ านวยการกองคลัง      เป็นกรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองช่าง      เป็นกรรมการ 
  5. หัวหน้าส านักปลัด     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 6. นักทรัพยากรบุคคล      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องให้มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล บรรลุผลตามภารกิจที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่าลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและ
ตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร หากลักษณะงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบจึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ท่ีอาจ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
  3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply Pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากร (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือ



พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการ จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย ตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนงานจริง (Work Process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีใน
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานนโยบายและแผน งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองาน
บริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนด
ค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่
ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
หรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของ
หน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบัน
และในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลัง
ใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่าง
สูงสุด 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็น ดังนี้ 
  3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้
เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีก ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น 
ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด 
  3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น 
  3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจท าให้
การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน 



โดยสมมติฐานที่ว่า แนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะ
มีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งที่คล้ายคลึงกันได้ 
 3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดย
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่า
การเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่า การก าหนดกรอบต าแหน่งใน
ประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่
แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพ
มากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงาน
ของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูล
เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
 - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
 - การจัดท ากระบวนการจริง (Work Process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนงาน (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
   
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ 
 
                                              

    เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกในการ
ด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จึงได้น าข้อมูลการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการและความจ าเป็นพ้ืนฐานของประชาชนใน เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสักตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 – 2564 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
  ๑.๑ ที่ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
  ต าบลดอนสัก เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ (ในราชกิจา
นุเษกษา เล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๕๓ ก. ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗) ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๑๔ หมู่ที่ ๙(บ้านห้วยเสียด) ถนน
บ้านใน – ขนอม ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ
ประมาณ ๖ กิโลเมตร มีเนื้อท่ี ๑๓๙ ตารางกิโลเมตร  

อาณาเขต มีพ้ืนที่ติดอาณาเขตใกล้เคียง ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อ เทศบาลเมืองดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ทิศใต้  ติดต่อ อบต.ปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ อบต.ควนทองและเทศบาลต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรี
ฯ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ อบต.ไชยคราม อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



หรือคิดเป็น ๘๖,๘๗๕ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่การปกครองเต็มพ้ืนที่จ านวน ๘ หมู่บ้านและมีพ้ืนที่เทศบาลเมืองดอนสัก
บางส่วนจ านวน ๑ หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี 
  หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร 
  หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย 
  หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด(มีพ้ืนที่เทศบาลเมืองดอนสักบางส่วน) 
  หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา 
  หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแค 
  หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลอย 
  หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางก าใหม่ 

 
  ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักอยู่ในแนวเขตที่ราบสูงด้าน
ตะวันออกเป็นที่ราบสูงชายฝั่งทะเลและที่ราบชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่เป็นเกาะ ได้แก่ เกาะนกเภา  
  ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้รับอิทธิผลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งก าเนิดบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย และลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม 
  ๑.๔ ลักษณะดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดหมวดหมู่ดินเป็นกลุ่มพื้นที่ โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่ม
ชุดดินในพื้นท่ีลุ่มหรือพ้ืนที่น้ าขัง กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื่น กลุ่มดินที่มีความลาดชัน และพ้ืนที่อ่ืนๆ
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จัดอยู่ใน ๒ กลุ่มชุดดิน ได้แก่พ้ืนที่ลุ่มหรือพ้ืนที่น้ าขังและพ้ืนที่ดอนที่อยู่
ในเขตดินชื่น 

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
  ๒.๑ เขตการปกครอง  
   ๑) การปกครองท้องที่ต าบลดอนสัก แบ่งการปกครอง เป็น ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านนาตาดี 
หมู่ ๒ บ้านดอนหาร หมู่ ๓ บ้านเกาะแรต หมู่ ๔ บ้านห้วย หมู่ ๕ บ้านทางข้าม  หมู่ ๖ บ้านท้องอ่าว หมู่ ๗ บ้านปาก
ดอนสัก หมู่ ๘ บ้านบางน้ าจืด หมู่ ๙ บ้านห้วยเสียด หมู่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า หมู่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา หมู่ ๑๒ 
บ้านเขาแค หมู่ ๑๓ บ้านเขากลอย หมู่ ๑๔ บ้านนางก าใหม ่
  ๒) การปกครองท้องถิ่นของต าบลดอนสัก มีหน่วยการปกครอง ๒ รูปแบบ ได้แก่ เทศบาลเมืองดอน
สัก และ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
  ๓) เทศบาลเมืองดอนสัก มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านเกาะแรต หมู่ ๕ บ้าน
ทางข้าม หมู่ ๖ บ้านท้องอ่าว หมู่ ๗ บ้านปากดอนสัก หมู่ ๘ บ้านนางน้ าจืด 
  ๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๙ หมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านนาตาดี หมู่ ๒ 
บ้านดอนหาร หมู่ ๔ บ้านห้วย หมู่ ๙ บ้านห้วยเสียด หมู่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า หมู่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา หมู่ ๑๒ 
บ้านเขาแค หมู่ ๑๓ บ้านเขากลอย หมู่ ๑๔ บ้านนางก าใหม ่
 หมายเหตุ หมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองดอนสักบางส่วนจ านวน ๑ หมู่ได้แก่ หมู่ ๙ 
 ๒.๒ การเลือกตั้ง   
   ต าบลดอนสักเป็นเขตเลือกตั้งที่ ๒ มีหน่วยเลือกตั้ง ๑๔ หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ ๑ บ้านนาตาดี หน่วย
ที่ ๒ บ้านดอนหาร หน่วยที่ ๓ บ้านเกาะแรต หน่วยที่ ๔ บ้านห้วย หน่วยที่ ๕ บ้านทางข้าม  หน่วยที่ ๖ บ้านท้องอ่าว 



หน่วยที่ ๗ บ้านปากดอนสัก หน่วยที่ ๘ บ้านบางน้ าจืด หน่วยที่ ๙ บ้านห้วยเสียด หน่วยที่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า 
หน่วยที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา หน่วยที่ ๑๒ บ้านเขาแค หน่วยที่ ๑๓ บ้านเขากลอย หน่วยที่ ๑๔ บ้านนางก าใหม ่
3. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ – ๕ ปีและการคาดการณ์ในอนาคต) 
 

  จ านวนประชากรองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีรายละเอียดดังนี้ 
  หมู่ที่  ๑  ครัวเรือน ๕๓๔  ครัวเรือน ชาย ๑,๒๔๔  คน หญิง ๑,๒๒๒  คน รวม  ๒,๔๖๖  คน 
  หมู่ที่  ๒  ครัวเรือน  ๒๘๙ ครัวเรือน ชาย  ๓๔๖  คน    หญิง  ๓๓๕  คน  รวม  ๖๘๑    คน 
  หมู่ที่  ๔  ครัวเรือน  ๑๔๖ ครัวเรือน ชาย  ๑๔๗  คน    หญิง  ๑๒๖  คน  รวม  ๒๗๓    คน 
  หมู่ที่  ๙  ครัวเรือน  ๔๔๒ ครัวเรือน ชาย  ๕๓๗  คน    หญิง  ๕๘๙  คน  รวม  ๑,๑๒๖ คน 
  หมู่ที่  ๑๐  ครัวเรือน  ๓๒๔  ครัวเรือน ชาย  ๓๙๖ คน  หญิง  ๓๙๑  คน  รวม  ๗๘๗    คน 
  หมู่ที่  ๑๑  ครัวเรือน  ๘๙    ครัวเรือน  ชาย  ๘๒  คน  หญิง  ๖๙    คน  รวม  ๑๕๑    คน 
  หมู่ที่  ๑๒  ครัวเรือน  ๒๓๒  ครัวเรือน  ชาย  ๓๓๔  คน หญิง  ๒๙๗  คน  รวม  ๖๓๑   คน 
  หมู่ที่  ๑๓  ครัวเรือน  ๑๖๓  ครัวเรือน  ชาย  ๒๖๑  คน หญิง  ๒๕๖  คน  รวม  ๕๑๗   คน 
  หมู่ที่  ๑๔  ครัวเรือน  ๒๕๒  ครัวเรือน  ชาย  ๓๗๘  คน  หญิง  ๓๙๙  คน  รวม  ๗๗๗  คน 
   รวมครัวเรือน  ๒,๔๗๑  ครัวเรือน  รวมชาย  ๓,๗๖๑  คน  รวมหญิง  ๓,๗๕๐  คน 
  รวมประชากรทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ๗,๔๐๙ คน และจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,๔๒๘  ครัวเรือน  
  ที่มา  :  ส านักทะเบียนอ าเภอดอนสัก  ข้อมูล  ณ  วันที่ ๖ เดือน  มิถุนายน  ๒๕๖3 
 ๓.๒ ชว่งอายุและจ านวนประชากรของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 



ช่วงอายุ 
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม ๔๗ ๓๖ ๘๓ 
๑ ปีเต็ม – ๒ ปี ๘๔ ๘๔ ๑๖๘ 
๓ ปีเต็ม – ๕ ปี ๑๒๒ ๑๑๑ ๒๓๓ 

๖ ปีเต็ม – ๑๑ ป ี ๒๘๗ ๒๗๔ ๕๖๑ 
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ป ี ๑๓๕ ๑๒๓ ๒๕๘ 
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ป ี ๑๖๔ ๑๓๘ ๓๐๒ 
๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ป ี ๓๕๔ ๓๕๒ ๗๐๖ 

๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปีเต็ม ๑,๓๕๕ ๑,๓๓๒ ๒,๖๘๗ 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม ๕๔๓ ๕๕๘ ๑,๑๐๑ 
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ๖๑๓ ๖๖๐ ๑,๒๗๓ 

รวมทั้งหมด ๓,๗๐๔ ๓,๖๖๘ ๗,๓๗๒ 
 
 ช่วงอายุและจ านวนประชากรของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

ช่วงอายุ 
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม ๔๓ ๓๐ ๗๓ 
๑ ปีเต็ม – ๒ ปี ๘๗ ๘๗ ๑๗๔ 
๓ ปีเต็ม – ๕ ปี ๑๒๗ ๑๐๗ ๒๓๔ 

๖ ปีเต็ม – ๑๑ ป ี ๒๘๗ ๒๖๗ ๕๕๔ 
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ป ี ๑๒๘ ๑๓๑ ๒๕๙ 
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ป ี ๑๕๘ ๑๓๔ ๒๙๒ 
๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ป ี ๓๖๙ ๓๖๔ ๗๓๓ 

๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปีเต็ม ๑,๓๑๙ ๑,๒๘๓ ๒,๖๐๒ 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม ๕๖๐ ๕๙๗ ๑,๑๕๗ 
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ๖๔๓ ๖๗๖ ๑,๓,๙ 

รวมทั้งหมด ๓,๗๒๑ ๓,๖๗๖ ๗,๓๙๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ช่วงอายุและจ านวนประชากรของเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ช่วงอายุ 
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม ๔๗ ๔๒ ๘๙ 
๑ ปีเต็ม – ๒ ปี ๘๖ ๗๐ ๑๕๖ 
๓ ปีเต็ม – ๕ ปี ๑๑๖ ๑๑๒ ๒๒๘ 

๖ ปีเต็ม – ๑๑ ป ี ๒๗๗ ๒๔๓ ๕๒๐ 
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ป ี ๑๓๓ ๑๔๗ ๒๘๐ 
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ป ี ๑๔๕ ๑๒๔ ๒๖๙ 
๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ป ี ๓๗๖ ๓๕๗ ๗๓๓ 

๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปีเต็ม ๑,๒๗๑ ๑,๒๕๖ ๒,๕๒๗ 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม ๕๘๖ ๖๒๘ ๑,๒๑๔ 
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ๖๕๘ ๗๐๕ ๑,๓๖๓ 

รวมทั้งหมด ๓,๖๙๕ ๓,๖๘๔ ๗,๓๗๙ 
 
 ช่วงอายุและจ านวนประชากรของเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ช่วงอายุ 
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม ๕๘ ๓๗ ๙๕ 
๑ ปีเต็ม – ๒ ปี ๘๓ ๖๑ ๑๔๔ 
๓ ปีเต็ม – ๕ ปี ๑๑๔ ๑๒๐ ๒๓๔ 

๖ ปีเต็ม – ๑๑ ป ี ๒๗๖ ๒๓๗ ๕๑๓ 
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ป ี ๑๓๖ ๑๔๖ ๒๘๒ 
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ป ี ๑๓๓ ๑๒๓ ๒๕๖ 
๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ป ี ๓๘๖ ๓๖๔ ๗๕๐ 

๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปีเต็ม ๑,๒๕๕ ๑,๒๔๓ ๒,๔๙๘ 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม ๖๑๑ ๖๓๖ ๑,๒๔๗ 
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ๖๖๕ ๗๑๕ ๑,๓๘๐ 

รวมทั้งหมด ๓,๗๑๗ ๓,๖๘๒ ๗,๓๙๙ 

4. สภาพสังคม 
  ๔.๑ การศึกษา 
   ๔.๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน ๖ แห่ง(โรงเรียนขยายโอกาส  ๑  แห่ง) 
   (๑)  โรงเรียนบ้านน้ าฉา จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๓/๗   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๙๒/๘๘   คน  ที่ตั้ง  หมูท่ี่ ๙  
   (๒)โรงเรียนวัดสิงขร จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๑/๕   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๗๑/๕๙   คน  ที่ตั้ง  หมูท่ี่ ๒ 
   (๓)  โรงเรียนห้วยเสียด จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๑/๔   คน 



   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๒๓/๑๘   คน  ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๙ 
   (๔)  โรงเรียนชุมชนบ้านนางก า จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๒/๑๓   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๔๒/๕๗   คน ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๐ 
    (๕)  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๐/๒   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง)   ๔/๕   คน  ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๑  
  ๔.๑.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  ๒ ศูนย์ได้แก่ 
   (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด  จ านวนครู(แยกชาย/หญิง) ๐/๒ คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง) ๒๐/๒๑  คน ที่ตั้ง หมู่ที่ ๙ 
   (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางก า    จ านวนครู(แยกชาย/หญิง)   ๐/๒   คน 
   จ านวนนักเรียน(แยกชาย/หญิง) ๑๕/๑๒   คน ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๐ 
  ๔.๒ สาธารณสุข 
  ๔.๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   ๒  แห่งได้แก่ 
   (๑)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะนกเภา ที่ตั้ง...หมู่ที่ ๑๑ 
   (๒)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนางก า  ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๔ 
    - ร้านขายยาแผนโบราณ  ๑ แห่ง 
    - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ๙ แห่ง 
    - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ ๙๙ 
  ๔.๓ อาชญากรรม 
  ข้อมูลสถิติคดีอาชญากรรมย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน ๑๒๒ คดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจ านวน ๑๒๓ คดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มี 
จ านวน ๑๖๐ คดี    ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๑๐๒ คดี ขอ้มูล ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ 
  ๔.๔ ยาเสพติด 
  ข้อมูลสถิติคดียาเสพติดย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน ๒๐๑ คดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจ านวน ๒๔๐ คดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มจี านวน ๓๔๔ คดี 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๑๖๙ คดี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ 
  ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักมีผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ จ านวน ๙๑๐ คน ผู้รับเบี้ยยังชพีผู้พิการ 
จ านวน๑๓๗ คน และผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ จ านวน ๑๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) การคมนาคม(ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.) 

 
ล าดับ 

ที่ 

 
ชื่อถนน 

 
หมู่ที่ 

ขนาด ชนิด หมาย
เหต ุ

กว้าง ยาว คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง  
เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร  

๑ ควนน้อย ๑ ๕ ๑,๓๙๐ ๐ ๐ ๑,๐๔๐  
๒ สันติสุข ๑ ๖ ๔,๘๐๐ ๑๐๐ ๕๓๐ ๓,๙๕๐  
๓ สันติสุข ซอย ๑ ๑ ๖ ๑,๕๑๓ ๐ ๐ ๑,๕๑๓  
๔ สระหลวง ๑ ๕ ๑,๗๖๔ ๗๐๐ ๐ ๑,๐๖๔  
๕ ชลประทาน ๑ ๕ ๒.๐๐๐ ๐ ๐ ๒,๐๐๐  
๖ ชลประทาน ซอย ๑ ๑ ๔ ๒๖๔ ๐ ๐ ๒๖๔  
๗ บ้านนาเหนือ ๑,๒ ๖ ๒,๗๒๐ ๒๓๐ ๒,๔๙๐ ๐  
๘ เขาน้ าซับ ซอย ๑ ๑ ๖ ๑,๒๐๐ ๐ ๐ ๑,๒๐๐  
๙ อยู่ดีมีสุข ๑ ๖ ๑,๙๖๑ ๑๐๐ ๙๐๐ ๙๖๑  

๑๐ เขาน้ าซับ-เขาสามหนา้ ๑,๑๒ ๖ ๗,๓๓๙ ๐ ๕,๙๔๒ ๑,๓๙๗  
๑๑ พ่อตาหูนบ ๑,๒ ๖ ๑,๓๕๐ ๐ ๖๘๔ ๖๖๖  
๑๒ ห้วยพอ ๒ ๖ ๑,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐ ๐  
๑๓ เทดา-พิงกรง ๒ ๖ ๑,๖๐๐ ๓๐๐ ๐ ๑,๓๐๐  
๑๔ ดอนหาร - น้ าฉา ๒ ๖ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๐ ๐  
๑๕ ภักดีไทย ๒ ๔ ๘๖๐ ๐ ๐ ๘๖๐  
๑๖ ศิลาทอง ๒,๙ ๖ ๒,๒๐๐ ๐ ๐ ๒,๒๐๐  
๑๗ ท่ากระดาน ๒ ๖ ๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๑,๐๐๐  
๑๘ ดอนหาร-พิงกรง ๒ ๕ ๘๗๕ ๐ ๔๗๕ ๔๐๐  
๑๙ เขาบางโสม ๒,๙ ๖ ๓,๙๗๔ ๕๙๕ ๒,๓๕๐ ๑,๐๕๙  
๒๐ บ้านห้วย-ดอนดาน ๔ ๖ ๑,๗๗๘ ๔๒๘ ๑,๓๕๐ ๐  
๒๑ ดอนดาน-รอยต่อไชยคราม ๔ ๖ ๑,๔๙๔ ๔๔๐ ๔๗๗ ๕๗๗  
๒๒ บ้านห้วย-หนองห้าง ๔ ๖ ๒,๖๔๒ ๐ ๐ ๒,๖๔๒  
๒๓ บ้านห้วย-หนองห้าง ซอย ๑ ๔ ๔ ๖๐๐ ๐ ๐ ๖๐๐  
๒๔ ดอนเสาธง-พังหาช ี ๔ ๖ ๑,๕๐๐ ๔๖๒ ๓๒๖ ๗๑๒  
๒๕ ซอยท่าเรือ ๔ ๔ ๑๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐  
๒๖ เขาหมาก ๙,๑๓ ๖ ๒,๗๕๑ ๐ ๐ ๒,๗๕๑  
๒๗ หนองนายเปา้ ๙,๑๓ ๖ ๓,๕๐๐ ๒๐๐ ๘๐๐ ๒,๕๐๐  
๒๘ ห้วยเสียด ๙ ๖ ๔,๓๐๐ ๑,๗๙๐ ๒,๒๑๐ ๓๐๐  
๒๙ ห้วยเสียด ซอย ๑ ๔ ๔ ๕๓๓ ๐ ๐ ๕๓๓  
๓๐ ห้วยเสียด ซอย ๒ ๙ ๔ ๖๙๒ ๐ ๐ ๖๙๒  
๓๑ ถ้ าแก่นจันทร ์ ๙ ๖ ๑,๘๐๐ ๐ ๐ ๑,๘๐๐  

 
 



 
ล าดับ 

ที่ 

 
ชื่อถนน 

 
หมู่ที ่

ขนาด ชนิด หมาย
เหต ุ

กว้าง ยาว คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง  
เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร  

๓๒ เขาใต้ป่า ๙ ๖ ๑,๙๐๐ ๐ ๐ ๑,๙๐๐  
๓๓ เขาหลัก ๙ ๖ ๒,๐๖๓ ๖๕๕ ๐ ๑,๔๐๘  
๓๔ ควนเนียง ๙ ๑๒ ๒,๘๕๐ ๖๙๐ ๐ ๒,๑๖๐  
๓๕ ควนเนียง ซอย ๑ ๙ ๖ ๙๖๐ ๐ ๐ ๙๖๐  
๓๖ ซอยน้ าตกหัวคลอง ๙ ๔ ๑๘๕ ๐ ๐ ๑๘๕  
๓๗ หัวคลอง ๙,๑๓ ๖ ๓,๑๙๐ ๒,๔๔๐ ๗๕๐ ๐  
๓๘ หัวคลอง ซอย ๑ ๙ ๕ ๓๐๐ ๐ ๐ ๓๐๐  
๓๙ เอราวัณ ๑๐,๑๔ ๖ ๒,๗๐๐ ๐ ๒,๗๐๐ ๐  
๔๐ เอราวัณ ซอย ๑ ๑๐ ๖ ๖๕๐ ๐ ๖๕๐ ๐  
๔๑ เอราวัณ ซอย ๒ ๑๐ ๖ ๑,๒๐๐ ๐ ๑,๒๐๐ ๐  
๔๒ เอราวัณ ซอย ๓ ๑๐ ๖ ๔๕๙ ๔๕๙ ๐ ๐  
๔๓ อ่าวหมาเถื่อน ๑๐ ๕ ๖๕๘ ๐ ๖๕ ๐  
๔๔ หน้าเขา ๑๐ ๖ ๒๐๐ ๐ ๐ ๒๐๐  
๔๕ คชสาร ๑๐ ๖ ๑,๐๐๐ ๒๓๐ ๐ ๗๗๐  
๔๖ ช่องคันเป็ด ๑๒ ๖ ๔,๗๘๘ ๐ ๕๓๐ ๔,๒๕๘  
๔๗ เขาสามหน้า ๑๒ ๖ ๑,๘๐๐ ๐ ๐ ๑,๘๐๐  
๔๘ รุ่งเรือง ๑๒ ๖ ๑,๕๐๐ ๗๒๗ ๐ ๗๗๓  
๔๙ อุดมสุข ๑๒ ๖ ๓,๐๐๐ ๓๙๐ ๓๐๐ ๒,๓๑๐  
๕๐ ต้นบก – เขาสามหน้า ๑๒ ๖ ๒,๕๙๕ ๐ ๒,๕๙๕ ๐  
๕๑ ห้วยหินกลิ่ง -ช่องคัน

เบ็ด 
๑๒ ๖ ๑,๘๐๐ ๐ ๐ ๑,๘๐๐  

๕๒ เขากลอย ซอย ๑ ๑๓ ๖ ๑,๒๙๗ ๐ ๐ ๑,๒๙๗  
๕๓ เขากลอย ซอย ๒ ๑๓ ๔ ๒๘๓ ๐ ๐ ๒๘๓  
๕๔ เขากลอย ซอย ๓ ๑๓ ๖ ๓๐๐ ๐ ๓๐๐ ๐  
๕๕ เขากลอย ซอย ๔ ๑๓ ๖ ๑,๕๔๖ ๑,๒๐๔ ๒๘๙ ๕๓  
๕๖ เขากลอย ซอย ๕ ๑๓ ๖ ๒,๗๓๕ ๐ ๑,๖๒๕ ๑,๑๑๐  
๕๗ เขากลอย ซอย ๖ ๑๓ ๕ ๓๐๐ ๐ ๐ ๓๐๐  
๕๘ นางก า – หัวคลอง ๑๔ ๖ ๒,๗๙๒ ๐ ๑,๔๔๔ ๑,๓๔๘  
๕๙ สามัคค ี ๑๔ ๖ ๒,๑๖๒ ๐ ๐ ๒,๑๖๒  
๖๐ รังสีร่วมมิตร ๑๔ ๕ ๒,๙๐๐ ๐ ๐ ๒,๙๐๐  
๖๑ เขาพองาม ๑๔ ๖ ๑,๕๕๐ ๐ ๑,๕๕๐ ๐  
๖๒ บุบผาสวรรค์ ๑๔ ๓ ๑๕๐ ๐ ๐ ๑๕๐  
๖๓ สามโซน ๑๔ ๕ ๓,๐๐๐ - ๔๓๐ ๒,๕๗๐  
๖๔ ตาเว ๑๔ ๕ ๑,๕๐๐ ๐ ๐ ๑,๕๐๐  



แผนภูมิเปรียบเทียบถนนในเขต อบต.ดอนสัก 

 
 

 ถนนลาดยางทางหลวงชนบทอยู่เขตพ้ืนที่ อบต.จ านวน ๑ สาย ระยะทาง ๔.๗ เมตร 
 ถนนลาดยางของ อบจ.อยู่เขตพ้ืนที่ อบต.จ านวน ๒ สาย ระยะทาง ๑๒.๘๐๙ เมตร 

 ๕.๒ การไฟฟ้า 
  ๕.๒.๑ จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าที่ใช้จ านวน  ๒,๓๔๒  ครัวเรือน  จ านวน   ๙  หมู่บ้าน 
  ๕.๒.๒ จ านวนครัวเรือนใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ านวน   ๘๖   ครัวเรือนจ านวน  ๑   หมู่บ้าน (หมู่ท่ี 
๑๑) 
  ๕.๒.๓ จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้   ๙๒   ครัวเรือน (แยกแต่ละหมู่บ้าน) 
   (๑) หมู่ที่ ๑ จ านวน  ๑๔ ครัวเรือน 
   (๒) หมู่ที่ ๒ จ านวน  ๑ ครัวเรือน 
   (๓) หมู่ที่ ๔ จ านวน  ๖ ครัวเรือน 
   (๔) หมู่ที่ ๙ จ านวน  ๗ ครัวเรือน 
   (๕) หมู่ที่ ๑๐ จ านวน  ๒ ครัวเรือน 
   (๖) หมู่ที่ ๑๑ จ านวน  - ครัวเรือน 
   (๗) หมูที่ ๑๒ จ านวน  ๔๓ ครัวเรือน 
   (๘) หมูที่ ๑๓ จ านวน  ๑๐ ครัวเรือน 
   (๙) หมู่ที่ ๑๔ จ านวน  ๙ ครัวเรือน 
    - ราษฎรที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นอัตราร้อยละ ๙๐ 
 
 
 
 
 



 ๕.๓ การประปา 
  ๕.๓.๑ จ านวนครัวเรือนที่มีประปาใช้ ๙๓๒ ครัวเรือน 
    (๑) ประปาหมู่บ้าน  จ านวน ๗ แห่ง 
   ๑.๑ หมู่ที่  ๒  จ านวน ๑๔๒ ครัวเรือน ๑.๕ หมู่ที่  ๙ จ านวน ๒๐๐ ครัวเรือน 
   ๑.๒ หมู่ที่  ๔  จ านวน ๔๔ ครัวเรือน   ๑.๖ หมู่ที่  ๑๐ จ านวน ๒๐๐ ครัวเรือน 
  ๑.๓ หมู่ที่ ๑๒ จ านวน ๑๖๒ ครัวเรือน ๑.๗ หมูท่ี่  ๑๔ จ านวน ๑๗๓ ครัวเรือน  
 ๑.๔ หมู่ที่  ๑๓  จ านวน ๑๒๑ ครัวเรือน  
   (๒) ประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน ๑๐๐ ครัวเรือน 
   ๒.๑  หมู่ที ่ ๑ จ านวน ๘๐ ครัวเรือน 
   ๒.๒  หมู่ที ่ ๙ จ านวน ๒๐ ครัวเรือน 
   - สระน้ า   ๑๑ แห่ง 
   - ฝาย   ๗ แห่ง 
 ๕.๔ โทรศัพท ์
  - โทรศัพท์ในครัวเรือน   ๔ แห่ง (ม.๑ , ๙ , ๑๐ , ๑๔) 
  - โทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้าน  ๑ แห่ง 
 ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขหมู่บ้าน ๒ แห่ง (ม.๑ , ม.๑๑) 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร 

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและประมง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ท าการเกษตร ประมาณร้อยละ  ๘๐  ของพ้ืนที่ (สวนยางพารา ส่วนปาล์มน้ ามันและสวนผลไม้) 
 - ท าการค้าขาย รับราชการ และประกอบอาชีพอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ ๕ 
๖.๒ การประมง 
 - ท าการประมง ประมาณร้อยละ ๑๕ 
๖.๓ การปศุสัตว์ 
๖.๔ การบริการ 
 ๖.๔.๑ โรงแรม/บังโล/รีสอร์ท จ านวน   ๕ แห่ง 
  (๑.๑) ตาลเดี่ยว  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑๐ 
  (๑.๒)  มลลดา    ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๔ 
  (๑.๓)  เชิงผา     ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑๐ 
  (๑.๔)  สวนปาล์มรีสอร์ท  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๙ 
  (๑.๕) วังสาหร่าย  ที่ตั้ง หมู่ ๑๐ 
๖.๕ การท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักมีแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 
 ๖.๕.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ หาดนางก า หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนบ้านนางก า , เกาะนกเภา 
หมู่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา และน้ าตกหัวคลอง หมู่ ๑๓ บ้านเขากลอย 



 ๖.๕.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา คือ วัดสิงขร หมู่ ๒ บ้านดอนหาร ซึ่งมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุด
ในโลก 
๖.๖ อุตสาหกรรม 
 ๖.๖.๑ โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน   ๕ แห่ง 
  (๓.๑)  บริษัทพีซีปาล์ม ๒๕๕ จ ากัด ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๒ 
  (๓.๒)  หจก.จุฑารัตน์คอนทรัคชั่น ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๙ 
  (๓.๓)  โรงน้ าแข็งอิสระ ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๙ 
  (๓.๔)  โรงน้ าแข็งสินสุรีย์  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๙ 
   (๓.๕)  โรงเลื่อยโชควลัย ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑๐ 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ๖.๗.๑ ปั๊มน้ ามัน จ านวน    ๒ แห่ง 
  (๒.๑)  พีทปีิโตรเลียม  ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑ 
  (๒.๒)  ปั๊มน้ ามันนายโชติ     ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๒ 

  ๖.๗.๒ กลุ่มพัฒนาอาชีพ อาชีพเสริม 
  - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัจธรรม ๑ กลุ่ม ๓๖๑ คน 
  - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๘ กลุ่ม ๘ หมู่ 
  - กลุ่มเกษตรเลี้ยงโคเนื้อ  ๒ กลุ่ม ๓๕ คน (ม.๒ , ๔) 
  - ตลาดนัดชุมชน   ๓ แห่ง ๓ หมู่ (ม.๑ , ๒ , ๑๔) 
  - ศูนย์รวมยางเกษตรอ าเภอดอนสัก๑ แห่ง ๑ หมู่ (ม.๙) 
  - กลุ่มเกษตรกรปลูกผลไม้  ๑ กลุ่ม ๗๘ คน (ม.๑๔) 
  - กลุ่มอาชีพประมง  ๒ กลุ่ม ๖๐ คน (ม.๑๐, ๑๑) 
  - กลุ่มพัฒนาสตรีออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ๑ กลุ่ม ๓๕ คน (ม.๑,๑๐) 
  - กลุ่มเลี้ยงแพะ   ๑ กลุ่ม ๓๕ คน (ม.๒) 
  - กลุ่มกองทุนปุ๋ยและวัสดุการเกษตร ๑ กลุ่ม ๕๔ คน (ม.๑๒) 
  - กลุ่มเลี้ยงผึ้ง   ๒ กลุ่ม ๓๒ คน (ม.๙, ๑๓) 
  - กลุ่มย่อยอาหารสัตว์  ๑ กลุ่ม ๒๐ คน (ม.๒) 

๖.๘ แรงงาน 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกลุ่มผู้อยู่ในวัยท างาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จ านวน 871,876 คน พบว่า
เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 613,705 โดยจ าแนกเป็นผู้มีงานท าจ านวน 607,746 คน คิดเป็นร้อย
ละ 99.05 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ทั้งหมด ขณะที่เป็นผู้ว่างงานจ านวน 5,789 คน ร้อยละ 0.95 ของผู้
อยู่ในก าลังแรงงาน ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๗.๑ การนับถือศาสนา 
       เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดและมีวัด ดังนี้ 
 ๗.๑.๑ มีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จ านวน  ๓ แห่งได้แก่ 
   (๑)   วัดนาตาดี ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ 
   (๒)   วัดสิงขร ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ 



   (๓)   วัดนางก า ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๐ 
  ๗.๑.๒ มีส านักสงฆ์คือ วัดที่ยังมิได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จ านวน ๔ แห่งได้แก่ 
   (๑)   ส านักสงฆ์สวนป่าสุวิทย์ ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๙ 
   (๒)  ส านักสงฆ์เกาะนกเภา ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๑ 
   (๓)   ส านักสงฆ์เขากลอย  ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๓ 
   (๔)   ส านักสงฆ์ถ้ าพองาม ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑๔ 
 ๗.๒ งานประเพณีและงานประจ าปี 
 ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ๗.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๘.๑ น้ า  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  - ล าน้ า, ล าห้วย  ๑๐ สาย 
  - บึง, หนองและอ่ืนๆ ๓ แห่ง 

  แหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ในพ้ืนที่ 
 - ทุ่งสาธารณะประโยชน์นาตาดี(สระน้ า)หมู่ที่  ๑  จ านวน  ๘๓  ไร่  ๑  งาน  ๔๙  ตารางวา 
 - ทุ่งเลี้ยงสัตว์นาเหนือ  หมู่ที่  ๑  จ านวน  ๒๕  ไร่ 
 - สระน้ าหนองจิก  หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๒     ไร ่
 - สระน้ าพังหาชี   หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๑๕   ไร่ 
 - สระน้ าห้วยน้ าเน่า  หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๒๔  ไร่ 
 - บ้านห้วยแก้ว   หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๑๙  ไร่ 
 - สวนป่าควนเนียง  หมู่ที่  ๙  จ านวน  ๒๑  ไร่๓๐  ตารางวา 
 - สระน้ าหนองนายเป้า  หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๑  ไร่  ๒  งาน 
 - สวนป่าริมคลองโฉ  หมู่ที่  ๑๓ จ านวน  ๒๒  ไร่  ๓  งาน  ๓๓  ตารางวา 
 - แหล่งน้ าหัวคลอง(ท่ีสาธารณะ) หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๑๕  ไร่  ๓  งาน  ๘๑  ตารางวา 

 ๘.๒ ป่าไม ้
 ๘.๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ป่าสงวนแห่งชาติป่าไชยคราม – วัดประดู่ หมู่ที่ ๑, ๑๒ 
  - ป่าชายเลนดอนสัก  หมู่ที่ ๒, ๔, ๙ 
  - สวนป่าริมคลองโฉ  หมู่ที่ ๙, ๑๓, ๑๔ 

 ๘.๓ ภูเขา 
  เขาน้ าซับ หมู่ ๑ , เขาวัดสิงขร หมู่ ๒ , เขายายอาม เขานูด เขาหมาก หมู่ ๙ , เขาช้าง เขาตก เขา
นุ้ย     หมู ่๑๐ , เขาเกาะนกเภา หมู่ ๑๑ เขาสามหน้า เขาพระ เขาส านักสงฆ์แม่จ าเนียร หมู่ ๑๒ ,  เขากลอย หมู่ 
๑๓  
 ๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - สวนป่าริมคลองโฉ  หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๒๒  ไร่  ๓  งาน  ๓๓  ตารางวา 
 - แหล่งน้ าหัวคลอง(ท่ีสาธารณะ) หมู่ที่  ๑๓  จ านวน  ๑๕  ไร่  ๓  งาน  ๘๑  ตารางวา 
 - สระน้ าหนองจิก  หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๒     ไร ่



 - สระน้ าพังหาชี   หมู่ที่  ๔  จ านวน  ๑๕   ไร่ 
 - ป่าชายเลน   หมู่ที่ ๒,๔,๙ 

9.  อ่ืนๆ  (การแบ่งส่วนราชการภายใน) 
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
 
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

1. วิสัยทัศน์ 

“ภายใน 5 - 10 ปี  ต าบลดอนสักจะต้องเป็นต าบลที่ประชาชนอยู่ดี  มีสุข  โดยยึดการพัฒนาคน 
เป็นส าคัญ  การศึกษาได้มาตรฐาน  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติคุ้มค่า  บริการสาธารณะภายใต ้

การบริหารจัดการแบบประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีคุณภาพ   
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” 

 

 

 

 

 

 



2. ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนงาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ 
การจัดการขยะ 

สนับสนุนการปลูกจิตส านึกเฝ้าระวังและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี 
ส่วนร่วม รวมทั้ง สนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบนิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และ
ปราศจากมลภาวะ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานการเกษตร 

2. ยุทศาสตร์ด้าน 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบ
บูรณาการ รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรและ         
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะสู่
ประชาคมอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้าง 
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
อ านวยความเป็นธรรมและความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบ 
    ภายใน 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานงบกลาง 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการศึกษา   
การพัฒนาการบริการทางด้านสาธารณสุข 
และสภาวะแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย รวมทั้ง  
ส่งเสริมการสวัสดิการสังคมและการสังคม
สงเคราะห์อย่างทั่วถึง และสนับสนุนชุมชนให้
เกิดความเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
ตลอดจน การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการเพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์ 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
    และนนัทนาการ 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน 
แหล่งน้ า 

พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและมี 
ความทั่วถึง 

1. แผนงานการเกษตร 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน 
เศรษฐกิจ 

เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการวิชาการ
การเกษตรและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  
รวมทั้ง สนับสนุนความร่วมมือเศรษฐกิจของ
ชุมชนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพภายใต้หลัก
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 

1. แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนงาน 
6. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและผังเมือง รวมทั้ง การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน
ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความท่ัวถึง 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา รวมทั้ง  
การเสริมสร้างจิตส านึกความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม   
และเชิงนันทนาการ   

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
    และนันทนาการ 

  3. เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปอยา่งยั่งยืน  รวมทั้ง  เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์  ปราศจากมลภาวะ  และมีการอนุรักษ์ 
อย่างต่อเนื่อง 

จ านวนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. เพ่ือให้การบริหารกิจการบ้านเมืองของทุกภาคส่วน เป็นไปอย่างมี 
ส่วนร่วมและมีความสอดคล้องกันตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือให้สังคม
มีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง เพื่อให้
การพัฒนาด้านประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3. เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีคุณภาพ    
และมีความทั่วถึงควบคู่กับคุณธรรม และเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการ
ทางด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและได้รับการส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจน เพ่ือให้
ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลามัย   

จ านวนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4. เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและ
ทั่วถึง 

จ านวนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5. เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานสากล และเติบโตอย่างยั่งยืน โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6. เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ผังเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานอย่างครบถ้วนมีมาตรฐานและท่ัวถึง 

จ านวนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7.  เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นอันดีงาม รวมทั้ง ได้รับการปลูกฝั่งจิตส านึกความจงรักภักดีใน 
สถาบัน  ตลอดจน เพ่ือให้การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ได้รับการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ  และพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

จ านวนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 



4. กลยุทธ์ 
ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1 ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การจัดการขยะ 

1) สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ัง
บนบกและในทะเลอย่างมีส่วนร่วม  และส่งเสริมการใช้ทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและปราศจากมลภาวะ 

2 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

๑) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  และระบบสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมความพร้อมของ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

  3) ส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และเสริมสร้าง 
ความปรองดองสมานฉันท์อย่างมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน 

  4) เสริมสร้างการรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคงภายใน  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

  5) ส่งเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

3 ด้านสังคม 1) พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา คุณภาพการศึกษาทางด้านภาษา  
และสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ทางการศึกษา 

  2) พัฒนาระบบสุขภาพและการบริการสาธารณสุขอย่างครบวงจร  
และส่งเสริมสถาบันครอบครัว รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ 

  3) พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
รวมทั้ง มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของภาครัฐ 

  4) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  5) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬา และสถานที่ออกก าลัง
กายอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

4 ด้านแหล่งน ้า 1) บริหารจัดการแหล่งน้ าสาธารณะและการระบายน้ าให้มีศักยภาพ  
และสอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

5 ด้านเศรษฐกิจ 1)  สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้มี
มาตรฐานและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ-
พอเพียง 

 
 



ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและผังเมืองให้ได้มาตรฐาน  

ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตต่อไป 
ในอนาคต 

  2) ส่งเสริมระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและท่ัวถึงเพ่ือ
อ านวยความสะดวก ในการสัญจรและเกิดความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

  3) พัฒนาและส่งเสริมระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อ 
ความต้องการ 

7 ด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) สนับสนุนและส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 

  2) สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตส านึกประชาชนในชาติให้มีความ
จงรักภักดีในสถาบัน 

  3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้มีมาตรฐานการให้บริการ 
ด้านการท่องเที่ยวที่มีความสะดวกและครบวงจร 

 
 

5. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Strategic  Positioning)  คือ  จุดยืน  ความมุ่งมั่น  ประเด็นส าคัญ

และเป็นหัวใจหลักในการท าแผนยุทธศาสตร์  โดยมาจากการความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่ผ่านการวิเคราะห์  3  
ด้าน คือ  ความส าคัญต่อภารกิจ  ความเร่งด่วนในด้านปัญหา  ผลกระทบต่อลูกค้า  (ผู้มารับบริการ)  โดยมีเกณฑ์  5  
ระดับ  คือ  น้อยมาก  น้อย  ปานกลาง  มาก  และมากท่ีสุด  ตามล าดับ  โดยความต้องการที่ได้ค่าคะแนนสูง  จัดท า
หรือก าหนดเป็นจุดยืนในการพัฒนาด้วยกลไกของยุทธศาสตร์ต่อไป  (ทั้งนี้  เป็นการก าหนดนิยามตามหลักการ
บริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  โดย BSQM GROUP) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  อ าเภอ
ดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)     ไว้จ านวน  3  ประเด็น  ดังนี้   

ประเด็นที่  1  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ 
ประเด็นที่  2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
ประเด็นที่  3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นที ่ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบคิด แนวทางการพัฒนา 
1 การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม

และการบริหารจัดการ
ขยะ 

1.  ส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์  
และมีการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง  
ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจดัการ
ระบบนิเวศน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใหเ้ป็นไปอย่างยั่งยืน  
และปราศจากมลภาวะ 

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  ระบบการรักษาความสะอาดคคูลอง
ระบายน้ า 

3.  อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ - ขุดลอก
แหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการเกษตร 

4.  ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฎิกลู 
2 การส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 
1.  เสริมสร้างคณุภาพชีวิตของประชาชน

และสภาวะแวดล้อมท่ีถูกสุขอนามยั  
และส่งเสรมิระบบสวสัดิการสังคมอย่าง
ทั่วถึง  ตลอดจนสนับสนุนชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง 

2.  ส่งเสริมการบรหิารจดัการด้านการศึกษา  
และสนบัสนุนกิจกรรมกีฬา  และ
นันทนาการเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์  
ภายใต้วัฒนธรรม  ประเพณีและ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนสร้าง
จิตส านึกความจงรักภักดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

3.  สนับสนุนด้านเศรษฐกิจใหม้ีความเป็น
มาตรฐานสากล  และเติบโตอย่างยั่งยืน  
โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทั้ง  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใหไ้ดร้บัการ
พัฒนาอย่างมีดุลยภาพ  และพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ 

4.  ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  โดยการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนแบบบูรณาการ  รวมทั้ง  
เสรมิสร้างความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงภายในการอ านวยความเป็นธรรม
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์นิ 

5.  พัฒนาบุคลากร  และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการสาธารณะสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.  การบริการสาธารณสุข 
2.  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
3.  ส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็ง

ชุมชน 
4.  การบริหารสนับสนุนการศึกษา 
5.  กีฬาและนันทนาการ 
6.  ศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น  

และภมูิปัญญาชาวบ้าน 
7.  ปลูกฝังจติส านึกประชาชนในชาติ

ให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน 
8.  ส่งเสริมการเกษตร 
9.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
10.  การบริหารงานท่ัวไป 
11.  การพัฒนาบุคลากร 
12.  ส่งเสรมิการสร้างประชาธิปไตย

ในท้องถิ่น 
13.  รักษาความสงบภายใน 
14.  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
15.  ส่งเสรมิประสิทธิภาพองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อประชาคม
อาเซียน 

16.  สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อประชาคม
อาเซียน 

17.  สนับสนุนศักยภาพภาคเอกชนการ
เปิดตลาดเสรีอาเซียน 

3 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.  พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงข่าย
คมนาคมขนส่ง  ผังเมือง  และระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน  
ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความทั่วถึง 

1.  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน - พัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งทางบก 

2.  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน -       
การสาธารณูปโภค  (ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ - ระบบประปา) 

 

 



4.3 สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

ประเด็นปัญหา สภาพปัญหาของพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน 

1. ด้านสิ่งแวดล้อม           
และการจัดการขยะ 

-  ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เนื่องจากประชาชนไมม่ีความรู้และไม่ให้
ความส าคญัในการอนุรักษ์และบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  ขาดแคลนงบประมาณในการพฒันาพื้นที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

-  ปัญหาการรุกล้ าพื้นที่ป่าชายเลน  การตัดไม้
ท าลายป่า 

-  พื้นที่ชายฝั่งทะเลเกดิการกดัเซาะชายฝั่งไมม่ี
แนวป้องกันการกัดเซาะ 

-  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและท าลาย
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปรมิาณขยะเพิม่
มากขึ้น  การก าจัดไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

-  แหล่งทิ้งก าจัดอาจไมส่ามารถรองรับปริมาณ
ขยะที่เพิ่มมากขึ้น 

-  ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย     จากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์         จากเหตุสาธารณภัย  
หรือจากภัยธรรมชาต ิ

-  การจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนเห็นคณุค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

-  การส่งเสรมิและสนับสนุนการอนุรักษ์  
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การควบคุมการปล่อยมลภาวะจากอาคารที่
อยู่อาศัยของประชาชนและสถาน
ประกอบการลงสู่ทะเลและแหล่งน้ า
สาธารณะ  โดยตราข้อบัญญตัิท้องถิ่นและ
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นการ
ปกป้องรักษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  และเป็นการช่วยลด
ปริมาณมลภาวะ  ตลอดจนเป็นการ
ปรับปรุงคณุภาพสิ่งแวดล้อมใหด้ีขึ้น   

-  การบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น  เรื่อง  การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ควบคุมและ
บริหารจดัการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  
รวมทั้ง  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหชุ้มชน
ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรแหล่งน้ า  
ทรัพยากรทางทะเล  และทรัพยากรป่าไม้  
ตลอดจน  รณรงค์การคดัแยกขยะให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

-  การจัดสรรงบประมาณใหม้ากขึน้  ส าหรับ
การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง , การปลูก
ป่าชายเลนหรือเขื่อนชะลอคลื่น 

2. ด้านการบริหาร 
การจัดการภาครัฐ 

-  ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการ
เมือง - การบริหาร  และการปกครองท้องถิ่น 

-  ประชาชนไดร้ับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่
ทั่วถึง  การบริการประชาชนไม่รวดเร็ว
เท่าที่ควร  และการขอรับบริการดา้นต่างๆ 
ยังขาดประสิทธิภาพ  เนื่องจากบคุลากรมีไม่
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  และ
บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินงานและระบบบริการ  รวมทั้ง  
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  วัสด-ุ
อุปกรณ์  ส าหรับบริการประชาชนยังไม่
ทันสมัยเท่าท่ีควร 

-  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขาด

ประสิทธิภาพ 

 

-  การให้บริการประชาชนในช่วงหยุดพัก
กลางวันในวันท าการและในวันหยดุ  มีการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหส้ามารถบริการ
ได้รวดเร็วขึ้น  การจัดท าโครงการบริการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี  เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งข้ึน 

-  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร
ใหป้ระชาชนไดร้ับทราบอย่างทั่วถงึมาก
ยิ่งข้ึน 

-  การด าเนินการหรือเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม  สมัมนาของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานมี
คุณภาพ  หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

-  การด าเนินการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

 



ประเด็นปัญหา สภาพปัญหาของพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน 
โดยมุ้งเน้นการมสี่วนร่วมจากประชาชนใน
ลักษณะการจัดประชุมประชาคม  เพื่อให้
ได้ข้อมลู  ปัญหาและความต้องการจาก
ประชาชนท่ีแท้จริงมากยิ่งข้ึน 

-  การพัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมและจดัซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  เพื่อการให้บริการ
ประชนท่ีมีความสะดวก  รวดเร็ว  และ
ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

-  การพัฒนา  และติดตั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัย  เช่น  ระบบกล้องวงจรปิดการ
บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  รวมทั้ง  การเพิม่ศักยภาพของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ตลอดจน  การฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัอย่างสม่ าเสมอ 

3. ด้านสังคม -  การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านการศึกษาไม่
เพียงพอ 

-  สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับ
สถานศึกษาในชุมชนเมืองหรือสถานศึกษา
ของเอกชน 

-  เด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม 

-  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันและควบคุมโรค  รวมทั้ง  ขาดความรู้
ความเข้าใจในการดแูลสุขภาพอนามัย 

-  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ของเด็กและเยาวชน 

-  ไม่มรีะบบการเรียนรู้และการรวมกลุ่มอย่าง
ถาวร 

-  คนในชุมชนขาดการมสี่วนร่วมในกิจกรรม
ส่วนรวมหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน ์

-  การให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับปัญหา
ยาเสพตดิไม่ท่ัวถึง 

-  ยาเสพติดแพรร่ะบาดในกลุ่มวัยรุ่น 
-  ประชาชนขาดแคลนเครื่องออกก าลังกาย  

และสถานท่ีออกก าลังกาย  รวมทัง้  
สวนสาธารณะหรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

-  การส่งเสรมิและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  การพัฒนาการจัด
กิจกรรมสื่อการเรียน - การสอน  และการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กใหเ้พิ่มขีด
ความสามารถในการจดักระบวนการเรยีนรู้
มากยิ่งข้ึน  ทั้งนี้  ตามมาตรฐานของ  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   

-  การสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณด้าน
การศึกษา  ให้แก ่ สถานศึกษา  โรงเรียน  
หรือหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้องมาก
ยิ่งข้ึน   

-  การจัดอบรมให้ความรู้ในการปอ้งกัน  และ
ควบคุมโรคติดต่อ  ตลอดจน   ใหค้วามรู้ใน
การดูแลสุขภาพอนามัยมากยิ่งข้ึน 

-  การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคระบาด  เช่น  โรคไข้เลอืดออก  
โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคลือ่นที่  
ช่วยกันก าจัดลูกน้ ายุงลายและฉีดพ่นยา  
ก าจดัพาหะน าโรคติดต่อต่างๆ   

-  การเพิ่มศักยภาพการบริการด้าน
สาธารณสุขมากยิ่งข้ึน  การจัดบรกิาร
สุขภาพเบื้องต้นของศูนยส์าธารณสุขมูล
ฐานชุมชน   

-  การด าเนินการใหบ้ริการเคลื่อนทีด่้านการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

-  การจัดหาเครื่องออกก าลังกาย  และ

 



ประเด็นปัญหา สภาพปัญหาของพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน 
สถานที่ออกก าลังกายให้กับประชาชนให้มี
เพิ่มมากขึ้น 

-  การส่งเสรมิด้านการกีฬาอย่างตอ่เนื่อง  
โดยการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  กรีฑา
นักเรียน  และสนับสนุนการจดัและ
ด าเนินการแข่งขันกรีฑานักเรยีน/
ประชาชนระดบัอ าเภอ  เป็นต้น 

4. ด้านแหล่งน ้า -  ประชาชนขาดระบบชลประทานท่ีด ี ทาง
ระบายน้ าและแหล่งเก็บกักน้ าธรรมชาติมี
ขนาดเล็ก 

-  ทางระบายน้ า  คู  และคลอง  ขาดการ
ปรับปรุงดูแล  แหล่งน้ าธรรมชาตติื้นเขิน  ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าที่มีอยู่อย่าง
เต็มที ่

-  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินการ
ในการพัฒนาด้านพัฒนาแหล่งน้ า  เพื่อ
พัฒนาระบบระบายน้ าและพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตรมากยิ่งข้ึน   

-  การประสานบูรณาการโครงการโดยการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกเพิ่มเติมมากขึน้ 

 

5. ด้านเศรษฐกิจ -  กลุ่มเกษตรกรขาดการส่งเสริมจากภาครัฐ  
เช่น  พันธุ์พืชที่ดี  พันธุ์สัตว์ท่ีด ี

-  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ าหรือล้น
ตลาด 

-  ขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร 
-  ต้นทุนการผลติทางการเกษตรสงู  เนื่องจาก

เกษตรกรนยิมใช้ปุ๋ยเคมี   ซึ่งมรีาคาแพงและ
ขาดความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย/์ปุย๋ชีวภาพ 

-  การว่างงาน  อัตราค่าครองชีพสูง  และมี
รายได้น้อย  เนื่องจากแรงงานขาดความรู้  
ทักษะในการประกอบอาชีพ  รวมทั้ง  ขาด
เงินทุนในการประกอบอาชีพ 

-  การส่งเสรมิ  ฝึกอบรม  และพฒันาอาชีพ
เพื่อเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี  โดย
สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมากยิ่งข้ึน  เช่น  ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร   

-  การส่งเสรมิให้ครัวเรือนผลิตของใช้เอง  
การอุปโภคในครัวเรือนช่วยลดรายจ่าย  
ลดการใช้สารเคมี  และการส่งเสรมิการท า
ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพส าหรับเกษตรกร
มากยิ่งข้ึน 

-  การสนับสนุนการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มทางการเกษตรมาก
ยิ่งข้ึน 

-  การส่งเสรมิการหาและขยายพนัธุ์พืช  หรือ
พันธุ์สัตว์ท่ีดจีากภาครัฐมากยิ่งข้ึน 

-  การรณรงค์การปลูกพืชทีใ่ช้น้ าน้อย 
-  การส่งเสรมิผลิตภัณฑ์แปรรปูสนิค้าทาง

การเกษตร  หรือผลิตภณัพ์ทางการเกษตร
มากยิ่งข้ึน 

-  การสนับสนุนธุรกจิการท่องเที่ยว  หรือ
ธุรกิจที่เนื่องกับการท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 

-  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน  เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา  
เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการเกษตร  และการ
ท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 

 

6. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

-  การเดินทางถนนบางเส้นทางประชาชนยัง
ไม่ได้รับความสะดวก  เนื่องจากถนนคับแคบ  

-  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินการ
ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อ



ประเด็นปัญหา สภาพปัญหาของพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน 
 และยังเป็นถนนลูกรัง 

-  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทีร่าบ ท าให้เกิด
ปัญหาน้ าท่วมขังหรือผิวจราจร  ท าให้การ
สัญจรไมไ่ดร้ับความสะดวกและปลอดภัย 

-  ขาดงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมขนาดใหญ ่

-  ไฟฟ้าสาธารณะช ารุดเสียหาย  เนื่องจากเหตุ
ภัยธรรมชาติ  วาตภยั  ท าให้กิ่งไมห้ักโค่นลม้
พาดสายไฟฟ้า 

-  ระบบประปาหมู่บ้านยังมไีม่เพียงพอต่อความ
ต้องการทุกครัวเรือน 

-  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเคียนทอง 

พัฒนาระบบการคมนาคมใหด้ียิ่งขึน้  
ประชาชนส่วนใหญไ่ด้รบัประโยชน์  
สามารถใช้เส้นทางจราจรและขนสง่ผลผลิต
ทางการเกษตรออกไปจ าหน่ายไดส้ะดวก
ขึ้น  ขยายเขตไฟฟ้า ซ่อมแซม และติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะใหท้ั่วถึง  
ปรับปรุงการระบายน้ า  ป้องกันน้ าท่วมขัง  
ผู้ใช้ถนนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  เป็นการแก้ปญัหาการคมนาคม
ให้แก่ประชาชน  เป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในเขตพื้นที่ความรบัผิดชอบ 

-  การประสานบูรณาการโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานโดยการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกมากยิ่งขึ้น 

7. ด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  



5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสักให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักจะสมบูรณ์ได้
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก
กลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนา
อาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้
เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 
ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ก าหนดวิธีการด าเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดย
สามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการ กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ดังนี้ 
 

5.1 ภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
            5.1.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) 

 5.1. 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6) 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68 (4) 
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา 16 (10) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2) 



(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
16 (5) 

(7)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16   
                          (19) 

5.1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
      (มาตรา 68 (8) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
      (มาตรา 16 (17) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28) 

5.1.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7) 

   5.1.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2) 
     5.1.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา 67 (8) 

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9) 

   5.1.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 



(1) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9) 

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16) 
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา 17 (3) 
                 ภารกิจทั้ง  7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 

หมายเหต ุ: มาตรา 67,68 หมายถงึ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552  มาตรา 16 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

 

5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในอนาคต 
      ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.ระบบการบริหาร 
- มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ 
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
-การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
-มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 
 
 
2.ระบบข้อมูล 
-มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 
3.อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
-บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
-ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
-มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
4.การเงิน/งบประมาณ 
-การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1.ระบบการบริหาร 
-กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ  มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา ท าให้ตามไม่ทัน ขาดความชัดเจนในการ
ด าเนินงาน 
-พ้ืนที่รับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริการการพัฒนาได้
ทั่งถึง 
-ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีน้อย มีผลท าให้ผลงาน
ไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
-ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
2.ระบบข้อมูล 
-ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
3.อัตราก าลัง (พนักงาน/ลูกจ้าง) 
-มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
 
 
4.การเงิน/งบประมาณ 
-งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในการขยายตัว
จากชนบทเป็นเมือง 
 
 



จุดแข็ง จุดอ่อน 
5.ศักยภาพของชุมชน 
-มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
อาชีพ 
6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร 
-มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

5.ศักยภาพของชุมชน 
-สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่เพียงพอ 
-มีกลุ่ม ไม่ทุกหมู่บ้าน สมาชิกน้อย 
6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
  5.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก (SWOT ANALYSIS) 
   

จุดแข็ง (Strengths) 
-เป็นพ้ืนที่มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอเกาะสมุยและ
อ าเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
-มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอดอนสัก     สุราษฎร์
ธานีไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
-บุคลากรมีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการ
ท างาน 
-มีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
-มีทรัพยากรป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ 
-มีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ได้แก่ ป่าชายเลน แหล่งท่องเที่ยว 
-มีความหลากหลายของสภาพพ้ืนที่ อันเหมาะทั้งการ
ท าการเกษตรและการประมง 
-มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ า ไม่ว่าจะ
เป็นสัตว์น้ าจืดหรือสัตว์น้ าเค็ม 
-ประชาชนมีการยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น 

จุดอ่อน (Weakness) 
-งบประมาณจ ากัด 
-เครื่องและอุปกรณ์ในการท างานไม่เพียงพอ 
-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย 
-ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาน้อย 
-ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันไม่มีความพร้อมในการใช้
ปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) 
-นโยบายและการส่งเสริมของรัฐบาล 
-นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
-ระบบการสื่อสารสะดวกรวดเร็ว 
-การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 

อุปสรรค (Threats) 
-ความไม่มีเถียรภาพของรัฐบาล 
-ปัญหาภัยการก่อการร้าย 
-การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
-ราคาน้ ามันสูงขึ้น 
-ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
-เศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัว 

 



 จุดแข็ง (Strengths)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวในการ
ท างาน มีการวางแผนที่ชัดเขน มีบุคลากรที่เอาใจใส่ต่อการท างาน ท างานอย่างมีระเบียบ กฎหมายที่ชัดเจน  มีการ
เตรียมบุคลากรในการท าหน้าที่ต่าง ๆในองค์กร มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการประชาชน 
 จุดอ่อน (Weakness) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่ล่าช้าต่อการ
ท างาน ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทางราชการส่วนกลางมาล่าช้า และขาดสายงาน 
 โอกาส (Opportunities) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  มีระบบการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันสมัย  มี
นโยบายสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐที่ชัดเจน  และประชาชนในชุมชนมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันฉันท์เครือญาติ 
 อุปสรรค (Threats) นโยบายทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้มีอุปสรรคในการท างาน 
นโยบายบางเรื่องไม่มีความชัดเจน และไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  การวิเคราะห์ภารกิจหลัก และภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

          6.1 ภารกิจหลัก 
         6.1.1 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
   มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
                     มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
                      (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
                      (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                      (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
                      (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                      (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                      (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
                      (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 
ท้องถิ่น 
                      (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
    6.1.2 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์ภารกิจที่
สอดคล้องตามมาตรา 66  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1)) 
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (มาตรา 16 (2) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9) 
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา 16 (10) 
     (5) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 16 (11) 



(6) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 
(17) 

   (7) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (มาตรา 16 (18) 
  (8) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (24) 
   (9) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 (29) 
  (10) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศก าหนด (มาตรา 16 (31) 

6.2 ภารกิจรอง 
         6.2.1 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
   มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
                      (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                      (2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
                      (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
                      (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
                      (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
                      (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
                      (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                      (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
                      (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                      (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
                      (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
                      (12) การท่องเที่ยว 
                      (13) การผังเมือง 
    6.2.2 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้  ได้วิเคราะห์ภารกิจที่
สอดคล้องตามมาตรา 68  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

(1) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4) 
(3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) 
(4) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6) 
(5) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7) 



(6) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8) 
  (7) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (12) 
   (8) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13) 
   (9) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14) 

(10) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
16 (15) 

(11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16) 
    (12) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19) 

(13) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16 (20) 
(14) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21) 
(15) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22) 
(16) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย        โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา 16 (23) 
  (17) การผังเมือง (มาตรา 16 (25) 
   (18) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26) 

(19) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (มาตรา 16 (27) 
   (20) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28) 

(21) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30) 

   (22) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด (มาตรา 16 (31) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
                  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ 
และ 1 หน่วย ได้แก่   
   1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 6 งานหลัก ดังนี้ 
    (1) งานบริหารทั่วไป 
   (2) งานการเจ้าหน้าที่ 
   (3) งานนโยบายและแผน 
   (4) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   (5) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    (6) งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (7) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ 
เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท  
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี  งาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย มีการแบ่งงานภายใน
ออกเป็น 4 งานหลัก ดังนี้ 
     (1) งานการเงิน 
   (2) งานบัญชี 
   (3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   (4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  3. กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม
และเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งานหลัก ดังนี้ 
    (1) งานก่อสร้าง  
    (2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    (3) งานประสานสาธารณูปโภค 
                       
 

จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีตามประเด็นการพัฒนา 



ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้สรุปปัญหาและแนวทางการก าหนดโครงสร้างและส่วนราชการและ
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ดังนี้ 
 

ปัญหา ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนราชการ งาน/ต าแหน่ง 
1.ปัญหาด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การจัดการขยะ 

1. ส านักปลัด อบต. 
 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (1) 

 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ด าเนินการโดยการจ้างเหมาบริหาร 
- พนักงานประจ ารถเก็บขยะ 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา 
35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร งาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตาม
หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ 
ว1632 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2555 

2.ปัญหาด้านการเมือง
การบริหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

1.ส านักปลัด อบต. 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ทุกต าแหน่ง  

3.ปัญหาด้านสังคม 1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส านักปลัด อบต. 
 

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1) 
-คร ู(2) 
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
-ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (1) 

4.ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

ส านักปลัด อบต. 
 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1) 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (1) 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (1) 

 
 
 
 
 

ปัญหา ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนราชการ งาน/ต าแหน่ง 



5.ปัญหาด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

ส านักปลัด อบต. งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1) 
-คร ู(2) 
-ครูช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
-ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (1) 

6.ปัญหาด้านน้ าในการ 
อุปโภค บริโภค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า 

1.ส านักปลัด อบต *งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (1) 

2.กองช่าง งานก่อสร้าง 
-นายช่างโยธา ปง./ชง. (1) 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 

7.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

ส านักปลัด อบต. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-นักพัฒนาชุมชน ปง./ชง. (1) 

8.ปัญหาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

กองช่าง งานก่อสร้าง 
-นายช่างโยธา ปง./ชง. (1) 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-นายช่างโยธา ปง/ปก.(1) 
งานประสานสาธารณูปโภค 
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1) 

 
ทั้งนี้  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอนสัก ดังนี้ 
   1. พนักงานส่วนต าบล จ านวนทั้งสิ้น 18 อัตรา  ดังนี้ 

ล าดับ ส่วนราชการ 
จ านวน 
อัตรา 

หมายเหตุ 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1  
2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1  
3 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 8 - พนักงานส่วนต าบล จ านวน 7 อัตรา 

- พนักงานครู จ านวน 2 อัตรา (เงินอุดหนุน) 
- ก าหนดเพ่ิมใหม่ จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
  1. นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 

4 กองคลัง 5  
5 กองช่าง 3   

รวม 18   
   
 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวนทั้งสิ้น 10 อัตรา  ดังนี้ 



ล าดับ ส่วนราชการ 
จ านวน 
อัตรา 

หมายเหตุ 

1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 5 - ผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 2 อัตรา 
- ผู้มีทักษะ จ านวน 1 อัตรา 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้คุณวุฒิ) จ านวน 1 อัตรา (เงิน
อุดหนุน) 
-ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จ านวน 1 อัตรา (เงินอุดหนุน) 

2 กองคลัง 2 - ผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 2 อัตรา 
3 กองช่าง 3 

- ผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 2 อัตรา 
- ผู้มีทักษะ จ านวน 1 อัตรา 

รวม 10   
3. พนักงานจ้างทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 2 อัตรา  ดังนี้ 

ล าดับ ส่วนราชการ 
จ านวน 
อัตรา 

หมายเหตุ 

1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 2  
2 กองคลัง -  
3 กองช่าง -   

รวม 2   
 
  แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) มีทิศทางการก าหนดและ
ปรับอัตราก าลัง 3 กรณี ดังนี้ 
  1. อัตราก าลังคงที่/คงเดิม  จากการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ยังมีภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณงานที่
ต้องปฏิบัติ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
จ านวน 30 อัตรา ดังนี้ 
     (1) พนักงานส่วนต าบล จ านวน 16 อัตรา 
    (2) พนักงานครู จ านวน 2 อัตรา (เงินอุดหนุน) 
    (3) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 10 อัตรา  (เงินอุดหนุน จ านวน 2 อัตรา) 
   (4) พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 
   2. อัตราก าลังเพิ่ม/ก าหนดเพิ่มใหม่ จากการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และ
ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้  ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านบุคคล ตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
   (1) นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 



  8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

8.1 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง        
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้ก าหนดจัดโครงสร้างส่วนราชการภายในระดับกองที่
จ าเป็นต้องมี และส่วนราชการเรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ซ่ึงมีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องประกอบกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็น
ฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจ
นั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ทั้งนี้ การก าหนดการจัดโครงสร้างส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) และมี
โครงสร้างส่วนราชการภายในระดับกองที่จ าเป็นต้องมี และส่วนราชการเรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสัก โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 
  1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 8 งานหลัก ดังนี้ 
   (1) งานบริหารทั่วไป 
  (2) งานการเจ้าหน้าที่ 
  (3) งานนโยบายและแผน 
  (4) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   (5) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

(6) งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (7) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงิน
อ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท  
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี  งาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย มีการแบ่งงานภายใน
ออกเป็น 4 งานหลัก ดังนี้ 
 



   (1) งานการเงิน 
  (2) งานบัญชี 
  (3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  (4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  3. กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม
และเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุมการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิง และงานอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งานหลัก ดังนี้ 
   (1) งานก่อสร้าง  
   (2) งานประสานสาธารณูปโภค 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
   หัวหน้าส านักปลดั  
   (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.5 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
   หัวหน้าส านักปลัด  
   (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
1.5 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
1.6 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

2. กองคลัง  
    ผู้อ านวยการกองคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2. กองคลัง  
    ผู้อ านวยการกองคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
3. กองช่าง 
    ผู้อ านวยการกองช่าง 
    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

3. กองช่าง 
    ผู้อ านวยการกองช่าง 
    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 

 



8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง ปริมาณงาน  รวมทั้ง
โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ เพ่ือประมาณการใช้อัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างใน
ระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้า ว่าจะมีการใช้อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างจ านวนเท่าใด จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้  
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ  จึงก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566) ในแต่ละส่วนราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส่วนราชการ/ 

งาน 
ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 

สายงาน 
กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

 นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง 
(ปลัด อบต.) 

บริหาร
ท้องถิ่น 

(ผู้บริหาร) 

1 นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง 
(ปลัด อบต.ดอนสัก) 

1 - เป็นไปตาม
โครงสร้าง 
- มีคนครอง 

 นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับต้น 
(รองปลัด อบต.) 

บริหาร
ท้องถิ่น 

(ผู้บริหาร) 

1 นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับต้น 
 

1 - เป็นไปตาม
โครงสร้าง 
- มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) เลขท่ีต าแหน่ง 67-03-00-1101-001 กรอบอัตราก าลังปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่ง และต าแหน่งนัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) เลขที่ต าแหน่ง 67-03-00-1101-002 ปัจจุบันมีผู้
ด ารงต าแหน่ง ซึ่งท้ัง 2 ต าแหน่ง เป็นต าแหน่งท่ีเป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ มี
ปริมาณงานท่ีได้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง และภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น จึงยังคงก าหนดต าแหน่ง
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 

  (2) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (01) 
งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 

สายงาน 
กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

 หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
ระดับต้น 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

(ผู้บริหาร) 

1 หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
ระดับต้น 

1 - เป็นไปตาม
โครงสร้าง 
- มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ
ต้น เลขที่ต าแหน่ง 67-3-01-2101-001 เป็นต าแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ประเภทสามัญ ซึ่งเป็นสายงานผู้บริหารที่จ าเป็นต้องมีอยู่ตามปริมาณงาน และภาระหน้าที่ขององค์การบริหาร



ส่วนต าบล กรอบอัตราก าลังปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่ง ดังนั้น จึงยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 

งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

บริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

ทั่วไป 
(ปฏิบัติ) 

1 เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

1.49 
= 1 

มีคนครอง 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีคุณวุฒิ) 
(ผู้ปฏิบตั ิ

1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1.08 
= 1 

มีคนครอง 

 ผู้ ช่ ว ย เจ้ า พ นั ก ง า น
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีคุณวุฒิ) 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 ผู้ ช่ ว ย เจ้ า พ นั ก ง า น
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

1.17 
= 1 

มีคนครอง 

 พนักงานขับรถยนต์ พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีทักษะ) 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 พนักงานขับรถยนต์ 1.18 
= 1 

มีคนครอง 

 ภารโรง พนจ.ทั่วไป 
 (ผู้ปฏิบตัิ) 

1 ภารโรง 1.01 
= 1 

มีคนครอง 

 คนงานทั่วไป พนจ.ทั่วไป 
 (ผู้ปฏิบตัิ) 

1 คนงานทั่วไป 1.00 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วยพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 6 ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 
                 1. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 67-3-01-4101-001 
                  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
              3. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                    4. พนักงานขับรถยนต์ 
                    5. ภารโรง 
  6. คนงานทั่วไป 
   กรอบอัตราปัจจุบัน มีพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง จ านวน 6 ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 
            1. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.28 = 1 คน (รวมกับต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.17 =1 คน  



                    3. พนักงานขับรถยนต์ (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.18 = 1 คน) (มีรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 1 คัน 
หมายเลขทะเบียน นข 2218 สุราษฎร์ธานี) 
                     4. ภารโรง (อัตราต าแหน่งที่ต้องการ 1.01 = 1 คน) 
  5. คนงานทั่วไป (อัตราต าแหน่งที่ต้องการ 1.00 = 1 คน) 
ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของ
งาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ยังคงก าหนด
ต าแหน่งในแผนอตัราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป  

งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

การเจ้าหน้าที ่ นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

1.59 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานการเจ้าหน้าที่ มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา คือ นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 67-3-01-3102-001 กรอบอัตราก าลังปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่ง นัก
ทรัพยากรบุคคลช านาญการ (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.59 = 1 คน) ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ อ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ดังนั้น ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 –2566) ต่อไป 

งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

นโยบายและ
แผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
ช านาญการ 

1.61 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานนโยบายและแผน มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา คือ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ ง 67 -3 -01 -3103 -001 กรอบอัตราก าลั งปัจจุบันมี 
ผู้ด ารงต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (อัตราก าลังที่ ต้องการ 1.22 = 1 คน) ซึ่ งมี 
ความเพียงพอต่อภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณ
งาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ดังนั้น ยังคงก าหนดต าแหน่งใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2566) ต่อไป 
 
 
 
 
 



งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

อนามัยและ 
สิ่งแวดล้อม 

นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

- นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

1.23 
= 1 

ก าหนดใหม่* 

ผลการวิเคราะห์ :  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีรถก าจัดปฏิกูล และมีงานเกี่ยวกับอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
งานสาธารณสุข ซึ่งยังไม่มีพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานดังกล่าวโดยตรง ดังนั้นจึงขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ 
จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา คือ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 67-3-01-3601-
001 ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 – 2566) 
 

งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

การศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ 

1.19 
= 1 

มีคนครอง 

ครู 
(ต าแหน่งจัดสรรจาก สถ.) 

(ผู้ปฏิบตัิ) 2 ครู  
(ต าแหน่งจัดสรรจาก สถ.) 

2.29 
= 2 

มีคนครอง 
(เงินอุดหนุน) 

งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

 ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒ)ิ 
 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีคุณวุฒิ) 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒ)ิ 
 

1.52 
= 1 

มีคนครอง 
(เงินอุดหนุน) 

 ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีทักษะ) 
(ผู้ปฏิบตั ิ

1 ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 1.35 
= 1 

มีคนครอง 
(เงินอุดหนุน) 

  
 
 
 
 



จ านวนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสัก (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) 
ล าดับ ชื่อศูนย์พฒันา 

เด็กเล็ก 
ประเภท จ านวน (คน/อัตรา) 

นักเรียน พนักงานครู 
ที่ม ี

พนักงานจ้าง 
ที่ม ี

พนักงานครู 
ที่ควรจะมี 
ตามเกณฑ์  

พนักงานครู 
ที่ต้องก าหนด
เพิ่มตามเกณฑ์ 

1 บ้านห้วยเสียด จัดต้ังเอง 46 1 1 2 - 
2 บ้านนางก า ถ่ายโอน 26 1 1 2 - 

รวม  3 2 4 - 
หมายเหตุ : จ านวนวนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ควรจะมีตามเกณฑ์ และที่ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมตาม
ประกาศคณ ะกรรมการพนั กงานส่ วนต าบลจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี  เรื่ อ ง ก าหนดหลัก เกณ ฑ์ เกี่ ย วกับ  
การก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 โดยก าหนดต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ให้เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อ
ครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้อัตราส่วน 10 : 1 และหากมีเศษปฐมวัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้มีต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเพ่ิมได้อีก 
1 คน  ไม่นับรวมจ านวนพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีอยู่ 
ผลการวิเคราะห์ :  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จ านวน 2 (ผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 1 ต าแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 
  1. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 67-3-01-3801-001 
  2. ครู เลขที่ต าแหน่ง 67-3-01-6600-189 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด 
  3. ครู เลขที่ต าแหน่ง 67-3-01-6600-190 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางก า 
  4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)จ านวน 1 อัตรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางก า  
 5. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จ านวน 1 อัตรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด 
  กรอบอัตราปัจจุบัน พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง จ านวน 3 ต าแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 
            1. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.19 = 1 คน) 
  2. ครู เลขที่ต าแหน่ง 67-3-01-6600-189 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด 
  3. ครู เลขที่ต าแหน่ง 67-3-01-6600-190 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางก า 
  4. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)  (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.52 = 1 คน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นางก า จ านวน 1 คน  

5. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.35 = 1 คน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย 
เสียด จ านวน 1 คน  
   ต าแหน่งและจ านวนอัตราต าแหน่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง เป็นต าแหน่งที่ ได้รับ 
การจัดสรรต าแหน่งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 
 
 
 



ส่วนราชการ/ 
งาน 

ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

สวัสดิการ 
และพัฒนา
ชุมชน 

นักพัฒนาชุมชน 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักพัฒนาชุมชน 
ปฏิบัติการ 

 
 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา คือ 
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 67-3-01-3801-001 กรอบอัตราก าลังปัจจุบันมี 
ผู้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง  นั ก พั ฒ น า ชุ ม ช น ช า น า ญ ก า ร  ( อั ต ร าก า ลั งที่ ต้ อ ง ก า ร  1 .2 2  = 1 ค น ) ซึ่ ง มี 
ความเพียงพอต่อภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณ
งาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ดังนั้น ยังคงก าหนดต าแหน่งใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2566) ต่อไป 

  (3) กองคลัง (04) 
งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 

สายงาน 
กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
ระดับต้น 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

(ผู้บริหาร) 

1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 
ระดับต้น 

1 - เป็นไปตาม
โครงสร้าง 
- มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  กองคลัง มีต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น เลขที่ต าแหน่ง 67-
3-04-2102-001 เป็นต าแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ 
ซึ่งเป็นสายงานผู้บริหารที่จ าเป็นต้องมีอยู่ตามปริมาณงาน และภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล กรอบ
อัตราก าลังปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่ง ดังนั้น จึงยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566) ต่อไป  
 

งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

การเงิน เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญช ี
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

ทั่วไป 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชีช านาญงาน 
 

1.20 
= 1 

มีคนครอง 

 



ผลการวิเคราะห์ :  งานการเงิน มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา คือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 67-3-04-4201-001 กรอบอัตราก าลังปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่งเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.20 = 1 คน) ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ดังนั้น ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2566) ต่อไป 

งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

บัญช ี นักวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการ 

1.21 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานบัญชี มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา คือ นักวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 67-3-04-3201-001 กรอบอัตราก าลังปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.21 = 1 คน) ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ดังนั้น ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2566) ต่อไป 

งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

พัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติการ 

1.19 
= 1 

มีคนครอง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
จัดเก็บรายได ้

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีคุณวุฒิ) 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได ้

1.06 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 
  1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 67-3-04-3203-001 
  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
   กรอบอัตราปัจจุบัน มีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ด ารงต าแหน่ง
ตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา คือ 1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ (อัตราก าลังที่
ต้องการ 1.19 = 1 คน) และ 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.06 = 1 คน) ซึ่งมีความ
เพียงพอต่อภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน 



ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ดังนั้น ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2566) ต่อไป 

งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
และพัสด ุ

นักวิชาการพัสดุ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

วิชาการ 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ 

1.28 
= 1 

มีคนครอง 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีคุณวุฒิ) 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1.02 
= 1 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 
  1. นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 67-3-04-3204-001 
  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   กรอบอัตราปัจจุบัน มีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ด ารงต าแหน่ง
ตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้  
   1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.28 = 1 คน)  
  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.02 = 1 คน)  
ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และ
ปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ดังนั้น ยังคงก าหนด
ต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2566) ต่อไป 

(4) กองช่าง (05) 
งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 

สายงาน 
กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
ระดับต้น 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

(ผู้บริหาร) 

1 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
ระดับต้น 

1 - เป็นไปตาม
โครงสร้าง 
-มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  กองช่าง มีต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น เลขที่ต าแหน่ง 67-3-
05-2103-001 เป็นต าแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ ซึ่ง
เป็นสายงานผู้บริหารที่จ าเป็นต้องมีอยู่ตามปริมาณงาน และภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล กรอบ
อัตราก าลังปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่ง ดังนั้น จึงยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566) ต่อไป 



งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

ก่อสร้าง เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

ทั่วไป 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

1.19 
= 1 

มีคนครอง 

 นายช่างโยธา 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

ทั่วไป 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 นายช่างโยธาช านาญงาน  
 

มีคนครอง 

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีคุณวุฒิ) 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2.41 
= 2 

มีคนครอง 

ผลการวิเคราะห์ :  งานก่อสร้าง มีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 
อัตรา ดังนี้ 
  1. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 67-3-05-4102-002-001 
  2. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 67-3-05-4701-001 
  3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   กรอบอัตราปัจจุบัน มีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ด ารงต าแหน่ง
ตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้  
   1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.19 = 1 คน)  
  2. นายช่างโยธาช านาญงาน  
   3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
(อัตราก าลังที่ต้องการ 2.41 = 2 คน) ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล ดังนั้น ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2566) ต่อไป 
 

งาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท/ 
สายงาน 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(อัตรา) 

ต าแหน่ง/ระดับ กรอบ
อัตรา 
ก าลังที่
ต้องการ 
(อัตรา) 

หมายเหตุ 

ประสาน
สาธารณปูโภค 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ 
 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีคุณวุฒิ) 
(ผู้ปฏิบตัิ) 

1 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ 1.30 
= 1 

 

มีคนครอง 

 พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดกลาง 
(ตักหน้าหลังขุด) 

พนจ.ตาม
ภารกิจ 

(ผู้มีทักษะ) 

1 พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดกลาง 
(ตักหน้าหลังขุด) 

1.10 
= 1 

 

มีคนครอง 



ผลการวิเคราะห์ :  งานประสานสาธารณูปโภค มีพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) (ผู้มีคุณวุฒิ) 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 
  1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
  2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ตักหน้าขุดหลัง)  
  กรอบอัตราปัจจุบัน มีพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่
ก าหนด จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้  

1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.30 = 1 คน) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด จ านวน 1 
ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้  

  1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถตักหน้าหลังขุด) (อัตราก าลังที่ต้องการ 1.10 = 1 คน) 
(มีรถตักหน้าหลังขุด จ านวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน ตค.3231 สุราษฎร์ธานี) 
  ซึ่งมีความเพียงพอต่อภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพ
ของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล ดังนั้น 
ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2566) ต่อไป 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ที่ ช่ือ - สกุล/ ระดับ เงนิเดือน (1 ก .ค . 63) จ ำนวน

ช่ือสำยงำน ต ำแหน่ง (เงนิประจ ำต ำแหน่ง/ ทั้งหมด

ค่ำตอบแทน) (อัตรำ) จ ำนวน เงนิเดือน เงนิประจ ำ

(คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

งานอนามยัและส่ิงแวดล้อม

6 วา่ง ปก./ชก 29,610 -      -      355,320 -              1      1      1      +1 -       -       12,000   12,000   12,000   367,320       379,320      391,320     ก าหนดเพิม่

นกัวชิาการสาธารณสุข

งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน

7 นางสาวกฤษณา  สมล่ า ชก. 29,680 1     1     356,160   -              1      1      1      -       -       -       13,320   13,080   13,440   369,480       382,560      396,000     

นกัพัฒนาชุมชน

งานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

8 วา่ง ปก. 29,610 1     -      355,320 -              1      1      1      -       -       -       12,000   12,000   12,000   367,320       379,320      391,320     วา่งเดิม

นกัวชิาการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

9 นายณรงฤทธิ ์ เพชรนุย้ ปง. 11,960 1     1     143,520   -              1      1      1      - -       -       6600 6000 6360 150120 156120 162480

เจ้าพนกังานธรุการ

งานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด

10 นางสนทนา  ศรีสวา่ง คศ.1 24,380 1     1     292,560   -              1      1      1      -       -       -       17,640   18,720   19,800   310,200       328,920      348,720     เงินอดุหนนุ

ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางก า

11 นางสาวอารยา  นาคขาว คศ.1 24,020 1     1     288,240   -              1      1      1      -       -       -       17,400   18,360   19,440   305,640       324,000      343,440     เงินอดุหนนุ

ครู

ระยะเวลำ 3 ปีข้ำงหน้ำ

เพ่ิม (+) / ลด (-) ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)
หมำยเหตุ

อัตรำต ำแหน่ง อัตรำก ำลงัคน

ที่คำดว่ำจะต้องใช้ในช่วง ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน (3)
จ ำนวนที่มอียูปั่จจุบัน

  
  
  

ภำระค่ำใช้จำ่ยเก่ียวกับอัตรำเงินเดือน ค่ำตอบแทน (ค่ำจำ้ง) และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ที่ ช่ือ - สกุล/ ระดับ เงนิเดือน (1 ก .ค . 63) จ ำนวน

ช่ือสำยงำน ต ำแหน่ง (เงนิประจ ำต ำแหน่ง/ ทั้งหมด

ค่ำตอบแทน) (อัตรำ) จ ำนวน เงนิเดือน เงนิประจ ำ

(คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

พนักงำนสว่นต ำบล

1 นายสุเมธ  สงสุวรรณ กลาง 54,090               1     1     649,080   168,000  1      1      1      -       -       -       21,000   21,600   22,320   838,080       859,680      882,000     

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (7,000 x 2)

(นกับริหารงานท้องถิ่น)

2 นายณฐพล  ทองมี ต้น 31,880 1     1     382,560   42,000    1      1      1      -       -       -       13,440   13,320   13,320   438,000       451,320      464,640     

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 3,500

(นกับริหารงานท้องถิ่น)

ส ำนักปลดั อบต . (01)

พนักงำนสว่นต ำบล

3 นางวภิารัตน ์ อกัษรพิทักษ์ ต้น 32,450 1     1     389,400   42,000    1      1      1      -       -       -       13,320   13,440   13,080   444,720       458,160      471,240     

หัวหนา้ส านกัปลัด 3,500

(นกับริหารงานทั่วไป)

งานการเจ้าหนา้ที่

4 นางศศิธร  จินวงศ์ ชก. 28,030 1     1     336,360   -              1      1      1      -       -       -       12,960   13,320   13,440   349,320       362,640      376,080     

นกัทรัพยากรบุคคล

งานนโยบายและแผน

5 นายมานติ  แกว้มณี 0 29,680 1     1     356,160   -              1      1      1      -       -       -       13,320   13,080   13,440   369,480       382,560      396,000     

นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน

ที่คำดว่ำจะต้องใช้ในช่วง
หมำยเหตุ

ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน (3) ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)

ระยะเวลำ 3 ปีข้ำงหน้ำ

อัตรำก ำลงัคน

เพ่ิม (+) / ลด (-)

9.  ภำระค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับอัตรำเงินเดือน  ค่ำตอบแทน (ค่ำจ้ำง)  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

อัตรำต ำแหน่ง
จ ำนวนที่มอียูปั่จจุบัน



ที่ ช่ือ - สกุล/ ระดับ เงนิเดือน (1 ก .ค . 63) จ ำนวน

ช่ือสำยงำน ต ำแหน่ง (เงนิประจ ำต ำแหน่ง/ ทั้งหมด

ค่ำตอบแทน) (อัตรำ) จ ำนวน เงนิเดือน เงนิประจ ำ

(คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

พนักงำนจ้ำง (ตำมภำรกิจ)

งานบริหารทั่วไป

12 นางสาวอรทัย  จอนเอยีด - 12,520 1     1     150,240   -              1      1      1      -       -       -       6,120 6,360     6,600     156,360       162,720      169,320     

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธรุการ

13 นายธรรมรัตน ์ สุขช่วย - 12,450 1 1 149,400 - 1 1 1 - - - 6,000 6,240     6,480     155,400       161,640      168,120     

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

14 นายนพกรณ์  พรมภักดี - 13,570 1     1     162,840   -              1      1      1      -       -       -       6,600     6,840     7,080     169,440       176,280      183,360     

พนกังานขับรถยนต์

งานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด

15 นางสาวจีรนนนัท์  สมกลุ - 9,760 1 1 117,120 - 1 1 1 - - - 4,800     4,920     5,160     121,920       126,840      132,000     เงินอดุหนนุ

ผู้ดูแลเด็ก

16 นางจินตนา  ชูศรีหะรัญ - 22,500 1     1     270,000   -              1      1      1      -       -       -       5,160     11,040   7,920     172,860       189,150      197,070     อบต.

ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จ่ายเพิ่ม

พนักงำนจ้ำง (ทั่วไป)

งานบริหารทั่วไป

17 นายวรียุทธ  พิมพ์เถื่อน - 9,000 1     1     108,000   - 1      1      1      - 1      1      0 0 0 108,000       108,000      108,000     

ภารโรง

18 น.ส.อภิรนนัท์  เพ็ชรพัฒน์ - 9,000 1     1     108,000   -              1      1      1      -       -       -       0 0 0 108,000       108,000      108,000     

คนงานทั่วไป

หมำยเหตุ

อัตรำก ำลงัคน

เพ่ิม (+) / ลด (-)

ระยะเวลำ 3 ปีข้ำงหน้ำ

อัตรำต ำแหน่ง

ที่คำดว่ำจะต้องใช้ในช่วง ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน (3) ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)
จ ำนวนที่มอียูปั่จจุบัน

  
  
  
ที่ ช่ือ - สกุล/ ระดับ เงนิเดือน (1 ก .ค . 63) จ ำนวน

ช่ือสำยงำน ต ำแหน่ง (เงนิประจ ำต ำแหน่ง/ ทั้งหมด

ค่ำตอบแทน) (อัตรำ) จ ำนวน เงนิเดือน เงนิประจ ำ

(คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

กองคลงั (04)

พนักงำนสว่นต ำบล

19 นางอาจินต์  สกลุรัตน์ ต้น 36,860 1     1     442,320   42,000    1      1      1      -       -       -       13,200   13,440   14,160   497,520       510,960      525,120     

ผู้อ านวยการกองคลัง 3,500

(นกับริหารงานการคลัง)

งานการเงิน

20 นางสาวธนพร  บุญชู ชก. 28,030 1     1     336,360   -              1      1      1      -       -       -       12,960   13,320   13,440   349,320       362,640      376,080     

นกัวชิาการเงินและบัญชี

งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้

21 นางสาวยุพา  นาคพัฒน์ ชก. 29,680 1     1     356,160   -              1      1      1      -       -       -       13,320   13,080   13,440   369,480       382,560      396,000     

นกัวชิาการจัดเกบ็รายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

22 นางเกษร  เกดิหึง ชก. 28,560 1     1     342,720   -              1      1      1      -       -       -       13,440   13,320   13,080   356,160       369,480      382,560     

นกัวชิาการพัสดุ

งานบัญชี

23 นางสาวอบุลรัตน ์ บุญชู ชง. 21,190 1     1     254,280   -              1      1      1      -       -       -       10,200   10,560   10,800   264,480       275,040      285,840     

เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี

พนักงำนจ้ำง (ตำมภำรกิจ)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

24 น.ส.ณิชกานต์ ช านาญเนตร - 11,510 1     1     138,120   -              1      1      1      -       -       -       5,640     5,760     6,000     143,760       149,520      155,520     

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธรุการ

อัตรำก ำลงัคน

ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)
หมำยเหตุ

อัตรำต ำแหน่ง

ที่คำดว่ำจะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม (+) / ลด (-)

ระยะเวลำ 3 ปีข้ำงหน้ำ

จ ำนวนที่มอียูปั่จจุบัน
ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน (3)

  
  
  
  
  



ที่ ช่ือ - สกุล/ ระดับ เงนิเดือน (1 ก .ค . 63) จ ำนวน

ช่ือสำยงำน ต ำแหน่ง (เงนิประจ ำต ำแหน่ง/ ทั้งหมด

ค่ำตอบแทน) (อัตรำ) จ ำนวน เงนิเดือน เงนิประจ ำ

(คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้

25 วา่ง 0 11,500 1     -      138,120   -              1      1      1      -       -       -       5,640     5,760     6,000     143,760       149,520      155,520     วา่งเดิม

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้

กองช่ำง (05)

พนักงำนสว่นต ำบล

26 นายนนัทวฒิุ โอชารส ต้น 33,560 1     1     402,720   42,000    1      1      1      -       -       -       13,440   13,080   13,080   458,160       471,240      484,320     

ผู้อ านวยการกองช่าง 3,500

(นกับริหารงานช่าง)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานกอ่สร้าง

27 นางพิชญธดิา  ชูประดิษฐ์ ปง. 15,720 1     1     188,640   -              1      1      1      -       -       -       7,440     7,440     7,320     196,080       203,520      210,840     

เจ้าพนกังานธรุการ

28 วา่ง ชง. 24,825 1     -      297,900   -              1      1      1      -       -       -       9,720     9,720     9,720     307,620       317,340      327,060     วา่งเดิม

นายช่างโยธา

พนักงำนจ้ำง (ตำมภำรกิจ)

งานกอ่สร้าง

29 นางสาวพัทรวดี อึง้ทวี - 11,500 1     1     138,000   -              1      1      1      -       -       -       5,520     5,760     6,000     143,520       149,280      155,280     

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

งานประสานสาธารณูปโภค

30 นายโสภณ  เขียวกุง้ - 13,200 1     1     158,400   -              1      1      1      -       -       -       6,360     6,600     6,960     164,760       171,360      178,320     

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

หมำยเหตุ
ที่คำดว่ำจะต้องใช้ในช่วง

อัตรำต ำแหน่ง

เพ่ิม (+) / ลด (-)

ระยะเวลำ 3 ปีข้ำงหน้ำ

อัตรำก ำลงัคน

ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน (3) ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)
จ ำนวนที่มอียูปั่จจุบัน

  
  
  
ที่ ช่ือ - สกุล/ ระดับ เงนิเดือน (1 ก .ค . 63) จ ำนวน

ช่ือสำยงำน ต ำแหน่ง (เงนิประจ ำต ำแหน่ง/ ทั้งหมด

ค่ำตอบแทน) (อัตรำ) จ ำนวน เงนิเดือน เงนิประจ ำ

(คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

31 นายอดิศักด์ิ  ชูแสงศรี - 20,000 1     1     240,000   -              1      1      1      -       -       -       9,600 10080 10440 249,600       259,680      270,120     

พนกังานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง

(4) รวม 30    27   8,404,020  336,000   31    31    31    +1 - - 268,320  27 6,240  27 7 ,920 8,208,120     8,489,610     8,7 67 ,530   

(5) ประมำณกำรประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 1,680,804  1,231,218    1,27 3,442    1,315,130   

รอ้ยละ 15

(6) รวมเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคคลทั้งสิน้ ####### 9,439,338     9,7 63,052    10,082,660   

(7) คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 25.53 22.7 6 22.42 22.05

(8) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ใช้ฐำนปี 2563 เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 5 39,500,000 41,47 5,000    43,548,7 50   45,7 26,188  

หมายเหตุ ฐำนกำรค ำนวณรอ้ยละ 40 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้ตราข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  บาท

ฐำนกำรค ำนวน ปี 2564    =      ( 39,500,000 x 5 %    )   + = + = บาท

ฐำนกำรค ำนวน ปี 2565 =      ( 41,475,000 x 5 %    )   + = + = บาท

ฐำนกำรค ำนวน ปี 2566 =      ( 43,548,750 x 5 %    )   + = + = บาท

จ ำนวนที่มอียูปั่จจุบัน

หมำยเหตุ
ระยะเวลำ 3 ปีข้ำงหน้ำ

ภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมข้ึน (3) ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)ที่คำดว่ำจะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม (+) / ลด (-)

อัตรำต ำแหน่ง อัตรำก ำลงัคน

1,975,000 39,500,000

จ านวน 39,500,000

41,475,000

41,475,000 2,073,750 41,475,000 43,548,750

43,548,750 2,177,438 43,548,750 45,726,188

39,500,000

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
 

           ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

          
                     
                    

หน่วยตรวจภายใน 
    

                        
           รองปลัด อบต.           
           (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)           
                             
                             
                             
  ส านักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
 กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 

     
                            
  1.งานบริหารงานทั่วไป  1.งานการเงิน  1.งานก่อสร้าง  
  2.งานการเจ้าหน้าที ่  2.งานบัญชี  2.งานประสานสาธารณูปโภค  
  3.งานนโยบายและแผน 

4. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   

  5.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน      
  6.งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                    
  7.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    
                             

10.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 



                    
 
 
 
 

         



โครงสร้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

             หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

           
                      
                              
                              

งานบริหารทั่วไป 
  

งานการเจ้าหน้าที่ 
  

งานนโยบายและแผน 
  งานการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม       
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)   -นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)   -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   -นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1) 
พนักงานจ้าง       ปก./ชก. (1)   -ครู (2) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)         พนักงานจ้าง 
-พนักงานขับรถยนต์(1)         -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) (1) 
-ภารโรง (1) 
-คนงานทั่วไป (1) 

        -ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) (1) 
                              

 

 

   

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

   

 
-นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
(1) 

 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (1) 

 -นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1) 

            
                 

ประเภท 
พนักงานส่วนต าบล (ระดับ) ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  

(ทักษะ) 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

รวม 
ทั้งหมด อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ชก. ปก. อว. ชง. ปง. 
จ านวน - - 1 - - 7 2 - - - - - 2 2 2 16 



                              โครงสร้างของกองคลัง 

  

ประเภท 
พนักงานส่วนต าบล (ระดับ) ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  

(ทักษะ) 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 
ทั้งหมด อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ชก. ปก. อว. ชง. ปง. 
จ านวน - - 1 - - 3 - - 1 - - - 2 - - 7 

 
           
 
 
 

           ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

           
                      
                              
                             

งานการเงิน 
  

งานบัญชี 
  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  งานทะเบียนทรัพย์สินและ

พัสด ุ      
-นักวิชาการเงิน
และบัญชี ปก./
ชก. 

  
-เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

  
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ปก./ชก.  

  -นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. 
(1) 

 (1)    ปง./ชง. (1)    (1)   พนักงานจ้าง 

      พนักงานจ้าง   
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ (1) 

      
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(1) 

  



 
    โครงสร้างของกองช่าง 

 
           ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
           

                      
                              
                           

งานก่อสร้าง 
  

 
  

 
  

งานประสานสาธารณูปโภค 
      

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)       พนักงานจ้าง 
-นายช่างโยธา ปง./ชง. (1)          -ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1) 
พนักงานจ้าง         -พนักงานขับเครื่องจักรกล 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)        ขนาดกลาง 
          
          

                
 
     

ประเภท 
พนักงานส่วนต าบล (ระดับ) ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  
(คุณวุฒิ) 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  

(ทักษะ) 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

รวม 
ทั้งหมด อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ชก. ปก. อว. ชง. ปง. 
จ านวน - - 1 - - - - - - 2 - - 2 1 - 6 

 
 
                    



 
 
 
 
 
 



ที่ เงนิประจ ำ เงินค่ำตอบแทน/ หมำยเหตุ
ต ำแหน่ง เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

พนักงำนสว่นต ำบล

1 นายสุเมธ  สงสุวรรณ รัฐปศาสนตรมหาบัณฑิต 67-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 67-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 84,000 84,000 817,080

(การปกครองท้องถิน่ ) (นักบริหารงานท้องถิน่) (นักบริหารงานท้องถิน่) ( 54,090 x12) (7,000x12) (7,000x12)

2 นายณฐพล  ทองมี รัฐปศาสนตรมหาบัณฑิต 67-3-00-1101-002 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น 67-3-00-1101-002 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้น 42,000 - 424,560

(การปกครองท้องถิน่ ) (นักบริหารงานท้องถิน่) (นักบริหารงานท้องถิน่) ( 31,880 x12) (3,500x12)

ที่ เงนิประจ ำ เงินค่ำตอบแทน/ หมำยเหตุ
ต ำแหน่ง เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

พนักงำนสว่นต ำบล

3 นางวภิารัตน์  อกัษรพทัิกษ์ บริหารธรุบัณฑิต 67-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 67-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 42,000 - 431,400

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

งานการเจ้าหน้าท่ี

4 นางศศิธร  จินวงศ์ บริหารธรุบัณฑิต 67-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 67-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. - - 336,360 

(การบริหารงานบุคคล) ( 28,030 x12)

งานนโยบายและแผน

5 นายมานิต  แกว้มณี ศศ.ม. 67-3-01-3103-001 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชก. 67-3-01-3103-001 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชก. - - 356,160 

(รัฐศาสตร์) ( 29,680 x12)

งานอนามยัและส่ิงแวดล้อม

6 วา่ง - 67-3-01-3601-001 นักวชิาการสาธารณสุข ปก./ปง. 67-3-01-3601-001 นักวชิาการสาธารณสุข ปก./ปง. - - 335,320 

( ค่ากลางเงินเดือน)

งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน

7 นางสาวกฤษณา  สมล่ า รัฐปศาสนตรบัณฑิต 67-3-01-4801-001 นักพฒันาชุมชน ชก. 67-3-01-4801-001 นักพฒันาชุมชน ชก. - - 356,160 

(รัฐปศาสนศาสตร์) ( 29,680 x12)

กรอบอัตรำก ำลงัเดิม

ระดับ

ต ำแหน่ง

คุณวุฒิกำรศึกษำ
ต ำแหน่งเลขทีต่ ำแหน่ง ต ำแหน่ง

ส ำนักปลัด อบต. (01)

กรอบอัตรำก ำลงัใหม่

ระดับ

336,360

356,160

เงนิประจ ำต ำแหน่ง

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลงัเดิม กรอบอัตรำก ำลงัใหม่

เลขทีต่ ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับเลขทีต่ ำแหน่ง

649,080

ระดับ

382,560

เงนิประจ ำต ำแหน่ง

เงนิเดือน 

ช่ือ - สกุล

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขทีต่ ำแหน่งในส่วนรำชกำร

เงนิเดือน 
เลขทีต่ ำแหน่ง

389,400

335,320

356,160

  
  

ที่ เงนิประจ ำ เงินค่ำตอบแทน/ หมำยเหตุ
ต ำแหน่ง เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

งานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

8 วา่ง - 67-3-01-3803-001 นักวชิาการศึกษา ปก./ชก. 67-3-01-3803-001 นักวชิาการศึกษา ปก./ชก. - - 355,320 

( ค่ากลางเงินเดือน

งานบริหารท่ัวไป

9 นายณรงฤทธิ ์ เพชรนุ้ย รัฐศาสตร์ 67-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธรุการ ปง. 67-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธรุการ ปง. - - 143,520 

(การเมอืงการปกครอง)

งานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

10 นางสนทนา  ศรีสวา่ง ครุศาสตรบัณฑิต 67-3-01-6600-189 ครู (คศ.1) คศ.1 67-3-01-6600-189 ครู (คศ.1) คศ.1 - - 292,560

     (การศึกษาปฐมวยั) ( 24,380 x12) (เงินอดุหนุน)

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านนางก า

11 นางสาวอารยา  นาคขาว ศึกษาศาสตรบัณฑิต 67-3-01-6600-190 ครู (คศ.1) คศ.1 67-3-01-6600-190 ครู (คศ.1) คศ.1 - - 288,240

     (การศึกษาปฐมวยั) ( 24,020 x12) (เงินอดุหนุน)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

งานบริหารท่ัวไป

12 นางสาวอรทัย  จอนเอยีด วทิยาศาตร์บัณฑิต - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ - - - 150,240

(วทิยาการคอมพวิเตอร์) ( 12,520 x12)

13 นายนพกรณ์ พรมภักดี มธัยมศึกษาตอนปลาย - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - - - 162,840 
(ช่างยนต์) ( 13,570 x12)

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารภัย
14 นายธรรมรัตน์  สุขช่วย ปวช. - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกนัและ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกนัและ - - - 149,400 

(ไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์) บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย ( 12,450 x12)

งานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

15 นางสาวจีรนันท์  สมกลุ มธัยมศึกษาตอนปลาย - ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มทัีกษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มทัีกษะ) - - - 117,120
(ศิลปะ-ภาษาฝร่ังเศษ) ( 9,760 x12) (เงินอดุหนุน)

ต ำแหน่งเลขทีต่ ำแหน่ง ระดับ ระดับเลขทีต่ ำแหน่ง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด

กรอบอัตรำก ำลงัใหม่

ต ำแหน่ง
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

กรอบอัตรำก ำลงัเดิม

355,320

292,560

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด

288,240

เงนิประจ ำต ำแหน่ง

เงนิเดือน 

150,240

162,840

149,400

143,520

(11,960x12X

117,120

  
  
  
  



ที่ เงนิประจ ำ เงินค่ำตอบแทน/ หมำยเหตุ

ต ำแหน่ง เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

งานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

16 นางจินตนา  ชูศรีหะรัญ ศึกษาศาสตรบัณฑิต - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มคุีณวฒิุ) - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มคุีณวฒิุ) - - - 270,000
(การศึกษาปฐมวยั) ( 22,500 x12) (เงินอดุหนุน)

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป

งานบริหารท่ัวไป
17 นายวรียุทธ  พมิพเ์ถือน มธัยมศึกษาตอนปลาย - ภารโรง - - ภารโรง - - - 108,000

( 9,000 x12)

18 นางสาวอภิรนนัท ์ เพ็ชรพัฒน์ มธัยมศึกษาตอนปลาย - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - - - 108,000

( 9,000 x12)

พนักงำนสว่นต ำบล

19 นางอาจินต์  สกลุรัตน์ บริหารธรุกจิบัณฑิต 67-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 67-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 42,000 - 484,320

      (การบัญช)ี (นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) ( 36,860 x12) (3,500x12)

งานบัญชี

20 นางสาวธนพร  บุญชู รัฐปศานศาตรบัณฑิต 67-3-04-3201-001 นักวชิาการเงินและบัญชี ชก. 67-3-04-3201-001 นักวชิาการเงินและบัญชี ชก. - - 336,360

       (รัฐปศาสนศาสตร์)(แขนงการจัดการคลัง) ( 28,030 x12)

งานพฒันาและจัดเกบ็รายได้

21 นางสาวยุพา  นาคพฒัน์ บริหารธรุกจิบัณฑิต 67-3-04-3203-001 นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ชก. 67-3-04-3203-001 นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ชก. - - 356,160

(บริหารธกุจิ) ( 29,680 x12)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ

22 นางเกษร  เกดิหึง ศศ.บ. 67-3-04-3204-001 นักวชิาการพสัดุ ชก. 67-3-04-3204-001 นักวชิาการพสัดุ ชก. - - 342,720

       (บริหารทรัพยากรมนุษย์) ( 28,560 x12)

งานการเงิน

23 นางสาวอบุลรัตน์  บุญชู ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 67-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. 67-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. - - 254,280

(การบัญช)ี ( 21,190 x12)

108,000

108,000

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านห้วยเสียด

เลขทีต่ ำแหน่ง ต ำแหน่ง

กรอบอัตรำก ำลงัเดิม กรอบอัตรำก ำลงัใหม่

ระดับต ำแหน่ง ระดับ เลขทีต่ ำแหน่ง
เงนิเดือน 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง

270,000

342,720

254,280

กองคลัง (04)

442,320

336,360

356,160

  
  

ที่ เงนิประจ ำ เงินค่ำตอบแทน/ หมำยเหตุ
ต ำแหน่ง เงนิเพ่ิมอ่ืนๆ

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

งานทะเบียนทรัพสินและพสัดุ

24 นางสาวณิชกานต์  ช านาญเนตร บริหารธรุกจิบัณฑิต - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ - - - 138,120

(ระบบสารทนเทศทางธรุกจิ) ( 11,510 x12)

งานพฒันาและจัดเกบ็รายได้

25 วา่ง - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ - - - 138,000

- ( 11,500 x12)

พนักงำนสว่นต ำบล

26 นายนันทวฒิุ  โอชารส วท.บ. 67-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 67-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 42,000 - 444,720

(เทคโนโลยีกอ่สร้าง) (ค่ากลางเงินเดือน)33,560 x12) (3,500x12)

งานกอ่สร้าง

27 นางพชิญธดิา  ชูประดิษฐ์ ศิลปศาสตบัณฑิต 67-3-05-4101-002 เจ้าพนักงานธรุการ ปง. 67-3-05-4101-002 เจ้าพนักงานธรุการ ปง. - - 188,640

(บริหารรัฐกจิ) ( 15,720 x12)

28 วา่ง - 67-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 67-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. - - 297,900

       (

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

งานกอ่สร้าง

29 นางสาวพทัรวดี อึง้ทวี ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - - 138,000

(ช่างกอ่สร้าง) ( 11,500 x12)

งานประสานสาธารณูปโภค

30 นายโสภณ  เขียวกุง้ ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ - - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ - - - 158,400

      (การไฟฟา้) ( 13,200 x12)

31 นายอดิศักด์ิ  ชูแสงศรี บริหารธรุกจิบัณฑิต - พนักงานขับเคร่ืองจักรกล - - พนักงานขับเคร่ืองจักรกล - - - 240,000
(การจัดการท่ัวไป) ขนาดกลาง ขนาดกลาง ( 20,000 x12)

138,120

138,000

ค่ากลางเงินเดือน

ระดับ

กรอบอัตรำก ำลงัเดิม

ต ำแหน่งเลขทีต่ ำแหน่ง

240,000

ระดับ

138,000

158,400

297,900

เลขทีต่ ำแหน่ง ต ำแหน่ง

188,640

กรอบอัตรำก ำลงัใหม่

เงนิเดือน 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง

กองช่ำง (05)

402,720

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ

  
  
  
  
  



12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง และพนักงานจ้าง 
 
  องค์ การบ ริห ารส่ วนต าบลดอน สั กก าห นดแนวท างการ พั ฒ นาพนั ก งาน ส่ วนต าบ ล  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเ พ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2562 มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยก าหนดให้ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
   1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
   2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง เป็นต้น 
   3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
   4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 
   5. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข เป็นต้น 
   หลักสูตรการพัฒนาแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลาย
หลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ดังนี้ 
   1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   4. หลักสูตรด้านการบริหาร 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   การพัฒนานอกจากจะพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบ ลจึ งจ า เป็ น ต้ อ ง พั ฒ น าระบ บ ราชการส่ วน ท้ อ ง ถิ่ น ไปสู่ ยุ ค  4 .0  เช่ น กั น  โดยก าห นดแนวท าง 
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
กล่าวคือ 
   1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผย โปร่งใส ในการท างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้า
มามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รั บผิดชอบ



ด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบ ในลักษณะ
ของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยการท างานภายในภาครัฐด้วย
กันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
   2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามา
ติดต่อขอรับบริการ หรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ และระบบ
ดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก โดยมี
การเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริก ารของทาง
ราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อมา
ด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
            3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 
  4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
      ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill-
Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 
  โดยวิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

  1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

  2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

  3. การศึกษา หรือดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาหรือดูงานที่อยู่ในความสนใจ
และเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะสนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

  5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
  6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
  7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

   ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล



ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
         
  โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 
มิถุนายน 2556 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 
สิ ง ห า ค ม  2 5 5 8  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  
ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  ฉะนั้ น  อาศัยอ านาจตามความแห่ งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต า บลจั งหวัด 
สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จึงประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเครื่องก ากับความประพฤติของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ดังต่อไปนี้ 
  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. การยืดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

(ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560) 

 
 

  
  
  


