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    1. หลักการและเหตุผล 
 
  1.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  ลงวันที่ 
4  กันยายน 2558  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังกวัด) พิจารณา
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวน
เท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก ปริมาณและคุณภาพของ
งาน  ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ก าหนด 
  1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลัง   และก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข  ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด จึงได้ปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 - 2566  ขึ้น 
 
 

   2. วัตถุประสงค์ 
   

2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่
ซ้ าซ้อน 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัด
อัตราก าลัง  โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 

2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้นหรือไม ่
  2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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  2.5  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถวางแผนอัตราก าลัง การจัดสรรงบประมาณใน
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถใช้บริการสาธารณะ  แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
   3.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี                                         
                     

                                                ให้องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปะโด ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  เป็นกรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการ
บริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย 
ไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมใน
เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด     
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติแผน        
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้
สอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  นโยบายของ
รัฐบาล  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตาม
หน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า  ลักษณะงานใน
ปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร      
หากลักษณะงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  จึงต้องพิจารณาวางแผน
กรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการ
แล้ว  อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม
ในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามรถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
  3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดปัตตานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  การก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่งและระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ  
โดยส่วนนี้จะค านึงถึง 
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 3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการ
ครู  บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิด
จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (work process) ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น งานก าหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน  
งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น การค านวณเวลา
ที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative  Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
  3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่  เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
   3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้าง
ที่มากเกินไป  จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย  งานธุรการ สารบรรณและ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ
ส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
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   3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 
   3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน  โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลทุกคน
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นการเพิ่ม  เกลี่ยหรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่
เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาก าหนดต าแหน่ งที่เหมาะสม (Right  
Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่า การก าหนด
กรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ในบาง
ลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็น
ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนด
ต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนด
กรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพิ่มจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการ
เลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power  Planning  
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

-  การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

-  การจัดท ากระบวนการจริง (Work Process)จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ  (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

-  การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/
ลดลง 
 
 



๕ 
 

 

   4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
๑.  ด้านกายภาพ 

  ๑.๑ ประวัติความเป็นมาและท่ีตั้งของต าบล 
เมื่อสมัยโบราณได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ 1 ต้น ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาหมู่ที่ 2 บ้านมะหุด 

ชาวบ้านเรียกต้นไม้ดังกล่าวว่า“ต้นประดู่” ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าในหมู่บ้านของตนเองมีต้นไม้ขนาดใหญ่สมควร
แก่การอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ให้ต่างถิ่นได้รู้จักและร่ าลือ  ดังนั้นจึงได้ผลิตกังหันขนาดใหญ่ไปติดตั้งบนยอด
ต้นไม้ดังกล่าว  เมื่อมีลมพัดกังหันก็จะหมุนและท าให้เกิดเสียงดังทั่วบริเวณให้ชาวบ้านที่อยู่ในต าบลใกล้เคียง
และที่สัญจรผ่านต าบลได้ยินเสียงกังหันดังกล่าว  นับจากนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ได้รู้จักต าบลดังกล่าวและ
ชาวบ้านจึงตั้งชื่อต าบลว่า “ต าบลปะโด” 

ต าบลปะโดเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอมายอซึ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน 
และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540  และสภาต าบล
ปานันได้ยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลปะโดเมื่อวันที่ 15  กันยายน 2547  ซึ่งมีเขตการปกครองอยู่ 2 
หมู่บ้าน ปัจจุบันมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด จ านวน 13  คน 
  ต าบลปะโดเป็น 1 ใน 10 ต าบลของอ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มีระยะทางห่างจากอ าเภอ
มายอ ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดปัตตานีประมาณ 50 กิโลเมตรต าบลปะโดมีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ  27.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,250 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดกับต าบลระแว้ง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
  ทิศใต ้  จดกับต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 

ทิศตะวันออก จดกับต าบลตรัง  อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
  ทิศตะวันตก จดกับต าบลกอล า อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบสูง มีเนินและภูเขา บริเวณที่ราบเหมาะ
ส าหรับการเพาะปลูก ได้แก่ การท านา ท าสวนผลไม้ ส่วนที่ราบสูงเหมาะส าหรับการท าสวนยางพาราและป่าไม้ 
 

   ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศร้อนและมีฝนตกเกือบตลอดปี ฤดูฝนประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม – 
มกราคม ส่วนฤดูร้อนประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
 



๖ 
 

   1.4  ลักษณะของดิน 
   ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นที่ราบเหมาะแก่การท าการเกษตร 
 

  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
   แหล่งน ้ำธรรมชำติ 
  -  คลองชลประทาน  จ านวน  6 สาย 
  -  ล าน้ า ล าห้วย   จ านวน  2 สาย 
  -  บึง หนอง และอ่ืนๆ  จ านวน  2 แห่ง 
   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  บ่อน้ าตื้น   จ านวน          30 แห่ง 
  -  บ่อโยก   จ านวน  7      แห่ง 
  -  ฝาย    จ านวน  3 แห่ง 
  -  บ่อน้ าบาดาล    จ านวน  8 แห่ง 
  -  ประปาหมู่บ้าน   จ านวน  13 แห่ง 
 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขต อบต. เป็นป่าไม้ประมาณ 40% 
 
        ๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
   ๒.๑  เขตการปกครอง 

มีหมู่บ้านทั้งหมดจ านวน ๗ หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในเขตต าบลปะโด จ านวน  ๕  หมู่บ้านและในเขตต าบล
ปานัน  จ านวน  ๒  หมู่บ้านดังนี้ 

   ต าบลปะโด 
  หมู่ที่ ๑  บ้านบูดน  ต าบลปะโด    
  หมู่ที่ ๒   บ้านมะหุด  ต าบลปะโด   
  หมู่ที่ ๓   บ้านควนหยี  ต าบลปะโด   
  หมู่ที่ ๔  บ้านบูกาสาแลแม ต าบลปะโด   
  หมู่ที่ ๕   บ้านปะโด  ต าบลปะโด 
   ต าบลปานัน 
  หมู่ที่ 1  บ้านบาโง  ต าบลปานัน 
  หมู่ที่ 2   บ้านปานัน  ต าบลปานัน    
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 ๓.  ข้อมูลประชากร 
ข้อมูลจ านวนประชากรในต าบลปะโดและต าบลปานัน 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
ต าบลปะโด 

๑ บ้านบูดน 1,007 1,033 2,040 
๒ บ้านมะหุด 621 690 ๑,311 
3 บ้านควนหยี 157 153 310 
๔ บ้านบลูกาสาแลแม 296 316 612 
5 บ้านปะโด 387 358 745 

รวมทั้งสิ้น ๒,468 ๒,550 5,018 
ต าบลปานัน 

1 บ้านบาโง 352 331 683 
2 บ้านปานัน 534 576 1,110 

รวมทั้งสิ้น 886 907 1,793 
 

ข้อมูลสถิติบ้าน ระดับต าบลของต าบลปะโดและต าบลปานัน 
 

หมู่ที่ ต าบล/หมู่บ้าน บ้านปกติ บ้านรื้อถอน รวม 
ต าบลปะโด 

๑ บ้านบูดน 385 3 388 
๒ บ้านมะหุด 266 1 267 
๓ บ้านควนหยี 142 2 144 
๔ บ้านป่าละเมาะ 103 1 104 
5 บ้านปะโด 139 0 139 

รวมทั้งสิ้น 1,035 7 1,042 
ต าบลปานัน 

1 บ้านบาโง 138 6 144 
2 บ้านปานัน 225 3 228 

รวมทั้งสิ้น 363 9 372 
 

ที่มา : ที่ท าการปกครองอ าเภอมายอ ข้อมูล  ณ เดือน  3  มิถุนายน 2562 

 ๔.  สภาพทางสังคม 
          ๔.๑ การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  6  แห่งได้แก่ 
  1. โรงเรียนบ้านบูดน 
  2. โรงเรียนบ้านมะหุด 
  3. โรงเรียนบ้านควนหยี 
  4. โรงเรียนบ้านบาโง (ต าบลปานัน) 
  5. โรงเรียนบ้านปานัน (ต าบลปานัน) 
  6. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ ๔         



๘ 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  3  แห่งได้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี      

  2. ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบูดง 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ ามัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง    

 โรงเรียนตาดีกา  จ านวน  8  แห่งได้แก่ 
  1. มัดรอซะห์อัลอิสลามียะห์(บูดน)  หมู่ที่  1 
  2. มัดรอซะห์ดารุสลาม(เขาสามยอด) หมู่ที่  1 
  3. มัดรอซะห์อัลคูลาฟาอุรรอซีดีน  หมู่ที่  2 
  4. มัดรอซะห์อัลตัรเบียตุลอัฎฟาล  หมู่ที่  3 
  5. มัดรอซะห์นูรูมูฮัมมาดีย๊ะ  หมู่ที่  4 
  6. มัดรอซะห์ดารุลอามานบ้านบาโง หมู่ที่  1  (ปานัน) 
  7. มัดรอซะห์ดารุลมุตตากีน  หมู่ที่  1  (ปานัน)  
  8. มัดรอซะห์อัลคูลาฟาอุรรอซีดีน   หมู่ที่2  (ปานัน) 
 สถาบันและองค์กรศาสนา  
  มัสยิดและสุเหร่า  จ านวน  9  แห่ง 

 1. มัสยิดบูดง       หมู่ที่  1  ต าบลปะโด 
 2. มัสยิดดารุสสาลาม      หมู่ที่  1  ( บ้านสามยอด )  ต าบลปะโด 
 3. มัสยิดมาโง๊ะ      หมู่ที่  2  ต าบลปะโด 
 4. สุเหร่าลูมุ๊      หมู่ที่  3  ต าบลปะโด 
 5. มัสยิดดารุลอารคอม     หมู่ที่  4  ต าบลปะโด 
 6. มัสยิดปะโด      หมู่ที่  5  ต าบลปะโด 
 7. มัสยิดบาโง      หมู่ที่  1  ต าบลปานัน 
          8. มัสยิดนาเป๊ะ      หมู่ที่  1  ต าบลปานัน 

  9. มัสยิดปานแด (นีซอมุดดิน)    หมู่ที่  2  ต าบลปานัน 
วัด  จ านวน  1  แห่ง 

  1. ส านักสงฆ์บ้านควนหยี     หมู่ที่  3 ต าบลปะโด 
 

 ๔.๒  สาธารณสุข  
  ต าบลปะโดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปะโด  จ านวน 2 แห่งและมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขต าบลปะโด  จ านวน  30  คนเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐานให้แก่
ประชาชนในต าบลปะโดส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีต่อไป 
  นอกจากนี้จะมี อสม.ในหมู่บ้าน ที่ ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายงานสาธารณสุข ซึ่ง
ให้บริการคอยดูแลเรื่องสุขภาพแก่ชาวบ้าน โดยทุกหมู่บ้านจะมี อสม. ที่ให้บริการตลอดเวลา 
 

 ๔.๓  อาชญากรรม 
 ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ต าบลปะโดเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งด้านเทคโนโลยีและความคิดความอ่านของคน จนส่งผลให้เกิดปัญหาและแก้ปัญหา
โดยวิธีที่ผิดโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน กลุ่มหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่ท าอะไรโดยที่ไม่ไตร่ตรอง จนเกิดผลกระทบตามมาใน 
ที่สุด 



๙ 
 

 ๔.๔  ยาเสพติด 
 ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ และยังคงมีอยู่ในต าบล โดยเฉพาะยาเสพติดที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น 
ได้แก่ น้ าใบกระท่อม มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ยากมาก ที่ผู้น าชุมชนพยายามหา
วิธีการแก้ปัญหาถึงแม้จะแก้ยาก   จากปัญหาการติดยาจึงส่งผลต่อการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ในท่ีสุด  
 

 ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
 ปัจจุบันมีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยการสงเคราะห์เงิน
ผู้สูงอายุรายเดือน ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุต าบลเปาะเส้งดีขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนเงินผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์  
 นอกจากนี้ทาง อบต.ปะโด  ได้คอยติดตามลงพ้ืนที่ตรวจสอบความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งช่วยเหลือโดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 
 ๕.  ระบบบริกำรพื นฐำน 
 ๕.๑  กำรคมนำคมขนส่ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ ได้แก่ 
      -  ถนนลาดยางสายหลัก ยือราแป-บ้านคลองช้าง ผ่านต าบลปะโดในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 
      -  ถนนลาดยาง (ภายในหมู่บ้าน)  มีลักษณะใช้การได้ดี 
      -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลูกรัง และถนนหินคลุกเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
 

       ๕.๒ กำรไฟฟ้ำ 
  การให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในต าบลพบว่าต าบลปะโดมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและครบ 
ทุกหลังคาเรือน และมกีารขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมในต าบล ส าหรับพ้ืนที่ที่ยังขาดแสงสว่าง 
       5.3  การประปา  

องค์การบริหารส่วนต าบลปะโดมีประปาหมู่บ้าน จ านวน   13 แห่ง 
 

      5.4  โทรศัพท์    
            ในปัจจุบันต าบลปะโดจัดอยู่ในเขตพ้ืนที่ทีส่ามารถรับบริการทั้งโทรศัพท์พ้ืนฐานและ 

โทรศพัท์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถรับสัญญาณได้ทุกเครือข่าย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบล 
 

       5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
         ในปัจจุบันต าบลปะโดจัดอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์มายอ ตั้งอยู่ที่ 
ต าบลมายอ  อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  ห่างจากต าบลปะโด  11  กิโลเมตร 
   

 ๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
                ๖.๑ การเกษตร 

ต าบล พื้นที่การเกษตร (ไร)่ ชนิดพืช ผลผลิต(เฉลี่ย/ไร่) ต้นทุนการผลิต/ไร ่ ราคาขายโดยเฉลี่ย หมายเหตุ 

ปะโด 
2,473 ข้าว 600 1,500 10  
4,482 ยางพารา 220 9,000 24  

ปานัน 
1,260 ข้าว 540 1,500 10  
679 ยางพารา 220 9,000 24  
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6.2 การปศุสัตว์ 
  ต าบลปะโดมีการท าปศุสัตว์โดยทั่วไปในครัวเรือนและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  เพ่ือเป็นการเสริม
รายได้ ได้แก่การเลี้ยงโค แพะ แกะ และการเลี้ยงเป็ดไก่โดยเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองในบริเวณบ้านเรือน
และแบบเล้า เพ่ือไว้บริโภคเป็นอาหารในครัวเรือนและน ามาขาย เพื่อเสริมรายได้ 

๖.3  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -  ปั๊มน้ ามันหลอด  จ านวน  10 แห่ง 
  -  โรงส ี    จ านวน   2 แห่ง 
  -  ร้านขายของช า  จ านวน  25 แห่ง 
  -  ร้านซ่อมรถยนต์/ รถจักรยานยนต์จ านวน   3 แห่ง 
 

 7. ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
   7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรในต าบลปะโดส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ ๙๕  และส่วนที่เหลือ
นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ๕เป็นสังคมที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ยึดถือกันมานาน 

       7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 

ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ 
- ประเพณีอาซูรอสัมพันธ์ 
- ประเพณีเมาลิดสัมพันธ์ 
- ประเพณีรอมฎอนสัมพันธ์ 
- สอนจริยธรรมประจ ามัสยิดทกุวันศุกร์ 
- กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อน 
- อบรมจริยธรรมก่อนแต่งงาน 
- ประเพณีวันตรุษอิดิลฟิตรีและอิดิลอัฎฮา 
 

- ประเพณีวนัเข้าพรรษา 
- ประเพณีวันสงกรานต ์
- วันสารทเดือนสิบ 
- อบรมจริยธรรมพระพุทธศาสนา 
- สวดมนต์ข้ามป ี

 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลปะโด คือ 

      - ม. 4  ต าบลปะโด   ท ากรงนกจากเศษไม้เหลือใช้   
      - ม. 5  ต าบลปะโด   การปลูกบอนไซไม้จิ๋ว 

       ภาษาถ่ินที่ใช้โดยแพร่หลายในต าบลปะโด คือภาษามาลายูถิ่นปัตตานี 
 

  8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1  น้ า 

แหล่งน ้ำธรรมชำติ 
  -  คลองชลประทาน  จ านวน  6 สาย 
  -  ล าน้ า ล าห้วย   จ านวน  2 สาย 
  -  บึง หนอง และอ่ืนๆ  จ านวน  2 แห่ง 
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   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  บ่อน้ าตื้น   จ านวน          30 แห่ง 
  -  บ่อโยก   จ านวน  7      แห่ง 
  -  ฝาย    จ านวน  3 แห่ง 
  -  บ่อน้ าบาดาล    จ านวน  8 แห่ง 
  -  ประปาหมู่บ้าน   จ านวน  13 แห่ง 
 

  8.2 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขต อบต. เป็นป่าไม้ประมาณ 40% 

 8.3  ภูเขา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลปะโดมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นภูเขาอยู่  2  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1  
ต าบลปะโด  และหมู่ท่ี 2  ต าบลปะโด 

 

8.3  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยทั่วไปแล้ว คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลปะโด  คือทรัพยากรดิน น้ า  

อากาศ ถือว่าอยู่ในระดับดี เหมาะแก่การอยู่อาศัย ท าเกษตรกรรม และเลี้ยงปศุสัตว์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
     สภาพปัญหาในพืน้ที ่
 
   

เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลังสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด มีความครบถ้วน  
สามารถด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ว่ามี
ปัญหาอะไรบ้าง  ดังนี้ 

๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

๓. ปัญหาด้านสังคม 
4. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
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สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหา
หา 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  ได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนพร้อมทั้ง
แนวทางแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ  ดังนี้ 

 

๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    สภาพปัญหา 
๑.๑  เส้นทางคมนาคมภายในต าบลบาง เส้นทางมีสภาพช ารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ 
๑.๒  มีน้ าท่วมขังภายในซอยและแหล่งชุมชน 
๑.๓  การขยายเขตไฟฟ้าที่ยังไม่ทั่วถึงไฟฟ้าสาธารณะ ไฟส่องสว่างยังไม่เพียงพอ 

   ความต้องการของประชาชน 

๑.๑  ถนนและเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย 
๑.๒  ไมอ่ยากให้มีน้ าท่วมขังในชุมชน 
๑.๓  ให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอในชุมชน 

   แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑.๑  ก่อสร้างถนนให้เพียงพอเพ่ือใช้สัญจร 
๑.๒  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
๑.๓  ขุดลอกคลอง ,สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า 
๑.๔  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 
 
 

๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

    สภาพปัญหา 
๒.๑  ประชาชนขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ 
๒.๒  ประชาชนมีรายได้น้อย 
๒.๓  ประชาชนขาดความรู้ทางเทคโนโลยีพัฒนาการเกษตร 
๒.๔  ไม่มีแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตร 

   ความต้องการของประชาชน 

2.๑  ต้องการความรู้เพ่ือน ามาส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
2.๒  ต้องการเพิ่มรายได้เพ่ิมขึ้นในครัวเรือน 
2.๓  ต้องการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพ่ือส่งออกสินค้าทางการเกษตร 

    2.๔  ต้องการตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
   แนวทางแก้ไขปัญหา 

๒.๑  จัดฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการและศึกษาดูงาน 
๒.๒  จัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นในครัวเรือน 
๒.๓  อบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๒.๔  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร 
 
 



๑๓ 
 

    ๓.  ปัญหาด้านสังคม 

               สภาพปัญหา 
๓.๑  ขาดความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
๓.๒  การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
๓.๓  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมไม่ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 

    ความต้องการของประชาชน 

3.๑  ต้องการให้มกีารส่งเสริมความรู้เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ 
3.๒  ต้องการให้ชุมชนมีการลดการระบาดของยาเสพติดและมีการปราบปรามยาเสพติด 
3.๓  ต้องการผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการบริการอย่างทั่วถึง 

   แนวทางแก้ไขปัญหา 

๓.๑  ส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิต  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน 
๓.๒  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓.๓  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาแก่เด็กและเยาวชน เพ่ือลดปัญหาความเสี่ยงต่ออบายมุข 

และยาเสพติด 
๓.๔ สนับสนุนและส่งเสริมการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก สตรี คนชรา เด็กก าพร้าและผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคมอย่างทั่วถึง 
 

4.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
               สภาพปัญหา 

๔.๑  เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา 
๔.๒  เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๓  วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน 

    ความต้องการของประชาชน 

4.๑  ต้องการให้เด็กและเยาวชนมีการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
4.๒  ต้องการเยาวชนหันมาใส่ใจศึกษาศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.๓  ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

   แนวทางแก้ไขปัญหา 

๔.๑  ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เช่น ส่งเสริมการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๔.๒  จัดให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ 
เช่น กิจกรรมวันส าคัญของศาสนา 

๔.๓  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

5.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
               สภาพปัญหา 

๕.๑  แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัยยังไม่ทั่วถึง 
๕.๒  ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่พร้อมให้บริการ 
๕.๓  โรคติดต่อจากสัตว์น าโรคต่างๆ เช่น ยุง  สุนัข  เป็นต้น 

    ความต้องการของประชาชน 

5.๑  ต้องการให้มีการส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัยอย่างทั่วถึง 
5.๒  ต้องการให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการประชาชน 
5.๓  ต้องการให้มีการควบคุมโรคติดต่อที่มาจากสัตว์น าโรคต่างๆ ยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ 

              แนวทางแก้ไขปัญหา 
๕.๑  ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษา ด้านโภชนาการ ด้านอนามัยแม่และเด็กอย่างทั่วถึง 
๕.๒  สนับสนุนอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขในการป้องกันโรคต่าง ๆ 
๕.๓  ส่งเสริมให้มีการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อก าจัดยุงลายและป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า 
 

6.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               สภาพปัญหา 

๖.๑  การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๖.๒  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากมลพิษอันเกิดจากการกระท าของ

มนุษย์ 
๖.๓ ในฤดูฝนน้ าระบายไม่ทันเกิดปัญหาน้ าท่วมฉับพลัน 

     ความต้องการของประชาชน 

6.1  ต้องการลดปริมาณขยะในแหล่งชุมชนให้น้อยลง 
6.2  ต้องการลดการทิ้งของเสียลงในล าคลองและที่สาธารณะในชุมชนท าให้ส่งกลิ่นเหม็น 
6.3  ต้องการให้มีขุดลอกคลองระบายน้ าในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันน้ าท่วมชุมชน 

               แนวทางแก้ไขปัญหา 
๖.๑  รณรงค์การก าจัดขยะอย่างถูกวิธีและหามาตรการป้องกันปัญหาขยะ 
๖.๒  ฝึกอบรมและจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๓  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

7.  ปัญหาด้านการเมอืง การบริหาร 
               สภาพปัญหา 

๗.๑  ประชาชนทั่วไปยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๗.๒  บุคลากรมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติงาน 
๗.๓  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

     ความต้องการของประชาชน 

7.1  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทเข้าถึงประชาชนมากขึ้น 
7.2  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลบริการด้วยความรวดเร็วและประทับใจมากขึ้น 

     แนวทางแก้ไขปัญหา 
๗.๑  ให้มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างทั่วถึง 
๗.๒  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน 
๗.๓  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๗.๔  จัดหาอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานและจัดให้มีการอบรม 
 

 
    5.  อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  จึงได้วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และก าหนดภารกิจตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา  ดังนี้ 

     (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561-2580)  มียุทธศาสตร์พัฒนา 6  ด้าน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

    (2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ 2560-2564)  
          มียุทธศาสตร์พัฒนา 10  ด้าน 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 



๑๖ 
 

 

   (3)  นโยบายรัฐบาล THAILAND 4.0  มีนโยบายการขับเคลื่อน  4  ด้าน 
 1. เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ

และเทคโนโลยี 
 2. เปลี่ยนจากธุรกิจ SMES ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart 

Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
 3. เปลี่ยนจากสังคมการบริการมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่การสร้างมูลค่าบริการที่สูง 
 4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง 
 

   (4)  แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2561-2565)  มียุทธศาสตร์พัฒนา 3  ด้าน 
 1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม  ผลผลิตฮาลาล  การค้า 

การบริการและการท่องเที่ยว 
 2.การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดม

สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 3. การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงคมนาคม 
 

    (5)  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี  (พ.ศ.2561-2565)               
          มียุทธศาสตร์พัฒนา 6  ด้าน 
         1. พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
         2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
         3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
         4. พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากคน 
         5. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว   
         6. ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

           “ปะโดน่าอยู่  เชิดชคูุณธรรม  น าชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาการเกษตร สู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียง” 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด (พ.ศ.2561-2565)    
มียุทธศาสตร์พัฒนา 8  ด้าน 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงส่งเสริมสันติสุข 
 
 



๑๗ 
 

 

     บทวิเคราะห์ SWOT ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
 
การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 รวมถึงกฎหมายอ่ืนของ อบต. โดยมีการใช้เทคนิค SWOT เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามโดยการเชื่อมโยงดังนี้ 

จุดแข็ง 
  1. มีการด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย 
  2. มีเส้นทางคมนาคม เป็นเส้นทางสายหลักในการสัญจรภายในอ าเภอใกล้เคียง  
  3. มีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ท าสวน และการเลี้ยงสัตว์ ที่ท ารายได้สูงให้กับ
ประชาชนในต าบล 
  4. บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และได้รับ
การฝึกอบรมจากส่วนราชการภายนอก 
  5. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง  เช่น ประเพณีถือศีลอด  ,งานเมาลิด 
เทศกาลเข้าพรรษา 

 

จุดอ่อน 
  1. ช่วงฤดูแล้งประชาชนขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค 

2. ประชาชนในพื้นท่ีมีการศึกษาค่อนข้างต่ ากว่าเกณฑ์ตามท่ีรัฐบาลก าหนด 
3. ประชาชนมีปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะภาวะมารดาและทารกตายจากการคลอด

และเด็กขาดสารอาหาร 
4. ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
5. ถนนในบางเส้นทางยังเป็นหลุ่มเป็นบ่อ คมนาคมไม่สะดวก 
6. การบริหารจัดการให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมยังไม่สมบูรณ์เต็มท่ี 
7. การใช้และรับข้อมูลสารสนเทศของประชาชนอยู่ในระดับต่ า 
8. บุคลากรในหน่วยงานมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

โอกาส 
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการต่างๆ 
2. มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
3. มีที่ตั้งท่ีได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์และท้องถิ่นมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและประเพณี 
4. รัฐบาลมีนโยบายที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นกรณีพิเศษ 
5. หน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิต 
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
7. การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากข้ึน 
 
 
 



๑๘ 
 

                    ภัยคุมคาม 

1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของท้องถิ่น 
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นยังน้อย 
3. ระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลางยังไม่ชัดเจนมากพอ 
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและบุคลากรรัฐที่เก่ียวข้อง 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่และภารกิจที่ต้องปฏิบัติมาก แต่อ านาจตามระเบียบ

กฎหมายมีน้อยมาก ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรูปธรรม 
6. มีการตรวจสอบการด าเนินงานจากหน่วยงานภายนอก  เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
7. การน านโยบายของกลไกรัฐไปสู่การปฏิบัติในบางเรื่องไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิติและท้องถิ่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  จึงได้ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  นโยบายของรัฐบาล THAILAND 
4.0  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  แผนพัฒนาต าบล และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น   
7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้  
(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) 
  

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 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 และ    
      ผู้ด้อยโอกาส มาตรา 16 (10)  
(5) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

มาตรา 16 (5)  
(6) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19) 
 
 
 
 



๑๙ 
 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
     (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 67 (4)  

                          (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
มาตรา 68(8) 9  

                          (3) การผังเมือง มาตรา 68 (13)  
                          (4) จัดให้มีที่จอดรถ มาตรา 16 (3)  
                          (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
                               มาตรา 16 (17)  
                          (6) การควบคุมอาคาร มาตรา 16 (28)  

 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 
      มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

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

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

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

และสิ่งปฏิกูล มาตรา 67 (2)  
                           (3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา 17 (12) 

 

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

                           (1)  บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
มาตรา 67 (8)  

                           (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา 67 (5)  
                           (3) การจัดการศึกษา มาตรา 16 (9) 
                           (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

 มาตรา 17 (18)  
 

 



๒๐ 
 

5.7   ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

       (1)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น    
  มาตรา 45 (3)  

       (2)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร   
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร มาตรา 67 (9)  

                            (3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน มาตรา 16 (16)  
                            (4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
                                 สว่นท้องถิ่น มาตรา 17 (3)  
                            (5)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิน่อ่ืน มาตรา 17 (16)  
 

ภารกิจทั้ง  7   ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  นโยบาย
ของรัฐบาล THAILAND 4.0   แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  แผนพัฒนา
ต าบล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ  
 

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 
 

      6. ภารกิจหลกัและภารกิจรองที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ  

                 องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรอง 
ที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

ภารกิจหลัก 
1.  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

  3.  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.  การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  6.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
            ภารกิจรอง 

  1.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
           2.  สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน 

 



๒๑ 
 

     7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
        7.1  สรุปปัญหา  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  ได้มีการวิเคราะห์สรุปสภาพปัญหา คือ  มีพนักงานส่วน

ต าบลไม่เพียงพอต่อการถ่ายโอนภารกิจต่างๆที่จะต้องถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่ วนต าบล  เช่น งานตาม
อ านาจหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอาจเกิดจากอุทกภัย  ภัยธรรมชาติ  ด้านการ
สาธารณสุข การสุขอนามัยจึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด   ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงต้องก าหนดโครงสร้างและก าหนดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจอ านาจหน้าที่เพ่ือที่จะให้
สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุขต่อไป   
 
      7.2  แนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
 
 
 

ตามคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ  ได้มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชาการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2563  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด มีการก าหนดส่วนราชการ      
4  ส่วนราชการ   ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด      ก าหนดประเภทงานจ านวน  ๖  งาน                          รายละเอียดตาม 
2. กองคลัง          ก าหนดประเภทงานจ านวน  4  งาน                             การก าหนด 
3. กองช่าง         ก าหนดประเภทงานจ านวน  4  งาน                          โครงสร้างราชการ 
4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ก าหนดประเภทงานจ านวน  4  งาน     ข้อ 8.1 
 
 

       7.3  การวิเคราะห์สถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
 
                    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ๔  ส่วนราชการ 
โดยมีการวิเคราะห์ปริมาณงานที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนราชการ  ตามที่ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงซึ่งอยู่ภายใต้การ
รับรองปริมาณงานของหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนราชการ  ดังตารางปรากฎหน้าถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

สถิติการวิเคราะห์ปริมาณงานตามโครงสร้างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
ส่วนราชการ  (ส านักงานปลัด) องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี 

ล าดับ ส่วนราชการ 
ส านักงานปลัด 

เวลาทีใ่ช้
ต่อราย 
(นาที) 

ปริมาณ
งาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อปี 
(นาที) 

จ านวน
ต้องการ 
(คน) 

๑ งานบริหารทั่วไป   ๕๒๐,๖๕๐ ๖.๒๘ 
 - งานธุรการ  งานสารบรรณ ๒๔๐ ๑,๔๕๐ ๓๔๘,๐๐๐ ๔.๒๐ 
 - งานการเจ้าหน้าที่ ๒๓๐ ๓๗๕ ๘๖,๒๕๐ ๑.๐๔ 
 - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล ๒๑,๖๐๐ ๓ ๖๔,๘๐๐ ๐.๗๘ 
 - งานตรวจสอบภายใน ๑๐,๘๐๐ ๒ ๒๑,๖๐๐ ๐.๒๖ 

๒ งานนโยบายและแผน   ๑๐๓,๖๘๐ ๑.๒๕ 
 - งานนโยบายและแผน ๑๘๐ ๓๕๕ ๖๓,๙๐๐ ๐.๗๗ 
 - งานวิชาการ ๑๘๐ ๗ ๑,๒๖๐ ๐.๐๒ 
 - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ๒๐๐ ๑๘๐ ๓๖,๐๐๐ ๐.๔๓ 
 - งานงบประมาณ ๓๖๐ ๗ ๒,๕๒๐ ๐.๐๓ 

๓ งานกฎหมายและคดี   ๔๔,๑๖๐ ๐.๕๔ 
 - งานข้อบัญญัติและระเบียบ ๒๑,๖๐๐ ๒ ๔๓,๒๐๐ ๐.๕๒ 
 - งานร้องเรียน ร้องทกุข์และอุทธรณ์ ๒๔๐ ๒ ๔๘๐ ๐.๐๑ 
 - งานกฎหมายและคดี ๒๔๐ ๒ ๔๘๐ ๐.๐๑ 

๔ งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๘๔,๓๐๐ ๑.๐๒ 
 - งานอ านวยการ ๓๐๐ ๕ ๑,๕๐๐ ๐.๐๒ 
 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๑,๖๐๐ ๓ ๖๔,๘๐๐ ๐.๗๘ 
 - งานฟืน้ฟู ๓.๖๐๐ ๕ ๑๘,๐๐๐ ๐.๒๒ 

๕ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ๙,๘๑๐ ๐.๑๒ 
 - งานระเบียบข้อบังคับประชุม ๑๘๐ ๑๒ ๒,๑๖๐ ๐.๐๓ 
 - งานการประชุม ๓๐๐ ๑๒ ๓,๖๐๐ ๐.๐๔ 
 - งานอ านวยการและประสานงาน ๔๕ ๙๐ ๔,๐๕๐ ๐.๐๕ 

๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ๒๘๘,๐๐๐ ๓.๔๘ 
 - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ๑๘,๐๐๐ ๗ ๑๒๖,๐๐๐ ๑.๕๒ 
 - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๓๒,๔๐๐ ๕ ๑๖๒,๐๐๐ ๑.๙๖ 

รวมอัตราก าลังที่ต้องการ   ๑,๐๕๐,๖๐๐ ๑๒.๖๙ 
 
 
 

    (ลงชื่อ).........................................ผู้รับรองปริมาณงาน 
(นางสาวนุรฮายาตี    กาเราะ) 
ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

 หมายเหตุ  -   ระยะเวลาท างานปกติต่อปี  =  ๒๓๐ วัน x วันละ ๖  ช่ัวโมง  x  ช่ัวโมงละ ๖๐ นาท ี = ๘๒,๘๐๐ 
               -  จ านวนที่ต้องการ  =  เวลาทั้งหมดต่อปี หารด้วย ระยะเวลาท างานทั้งหมดต่อป ี(๘๒,๘๐๐) 



๒๓ 
 

สถิติการวิเคราะห์ปริมาณงานตามโครงสร้างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
ส่วนราชการ  (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี 

ล าดับ ส่วนราชการ 
กองคลัง 

เวลาทีใ่ช้
ต่อราย 
(นาที) 

ปริมาณ
งาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อปี 
(นาที) 

จ านวน
ต้องการ 
(คน) 

๑ งานการเงิน   ๑๓๔,๒๕๐ ๑.๖๒ 
 - งานการเงิน ๒๔๐ ๒๓๐ ๕๕,๒๐๐ ๐.๖๖ 
 - งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน ๙๐ ๒๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๐.๒๒ 
 - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๑๘๐ ๓๒๐ ๕๗,๖๐๐ ๐.๗๐ 
 - งานเก็บรกัษาเงิน ๑๕ ๒๓๐ ๓,๔๕๐ ๐.๐๔ 

๒ งานบัญชี   ๘๖,๔๐๐ ๑.๐๔ 
 - งานการบัญชี ๒๔๐ ๑๘๐ ๔๓,๒๐๐ ๐.๕๒ 
 - งานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน ๙๐ ๑๘๐ ๑๖,๒๐๐ ๐.๒๐ 
 - งานงบการเงินและงบทดลอง ๙,๐๐๐ ๒ ๑๘,๐๐๐ ๐.๒๒ 
 - งานแสดงฐานะทางการเงิน ๙,๐๐๐ ๑ ๙,๐๐๐ ๐.๑๐ 

๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   ๑๓๔,๓๕๕ ๑.๖๒ 
 - งานภาษอีากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า ๑๕ ๖,๗๕๖ ๑๐๑,๓๔๐ ๑.๒๒ 
 - งานพัฒนารายได้ ๒๐ ๒๐ ๔๐๐ ๐.๐๑ 
 - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ ๒๐ ๑๕๗ ๓,๑๔๐ ๐.๐๓ 
 - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ ๑๕ ๑,๙๖๕ ๒๙,๔๗๕ ๐.๓๖ 

๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   ๑๔๖,๓๖๕ ๑.๗๗ 
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี ๙๐ ๓๖๕ ๓๒,๘๕๐ ๐.๔๐ 
 - งานพัสดุ ๓๒๐ ๓๔๗ ๑๑๑,๐๔๐ ๑.๓๔ 
 - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ๑๕ ๑๖๕ ๒,๔๗๕ ๐.๐๓ 

รวมอัตราก าลังที่ต้องการ   ๕๐๑,๓๗๐ ๖.๐๖ 
 

 
    (ลงชื่อ).........................................ผู้รับรองปริมาณงาน 

(นางสาวแวนะ   เจะอุบง) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 

หมายเหตุ  -   ระยะเวลาท างานปกติต่อปี  =  ๒๓๐ วัน x วันละ ๖  ช่ัวโมง  x  ช่ัวโมงละ ๖๐ นาที  = ๘๒,๘๐๐ 
               -  จ านวนที่ต้องการ  =  เวลาทั้งหมดต่อปี หารด้วย ระยะเวลาท างานทั้งหมดต่อป ี(๘๒,๘๐๐) 

 
 



๒๔ 
 

สถิติการวิเคราะห์ปริมาณงานตามโครงสร้างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
ส่วนราชการ  (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี 

ล าดับ ส่วนราชการ 
กองช่าง 

เวลาทีใ่ช้ต่อ
ราย (นาที) 

ปริมาณ
งาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อปี 
(นาที) 

จ านวน
ต้องการ 
(คน) 

๑ งานก่อสร้าง   ๙๓,๑๒๐ ๑.๑๓ 
 - งานก่อสร้างและบูรณะถนน ๓๖๐ ๑๕๙ ๕๗,๒๔๐ ๐.๖๙ 
 - งานกอ่สร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า ๒๔๐ ๒ ๔๘๐ ๐.๐๑ 
 - งานข้อมูลกอ่สร้าง ๓๐๐ ๑๑๘ ๓๕,๔๐๐ ๐.๔๓ 

๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร   ๑๔๖,๕๒๐ ๑.๗๗ 
 - งานประเมินราคา ๒๔๐ ๑๗๓ ๔๑,๕๒๐ ๐.๕๐ 
 - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ๒๔๐ ๒๕0 ๖๐,๐๐๐ ๐.๗๓ 
 - งานออกแบบและบริการข้อมูล ๓๖๐ ๑๒๕ ๔๕,๐๐๐ ๐.๕๔ 

๓ งานประสานสาธารณูปโภค   ๑๖๐,๙๒๐ ๑.๙๔ 
 - งานประสานกจิการประปา ๓๖๐ ๑๓๔ ๔๘,๒๔๐ ๐.๕๘ 
 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ๓๖๐ ๑๙๕ ๗๐,๒๐๐ ๐.๘๕ 
 - งานระบายน้ า ๓๖๐ ๑๑๘ ๔๒,๔๘๐ ๐.๕๑ 

๔ งานผังเมือง   ๔๒,๔๘๐ ๐.๕๑ 
 - งานส ารวจและแผนที่ ๓๖๐ ๑๑๘ ๔๒,๔๘๐ ๐.๕๑ 
 - งานวางผังพัฒนาเมือง ๐ ๐ ๐ ๐ 
 - งานควบคุมทางผังเมือง ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวมอัตราก าลังที่ต้องการ   ๔๔๓,๐๔๐ ๕.๓๕ 
 

 
    (ลงชื่อ)..ว่าที่ ร.อ....................................ผู้รับรองปริมาณงาน 

        (สุทธิพงศ์   วรรักษ)์ 
         ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน 

        รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ  -   ระยะเวลาท างานปกติต่อปี  =  ๒๓๐ วัน x วันละ ๖  ช่ัวโมง  x  ช่ัวโมงละ ๖๐ นาที  = ๘๒,๘๐๐ 
               -  จ านวนที่ต้องการ  =  เวลาทั้งหมดต่อปี หารด้วย ระยะเวลาท างานทั้งหมดต่อป ี(๘๒,๘๐๐) 



๒๕ 
 

 
สถิติการวิเคราะห์ปริมาณงานตามโครงสร้างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

ส่วนราชการ  (กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี 
ล าดับ ส่วนราชการ 

กองการศึกษาฯ 
เวลาทีใ่ช้
ต่อราย 
(นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อ
ปี 

(นาที) 

จ านวน
ต้องการ 
(คน) 

๑ งานบริหารการศึกษา   ๘๘,๖๘๐ ๑.๐๗ 
 - งานบริหารวิชาการ ๓๖๐ ๒๑๐ ๗๕,๖๐๐ ๐.๙๑ 
 - งานนิเทศการศึกษา ๓๖๐ ๓ ๑,๐๘๐ ๐.๐๑ 
 - งานลูกเสือและยุวกาชาด ๑,๒๐๐ ๑๐ ๑๒,๐๐๐ ๐.๑๕ 

๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  ๑๖๒,๖๐๐ ๑.๙๖ 

 - งานส่งเสริมห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และ
เครือข่ายทางการศึกษา 

๑๘๐ ๑๐ ๑,๘๐๐ ๐.๐๒ 

 - งานกิจการศาสนา ๓๐๐ ๑๕๗ ๔๗,๑๐๐ ๐.๕๗ 
 - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ๓๐๐ ๑๙๕ ๕๘,๕๐๐ ๐.๗๑ 
 - งานกิจการเด็กและเยาวชน ๒๔๐ ๙๕ ๒๒,๘๐๐ ๐.๒๗ 
 - งานกฬีาและสันทนาการ ๓๖๐ ๙๐ ๓๒,๔๐๐ ๐.๓๙ 

๓ งานกิจการนักเรียน   ๘๐๐,๒๘๐ ๙.๖๖ 
 - งานจัดการศึกษา ๑๐,๘๐๐ ๔ ๔๓,๒๐๐ ๐.๕๒ 
 - งานพลศึกษา ๓๖๐ ๓ ๑,๐๘๐ ๐.๐๑ 
 - งานตรวจสอบประเมินผลและตรวจ

วัดผลโรงเรียน 
๑,๐๘๐ ๑๐ ๑๐,๘๐๐ ๐.๑๓ 

 - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑,๐๘๐ ๖๙๐ ๗๔๕,๒๐๐ ๙.๐๐ 
๔ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   ๑๔๕,๗๐๐ ๑.๗๖ 
 - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๒๐ ๕,๘๙๖ ๑๑๗,๙๒๐ ๑.๔๓ 
 - งานสังคมสงเคราะห์ ๓๐ ๕๙๐ ๑๗,๗๐๐ ๐.๒๑ 
 - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ ๑๘๐ ๕๖ ๑๐,๐๘๐ ๐.๑๒ 

รวมอัตราก าลังท่ีต้องการ   ๑,๑๙๗,๒๖๐ ๑๔.๔๕ 
 

 
    (ลงชื่อ).........................................ผู้รับรองปริมาณงาน 

(นางสาวนุรฮายาตี    กาเราะ) 
ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
 

หมายเหตุ   -   ระยะเวลาท างานปกติต่อปี  =  ๒๓๐ วัน x วันละ ๖  ช่ัวโมง  x  ช่ัวโมงละ ๖๐ นาท ี = ๘๒,๘๐๐ 
               -  จ านวนที่ต้องการ  =  เวลาทั้งหมดต่อปี หารด้วย ระยะเวลาท างานทั้งหมดต่อป ี(๘๒,๘๐๐) 



๒๖ 
 

      7.4  แนวทางการก าหนดกรอบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
 

           เพ่ือพิจารณาการปรับลด หรือเพ่ิมอัตราก าลั ง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี งบประมาณ            
2564 – 2566 นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่น 
ระดับต้น)  จ านวน 1 คน  เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้าส่วนราชการ (ผู้อ านวยการกอง /อ านวยการ 
ระดับต้น )  ๔  ส่วนราชการ  ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่
ละส่วนราชการ  จ านวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูและพนักงานจ้าง  เพ่ือน าเอา
จ านวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วน  โดยการเปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมด อัตราก าลังที่มีอยู่และอัตราก าลังที่
ต้องการในอีก 3 ปีข้างหน้าโดยวิเคราะห์ตามตารางสรุปสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนราชการใน
ภาพรวม  ดังตารางนี้ 
 

ส่วน
ราชการ 

โครงสร้างงาน 

กรอบอัตราก าลัง 
(ทั้งหมด) 

กรอบอัตราก าลัง 
ที่มอียู่ปัจจุบัน 

กรอบอัตราก าลัง 
(อัตราท่ีต้องการใน 3 ปีข้างหน้า) 

พนักงาน 
พนักงาน

จ้าง 
พนักงาน 

พนักงาน
จ้าง 

สถิติการวิเคราะห์ปริมาณงาน
ที่เกิดขึ้นในแต่ละงาน 

(ปริมาณงาน/82,800) 

อัตราก าลังที่
ต้องการใน
อนาคต 

(อัตราเฉลี่ย) ปริมาณงานรวม 
อัตราที่
ต้องการ 

ส านักงาน
ปลดั 

งานบริหารทั่วไป 4 3 4 3 ๕๒๐,๖๕๐ ๖.๒๘ ๗ 
งานนโยบายและแผน 1 - - - ๑๐๓,๖๘๐ ๑.๒๕ ๑ 
งานกฎหมายและคดี - - - - ๔๔,๑๖๐ ๐.๕๔ ๑ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 - - - ๘๔,๓๐๐ ๑.๐๒ 1 
งานกิจการสภา อบต. - -   ๙,๘๑๐ ๐.๑๒ - 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 -   ๒๘๘,๐๐๐ ๓.๔๘ ๓ 
รวมส านักงานปลดั 7 3 4 3 ๑,๐๕๐,๖๐๐ ๑๒.๖๙ 1๓ 

กองคลัง 

งานการเงิน 1 1 1 1 ๑๓๔,๒๕๐ ๑.๖๒ ๒ 
งานบัญชี ๑ - 1 - ๘๖,๔๐๐ ๑.๐๔ 1 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ 1 - 1 - ๑๓๔,๓๕๕ ๑.๖๒ 1 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ 1 - 1 - ๑๔๖,๓๖๕ ๑.๗๗ 2 

รวมกองคลัง 4 1 4 1 ๕๐๑,๓๗๐ ๖.๐๖ 6 

กองช่าง 

งานก่อสร้าง - - - - ๙๓,๑๒๐ ๑.๑๓ 1 
งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 2 1 2 ๑๔๖,๕๒๐ ๑.๗๗ 2 
งานประสานสาธารณูปโภค 1 1 - 1 ๑๖๐,๙๒๐ ๑.๙๔ 2 
งานผังเมือง - - - - ๔๒,๔๘๐ ๐.๕๑ - 

รวมกองช่าง 2 3 1 3 ๔๔๓,๐๔๐ ๕.๓๕ 5 

กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา 1 - - - ๘๘,๖๘๐ ๑.๐๗ 1 
งานส่งเสรมิการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1 1 1 1 ๑๖๒,๖๐๐ ๑.๙๖ 2 

งานกิจการนกัเรียน 6 2 6 2 ๘๐๐,๒๘๐ ๙.๖๖ 10 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 ๑๔๕,๗๐๐ ๑.๗๖ 2 
รวมกองการศึกษาฯ 9 4 8 4 ๑,๑๙๗,๒๖๐ ๑๔.๔๕ ๑๕ 

รวมทั้งสิ้น 33 28 3,๑๙๒,๒๗0 38.55 39 
                                 
 
 
 



๒๗ 
 

 

                                        บทสรุปการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังท่ีมีอยู่ปัจจุบัน 
 
จากตารางข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  น ามาสรุปผลการวิเคราะห์กรอบ

อัตราก าลังทั้งหมด กรอบอัตราก าลังที่มีอยู่ และความต้องการอัตราก าลังในอีก ๓ ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ 
2564-2566)  ดังนี้ 

1. กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี อบต.ปะโด  ที่มีกรอบทั้งหมด  จ านวน  33  อัตรา 
2. กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี อบต.ปะโด  ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  จ านวน  33  อัตรา 
3. กรอบอัตราก าลังที่ต้องการในอนาคตในอีก ๓ ปีข้างหน้า  จ านวน  39  อัตรา 

 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด อาจจะมีการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึ้น ตามปริมาณงานที่

เพ่ิมขึ้นในอนาคต เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลปะโดต่อไป  อาจจะมีการปรับ
เพ่ิมต าแหน่งข้ึนตามความจ าเป็นและเพียงพอตามภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มข้ึนในอนาคต 

 
 

                                        การจ าแนกความต้องการก าลังคนตามประเภทสายงาน ระดับ จ านวน 
   

                 จากการวิเคราะห์ข้างต้น น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน อัตราก าลังที่ต้องการในอนาคต และองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  น ามาจ าแนกจ านวนความ
ต้องการอัตราก าลังในอนาคต  ดังตารางข้อมูลนี้ 
กรอบอัตราก าลังเดิมทั้งหมด กรอบอัตราก าลังท่ีมีอยู่ปัจจุบัน ความต้องการอัตราก าลังในอนาคต 

ส านักงานปลัด 
1. พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  7  อัตรา 
2. พนักงานจ้าง            จ านวน  ๓ อัตรา 

ส านักงานปลัด 
1. พนักงานส่วนต าบล   จ านวน   ๔  อัตรา 
2. พนักงานจ้าง           จ านวน   3  อัตรา 

ส านักงานปลัด 
1. พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  ๑๐ อัตรา 
2. พนักงานจ้าง           จ านวน   ๓  อัตรา 

รวม   10  อัตรา รวม   7  อัตรา รวม   1๓  อัตรา 
กองคลัง 
1. พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  4 อัตรา 
2. พนักงานจ้าง            จ านวน  1 อัตรา 

กองคลัง 
1. พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  4 อัตรา 
2. พนักงานจ้าง            จ านวน  1 อัตรา 

กองคลัง 
1. พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  4  อัตรา 
2. พนกังานจ้าง            จ านวน  2  อัตรา 

                              รวม   5  อัตรา                                รวม   5  อัตรา                                รวม   6  อัตรา 
กองช่าง 
1. พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  2 อัตรา 
2. พนักงานจ้าง            จ านวน  3 อัตรา 

กองช่าง 
1. พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  1 อัตรา 
2. พนักงานจ้าง            จ านวน  3 อัตรา 

กองช่าง 
1. พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  2  อัตรา 
2. พนักงานจ้าง            จ านวน  3  อัตรา 

                              รวม   5  อัตรา                                รวม   4  อัตรา                                รวม   5  อัตรา 
กองการศึกษาฯ 
1. พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  3 อัตรา 
2. พนักงานครู             จ านวน  6 อัตรา 
3. พนักงานจ้าง            จ านวน  4 อัตรา 

กองการศึกษาฯ 
1. พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  2 อัตรา 
2.  พนักงานครู            จ านวน  6 อัตรา 
3. พนักงานจ้าง            จ านวน  4 อัตรา 

กองการศึกษาฯ 
1. พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  3  อัตรา 
2.  พนักงานครู            จ านวน  8 อัตรา 
3. พนักงานจ้าง            จ านวน  4 อัตรา 

                            รวม   13  อัตรา                              รวม   12  อัตรา                               รวม  15  อัตรา 
รวมท้ังสิ้น     33  อัตรา รวมท้ังสิ้น     28  อัตรา รวมท้ังสิ้น     39  อัตรา 





 
 

 

       แผนอัตราก าลัั   ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) อบต.ปะโด                                          
 

 

         
         

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการอัตราก าลังในอนาคตกับอัตราก าลังทั้งหมดและอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  ได้น ามา
จ าแนกความต้องการคนตามประเภทสายงาน  ระดับ  จ านวน ดังตารางข้อมูลประกอบนี้ 

 
ส่วนราชการ ส านักงานปลัด 

ส่วนราชการ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังที่ต้องการในอนาคตเพ่ือปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

สายงาน ประเภท ระดับ จ านวนที่ม ี
อยู่ทั้งหมด 

จ านวนที่มี
อยู่ปัจจบุนั สายงาน ประเภท ระดับ 

จ านวน 
ที่ต้องการ 

ส านักงานปลัด 
 

พนักงานส่วนต าบล     พนักงานส่วนต าบล    
1. ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  
    (นักบริหารงานท้องถิ่น)  

บริหารท้องถิ่น ตน้ 1 1 1. ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล   
    (นักบริหารงานท้องถิ่น)  

บริหารท้องถิ่น ต้น 1 

2. หัวหน้าส านักปลดั   
    (นักบริหารงานท่ัวไป)  

อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 1 2. หัวหน้าส านักปลดั   
    (นักบริหารงานท่ัวไป)  

อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 

3. นักทรัพยากรบคุคล วิชาการ ชก. 1 1 3. นักทรัพยากรบคุคล วิชาการ ชก. 1 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปก./ชก. 1 - 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปก./ชก. 1 
5. เจ้าพนักงานธรุการ ทั่วไป ชง. 1 1 5. เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชง. 1 
6. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ปง./ชง. 1 - 6. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ปง./ชง. 1 
7. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทั่วไป ปง./ชง. 1 - 7. เจ้าพนกังานสาธารณสุข ทั่วไป ปง./ชง. 1 
พนักงานจ้าง     8. นักตรวจสอบภายใน วิชาการ ปก./ชก. 1 
8. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ - - 1 1 พนักงานจ้าง    
9. คนงานท่ัวไป - - 1 1 9. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ - - 1 
10. พนักงานขับรถยนต ์ - - 1 1 10. คนงานท่ัวไป - - 1 
     11. พนักงานขับรถยนต ์ - - 1 

รวมท้ังหมด   10 7 รวมท้ังหมด   11 
 



 
 

 

       แผนอัตราก าลัั   ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) อบต.ปะโด                                          
 

 

 
ส่วนราชการ กองคลัง 

ส่วนราชการ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังที่ต้องการในอนาคตเพ่ือปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

สายงาน ประเภท ระดับ จ านวนที่ม ี
อยู่ทั้งหมด 

จ านวนที่มี
อยู่ปัจจบุนั สายงาน ประเภท ระดับ 

จ านวน 
ที่ต้องการ 

กองคลัง พนักงานส่วนต าบล     พนักงานส่วนต าบล    
1. ผู้อ านวยการกองคลัง   
   (นักบริหารงานการคลัง )  

อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 1 1. ผู้อ านวยการกองคลัง   
   (นักบริหารงานการคลัง ) 

อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 

2. เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ทั่วไป ชง. 1 1 2. เจ้าพนกังานการเงินและบญัช ี ทั่วไป ชง. 1 
3. เจ้าพนักงานพัสด ุ ทั่วไป ชง. 1 1 3. เจ้าพนักงานพัสด ุ ทั่วไป ชง. 1 
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ทั่วไป ปง. 1 1 4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ทั่วไป ปง. 1 
พนักงานจ้าง     พนักงานจ้าง    
5. ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบัญช ี - - 1 1 5. ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี - - 1 
     6. ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัสด ุ - - 1 

รวมท้ังหมด - - 5 ๕ รวมท้ังหมด - - 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

       แผนอัตราก าลัั   ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) อบต.ปะโด                                          
 

 

 
ส่วนราชการ กองช่าง 

ส่วนราชการ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังที่ต้องการในอนาคตเพ่ือปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

สายงาน ประเภท ระดับ จ านวนที่ม ี
อยู่ทั้งหมด 

จ านวนที่มี
อยู่ปัจจบุนั สายงาน ประเภท ระดับ 

จ านวน 
ที่ต้องการ 

กองช่าง พนักงานส่วนต าบล     พนักงานส่วนต าบล    
1. ผู้อ านวยการกองช่าง  
   (นักบริหารงานช่าง)   

อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 - 1.  ผู้อ านวยการกองช่าง 
    (นักบริหารงานช่าง)   

อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 

2. นายช่างโยธา ทั่วไป ชง. 1 1 2.  นายช่างโยธา ทัว่ไป ชง. 1 
พนักงานจ้าง     พนักงานจ้าง    
3. คนงานท่ัวไป - - 1 1 3. คนงานท่ัวไป - - 1 
4. คนงานท่ัวไป - - 1 1 4. คนงานท่ัวไป - - 1 
5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - 1 1 5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - 1 

รวมท้ังหมด - - ๕ 4 รวมท้ังหมด - - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

       แผนอัตราก าลัั   ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) อบต.ปะโด                                          
 

 

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ส่วนราชการ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังที่ต้องการในอนาคตเพ่ือปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ 

สายงาน ประเภท ระดับ จ านวนที่ม ี
อยู่ทั้งหมด 

จ านวนที่มี
อยู่ปัจจบุนั สายงาน ประเภท ระดับ 

จ านวน 
ที่ต้องการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

พนักงานส่วนต าบล     พนักงานส่วนต าบล    
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
   (นักบริหารงานการศึกษา)  

อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 - 1. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
   (นักบริหารงานการศึกษา)  

อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 

2. นักวิชาการศึกษา ทั่วไป ปก. 1 1 2. นักวิชาการศึกษา ทั่วไป ปก./ชก. 1 
3. นักพัฒนาชุมชน ทั่วไป ชก. 1 1 3. นักพัฒนาชุมชน ทัว่ไป ชก. 1 
พนักงานจ้าง     พนักงานจ้าง    
4. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ - - 1 1 4. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ - - 1 
๕. คนงานท่ัวไป - - 1 1 5. ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัฒนาชุมชน - - 1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
6. ครู  - คศ.1 6 6 6. ครู  - คศ.1 6 
     7  ครูผูดู้แลเด็ก  ครูผู้ช่วย 7 
พนักงานจ้าง     พนักงานจ้าง    
7. ผู้ดแูลเด็ก - - 2 2 8. ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก - - 2 

รวมท้ังหมด - - 13 12 รวมท้ังหมด - - 20 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

       แผนอัตราก าลัั   ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) อบต.ปะโด                                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

       แผนอัตราก าลัั   ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) อบต.ปะโด                                          
 

 

 8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ อบต.ปะโด (ปีงบประมาณ  2564-2566) 
         

       8.1   โครงสร้าง  

 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  หมายเหตุ 

1.  ส านักงานปลัด 
    1.1  งานบริหารทั่วไป 
            -   งานธุรการ งานสารบรรณ 
            -   งานการเจ้าหน้าที ่
            -   งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
            -   งานตรวจสอบภายใน 
    1.2  งานนโยบายและแผน 
            -   งานนโยบายและแผน 
            -   งานวิชาการ 
            -   งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
            -   งานงบประมาณ 
    1.3  งานกฎหมายและคดี 
           -   งานกฎหมายและคดี 
           -   งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
           -   งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
    1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           -   งานอ านวยการ 
           -   งานป้องกัน 
           -   งานฟ้ืนฟู 
    1.5  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
           -   งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
           -   งานการประชุม 
           -   งานอ านวยการและประสานงาน 
    1.6  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           -   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
           -   งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 

1.  ส านักงานปลัด 
    1.1  งานบริหารทั่วไป 
            -   งานธุรการ งานสารบรรณ 
            -   งานการเจ้าหน้าที ่
            -   งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
            -   งานตรวจสอบภายใน 
    1.2  งานนโยบายและแผน 
            -   งานนโยบายและแผน 
            -   งานวิชาการ 
            -   งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
            -   งานงบประมาณ 
    1.3  งานกฎหมายและคดี 
           -   งานกฎหมายและคดี 
           -   งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
           -   งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
    1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           -   งานอ านวยการ 
           -   งานป้องกัน 
           -   งานฟ้ืนฟู 
    1.5  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
           -   งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
           -   งานการประชุม 
           -   งานอ านวยการและประสานงาน 
    1.6  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           -   งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
           -   งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๘ 



 
 

 

       แผนอัตราก าลัั   ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) อบต.ปะโด                                          
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  หมายเหตุ 

2.  กองคลงั 
  2.1  งานการเงิน 
           -   งานการเงิน 
           -   งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน 
           -   งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
           -   งานเก็บรักษาเงิน 
  2.2  งานบัญชี 
           -   งานการบัญชี 
           -   งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
           -   งานงบการเงินและงบทดลอง 
           -   งานแสดงฐานะทางการเงิน 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
          -   งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
          -   งานพัฒนารายได้ 
          -   งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
          -   งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
          -   งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
          -   งานพัสดุ 
          -   งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

2.  กองคลงั 
 2.1  งานการเงิน 
         -   งานการเงิน 
         -   งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน 
         -   งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
         -   งานเก็บรักษาเงิน 
 2.2  งานบัญชี 
         -   งานการบัญชี 
         -   งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
         -   งานงบการเงินและงบทดลอง 
         -   งานแสดงฐานะทางการเงิน 
 2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
         -   งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
         -   งานพัฒนารายได้ 
         -   งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
         -   งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
         -   งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
         -   งานพัสดุ 
         -   งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 

3.  กองช่าง 
  3.1  งานก่อสร้าง 
          -   งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
          -   งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า     
          -   งานข้อมูลก่อสร้าง 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร               
         -   งานประเมินราคา 
         -   งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
         -   งานออกแบบและบริการข้อมูล 
  3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
         -   งานประสานกิจการประปา      
         -   งานไฟฟ้าสาธารณะ 
         -   งานระบายน้ า 

3.  กองช่าง 
  3.1  งานก่อสร้าง 
         -   งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
         -   งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า     
         -   งานข้อมูลก่อสร้าง 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร               
         -   งานประเมินราคา 
         -   งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
         -   งานออกแบบและบริการข้อมูล 
  3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
         -   งานประสานกิจการประปา      
         -   งานไฟฟ้าสาธารณะ 
         -   งานระบายน้ า 
 

 

๒๙ 



 
 

 

       แผนอัตราก าลัั   ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) อบต.ปะโด                                          
 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  หมายเหตุ 

  3.4  งานผังเมือง 
         -   งานส ารวจและแผนที่ 
         -   งานวางผังพัฒนาเมือ 
         -   งานควบคุมทางผังเมือง 

  3.4  งานผังเมือง 
         -   งานส ารวจและแผนที่ 
         -   งานวางผังพัฒนาเมือง 
         -   งานควบคมุทางผังเมือง 

 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
       -   งานบริหารวิชาการ 
       -   งานนิเทศการศึกษา 
       -    งานลูกเสือและยุวกาชาด 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาแลวัฒนธรรม               
       -   ส่งเสริมห้องสมุด พิพิธภัณฑ์  
           และเครือข่ายทางการศึกษา 
      -   งานกิจการศาสนา 
      -   งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
      -   งานกิจการเด็กและเยาวชน 
      -   งานกีฬาและสันทนาการ 
4.3  งานกิจการนักเรียน 
      -   งานจัดการศึกษา      
      -   งานพลศึกษา 
      -   งานทดสอบประเมินผล 
          และตรวจวัดผลโรงเรียน 
      -   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
4.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      -  งานสังคมสงเคราะห์ 
      -  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ 
 
 
 
 
 
 
 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
       -   งานบริหารวิชาการ 
       -   งานนิเทศการศึกษา 
       -    งานลูกเสือและยุวกาชาด 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาแลวัฒนธรรม               
       -   ส่งเสริมห้องสมุด พิพิธภัณฑ์  
           และเครือข่ายทางการศึกษา 
      -   งานกิจการศาสนา 
      -   งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
      -   งานกิจการเด็กและเยาวชน 
      -   งานกฬีาและสันทนาการ 
4.3  งานกิจการนักเรียน 
      -   งานจัดการศึกษา      
      -   งานพลศึกษา 
      -   งานทดสอบประเมินผล 
          และตรวจวัดผลโรงเรียน 
      -   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
4.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      -  งานสังคมสงเคราะห์ 
      -  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ 
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     12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
 

  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง  ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่
ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด  โดยมีระยะเวลา ๓  ปี  ตามรอบของแผนอัตราก าลัง ๓ ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนา
ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร  
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ต้องตระหนักถึง 
การพัฒนาตามนโยบาลแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ THAILAND ๔.๐  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค ๔.๐ เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
  ๑.  เป็นองค์กรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน
อ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการ
ท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยัง
ต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
  ๒.  ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถาม
กับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทั ลสมัยใหม่ในการจัดบริการ
สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของ
ทุกส่วนราชการ เพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทาง
ผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทาง
โทรศพัท์มือถือ  เป็นต้น 
 
  ๓.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามี
การวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้า
มาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยึดหยุ่น และ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ 
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

๔๕ 
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  ๔.  กำรก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล 
      ให้ถือปฏบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒  ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓  เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital  
Government Skill Selt-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๐ 
  ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ  การ
ฝึกอบรม การศึกษาดงูาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 

13.ประกาศคุณธรรมจรยิธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง 
 

  พนักงานส่วนต าบลปะโด มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและบริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
  1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  4.  การยืนหยัดท าในสิ่งทีถู่กต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย 
 

************************************************
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วน
ราชการ 
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