
 

แผนอัตรากําลัง  3  ป 

ปงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๔ – 256๖ 

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

                                           ………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 

   1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง  

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น  

(ก.จังหวัด)  กําหนดตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น  วาจะมตีําแหนงใด  ระดับใด  อยูใน

สวนราชการใด  จํานวนเทาใด  ใหคํานงึถงึภารกจิหนาที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ตองปฏบิัต ิ 

ความยากและคุณภาพของงาน ปรมิาณ ตลอดจนทัง้ภาระคาใชจายขององคการบรหิารสวนตําบล 

จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบรหิารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล  

เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางขาราชการหรอืพนักงานสวน

ทองถิ่น  (ก.กลาง)  ทัง้นี้  ใหเปนตามหลักเกณฑและวธิกีารที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  

(ก.กลาง)  กําหนด 

      1.2  คณะกรรมการกลางขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น  (ก.กลาง)  ไดมมีตเิห็นชอบ

ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น  โดยกําหนดแนวทางให

องคการบรหิารสวนตําบล  จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนตําบล  เพื่อเปนกรอบในการ

กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล  โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรอื

พนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) พจิารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคการบรหิารสวนตําบล  

แตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  วเิคราะหอํานาจหนาที่และภารกจิขององคการบรหิารสวน

ตําบล  วเิคราะหความตองการกําลังคน  วเิคราะหการวางแผนการใชกําลังคน  จัดทํากรอบอัตรากําลัง

และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นตามแผน

อัตรากําลั่ง 3  ป 

       1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  จึงไดจัดทํา

แผนอัตรากําลัง  3  ป  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ขึ้น  

2. วัตถุประสงค 

           2.1  เพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มโีครงสรางการแบงงานและระบบงานที่

เหมาะสมไมซ้ําซอน 

        2.2  เพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มกีารกําหนดตําแหนง  การจัดอัตรากําลัง  

โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับภารกจิอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบล  ตามกฎหมาย

จัดตัง้องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท และตามพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 
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    2.3  เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด )  สามารถ

ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู 

บุคลากรทางการศกึษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง วาถูกตองเหมาะสมกับภารกจิ อํานาจหนาที่ 

ความรับผิดชอบของสวนราชการนัน้หรอืไม 

     2.4  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบรหิารสวน

ตําบล 

               2.5  เพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบลสามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุและแตงตัง้

ขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศกึษา ลูกจางประจํา และพนักงาน

จางเพื่อใหการบรหิารงานขององคการบรหิารสวนตําบล  เกดิประโยชนตอประชาชน เกดิผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกจิตามอํานาจหนาที่  ความรับผิดชอบอยางมมีปีระสทิธภิาพ  มคีวามคุมคา  สามารถลดขัน้ตอน

การปฏบิัตงิาน มกีารลดภารกจิและยุบเลกิภารกจิงานหรอืหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏบิัตภิารกจิ

สามารถใหบรกิารสาธารณะ แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางด ี

     2.6  เพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบล  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบรหิารงาน

บุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

3. กรอบแนวคดิในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป 

      องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิโดยแตงตัง้

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก ประกอบดวยนายก

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  เปนประธานกรรมการ ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  

หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการเปนกรรมการ  หัวหนาสวนราชการที่รับผิดชอบการบรหิารงาน

บุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ และขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมาย   ไมเกนิ 

๒ คน เปนผูชวยเลขานุการ มหีนาที่จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕6๔ – พ.ศ. ๒๕๖๖)  โดยใหมี

ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

   3.1  วเิคราะหภารกจิ  อํานาจหนาที ่ความรับผิดชอบขององคการบรหิารสวน

ตําบล  ตามกฎหมายจัดตัง้องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทและตามพระราชบัญญัตแิผนและ

ขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหองคการบรหิารสวนตําบล  พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ใหมคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 

แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบรหิาร และสภาพปญหาในพื้นที่ขององคการบรหิาร

สวนตําบล เพื่อใหการดําเนนิการขององคการบรหิารสวนตําบล บรรลุผลตามพันธกจิที่ตัง้ไว จงึ

จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตางๆใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนนิการ โดยมุมมองนี้

เปนการพจิารณาวาลักษณะงานในปจจุบันที่ดําเนนิการอยูนัน้ครบถวนและตรงตามภารกจิ อํานาจหนาที่ 

ความรับผิดชอบหรอืไม อยางไร หากลักษณะงานที่ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกจิ อํานาจหนาที่ ความ

รับผิดชอบ จงึตองพจิารณางานแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทศิทางในอนาคต  
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รวมถงึหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนนิการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวน

ราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทัง้นี้  เพื่อใหเกดิความเตรยีมความพรอมในเรื่องแผนอัตรากําลังคนใหสามารถ

รองรับสถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

การวางกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ตามความเหมาะสม ที่เนนความยดืหยุน แกไขงาย กระจายอํานาจการบรหิารจัดการ มคีวามคลองตัว 

และมผูีรับผิดชอบที่ชัดเจน อกีทัง้ยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบรหิารกจิการบานเมอืงที่ดดีวย ใน

การกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยางเหมาะสมกับภารกจิ โดย

ใหพจิารณากรอบใหสอดคลองกับภารกจิและลักษณะงานขององคการบริหารสวนตําบลบานกอกดังนี้ 

พนักงานสวนตําบล  : ปฏบิัตงิานในภารกจิหลัก ลักษณะงานที่เนนการใชความรู

ความสามารถและทักษะเชิงเทคนคิ หรอืเปนงานวชิาการ งานที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายหรอื

ลักษณะงานที่มคีวามตอเนื่องในการทํางาน   มอีํานาจหนาที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา

ตามลําดับช้ัน กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานเทศบาลไว  ดังนี้ 

-  สายงานบรหิารงานทองถิ่น  ไดแก ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  รองปลัดองคการ

บรหิารสวนตําบล 

-  สายงานอํานวยการทองถิ่น  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการกอง  

-  สายงานวชิาการ  ไดแก สายงานที่บรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒปิรญิญาตรี 

-  สายงานทั่วไป ไดแก สายงานที่บรรจุเริ่มตนมคีุณวุฒติ่ํากวาปรญิญาตร ี

พนักงานจาง : ปฏบิัตงิานเสรมิในภารกจิรอง ภารกจิสนับสนุน งานที่มกีําหนดระยะเวลา     การ

ปฏบิัตงิานเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอนตามโครงการหรอืภารกจิในระยะสัน้  หลักเกณฑการกําหนด

พนักงานจางจะม ี3 ประเภท แตองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก เปนองคการบรหิารสวนตําบล 

ประเภทสามัญดวยบรบิท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพยีง ๒ ประเภทดังนี้ 

- พนักงานจางตามภารกจิ 

- พนักงานจางทั่วไป 

3.2  การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อ

รองรับภารกจิตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกไขปญหาของจังหวัดชัยภูมไิดอยางมี

ประสทิธภิาพ 

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มภีารกจิ  อํานาจหนาที่ที่จะตองดําเนนิการแกไข

ปญหาภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  พ .ศ.  

2537  และตามพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2542  โดยมกีารกําหนดโครงสรางสวนราชการ  ดังนี้ 
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1. สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 

2. กองคลัง 

3. กองชาง 

4. กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

5. กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. กองสวัสดกิารสงัคม 

7. กองสงเสรมิการเกษตร 

3.3 การวเิคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็น

คาใชจายบุคลากรเขารวมในการพจิารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มอียูเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพสูงสดุ กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง  และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม

กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปรมิาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทัง้สรางความกาวหนาในสาย

อาชีพของกลุมงานตางๆโดยในสวนนี้จะคํานงึถงึ  

3.3.1 การจัดระดับช้ันงานที่เหมาะสม ใหพจิารณาถงึตนทุนตอการกําหนด

ระดับช้ันงานในแตละประเภท เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับช้ันงานเปนไปอยางประหยัด

และมปีระสทิธภิาพสูงสุด 

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถิ่น (ขาราชการหรอืพนักงาน

สวนทองถิ่น ขาราชการครู บคุลากรทางการศกึษา และพนักงานจาง ) โดยหลักการแลว การจัดประเภท

ลักษณะงานผิดจะมผีลกระทบตอประสทิธภิาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนัน้ ในการกําหนด

อัตรากําลังขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นในแตละสวนราชการจะตองมกีารพจิารณาวาตําแหนงที่

กําหนดในปจจุบันมคีวามเหมาะสมหรอืไมหรอืควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางาน

เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพมากขึ้น  โดยภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลตองไมเกนิรอยละสี่สบิ

ของงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 

3.4 การวเิคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏบิัตงิาน เปนการนําขอมูลเวลาที่ใช

ในการปฏบิัตงิานตามกระบวนการจรงิ (Work process) ในอดตี เพื่อวเิคราะหปรมิาณงานตอบุคคลจรงิ 

โดยสมมตฐิานทีว่า งานใดที่ตองมกีระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรยีบเทยีบยอมตองใชอัตรา

กําลังคนมากกวา อยางไรก็ดใีนภาคราชการสวนทองถิ่นนัน้งานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย 

งานมาตรฐาน งานเทคนคิดานชาง หรอืงานบรกิารบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได 

ดังนั้น การคํานวณเวลา ที่ใชในกรณขีองภาคราชการสวนทองถิ่นนัน้จงึทําไดเพยีงเปนขอมูลเปรยีบเทยีบ 

( Relative Information) มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจรงิ

เหมอืนในภาคเอกชน นอกจากนัน้กอนจะคํานวณเวลาที่ใชในการปฏบิัตงิานแตละสวนราชการจะตอง

พจิารณาปรมิาณงาน ลักษณะงานที่ปฏบิัตวิามคีวามสอดคลองกับภารกจิของหนวยงานหรอืไม เพราะใน

บางครัง้อาจเปนไปไดวางานที่ปฏบิัตอิยูในปจจุบันมลีักษณะเปนงานโครงการพเิศษ หรอืงานของ

หนวยงานอื่น ก็มคีวามจําเปนตองมาใชประกอบการพจิารณาดวย 
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  องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก ไดนําขอมูลเวลาที่ใชในการปฏบิัตงิานตาม

กระบวนการจรงิในอดตี และไดวเิคราะหปรมิาณงานตอบุคคลจรงิ โดยพจิารณาปรมิาณงานดังตอไปนี้ 

 พจิารณางานพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในสายงานวา  

 -  สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรอืไม  

 -  มภีาระงานที่ตองอาศัยสายงานดังกลาวหรอืไม  

 -  การมสีายงานนี้ในสวนราชการ เอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรอืไม  

 พจิารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบวา  

 -  ลักษณะความเช่ียวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบรหิารสวนตําบล

บานกอก  

 -  ไมมภีาระงาน/ความรับผิดชอบที่ตองอาศัยสายงานดังกลาว/หรอืทดแทนดวย

สายงานอื่นที่เหมาะสมกวาได 

 -  การมสีายงานนี้ในหนวยงานมไิดชวยเอื้อตอการบรหิารทรัพยากรบุคคล   

การคิดปรมิาณงานแตละสวนราชการ 

 การนําปรมิาณงานที่เกดิขึ้นแตละสวนราชการ มาเพื่อวเิคราะหการกําหนดอัตรา  และ

คํานวณระยะเวลาที่เกดิขึ้น โดยองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก ไดใชวธิคีดิจากสูตรการคํานวณหา

เวลาปฏบิัตริาชการ    ดังนี้ 

จํานวนวันปฏบิัตริาชการ  1  ป   x  6  =  เวลาปฏบิัตริาชการ  

แทนคา        230 x 6  = 1,380   หรอื  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 

1. 230   คอื จํานวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏบิัตงิาน  230  วันโดยประมาณ  

2. 6   คอื ใน 1 วัน ใชเวลาปฏบิัตงิานราชการ เปนเวลา  6 ช่ัวโมง  

3. 1,380 คอื จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ช่ัวโมง / 1 ป ทํางาน 1,380  ช่ัวโมง  

4. 82,800 คอื ใน 1 ช่ัวโมง ม ี60 นาท ี ดังนัน้ 1,380  x 60 จะได  82,800 

นาท ี

3.5 การวเิคราะหผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนํา

ผลลัพธที่พงึประสงคของแตละสวนราชการและพันธกจิขององคกรมายดึโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลัง

ที่ตองใชสําหรับการสรางผลลัพธที่พงึประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมตฐิานที่วา หากผลงานที่ผาน

มาเปรยีบเทยีบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ อาจตองมกีาร

พจิารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพื่อใหเกดิการทํางานที่มปีระสทิธภิาพและ

สนับสนุนการทํางานตามภารกจิของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 
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3.6 การวเิคราะหขอมูลจากความคดิเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความ

คดิเห็นจากผูมสีวนไดสวนเสยีหรอืประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบรหิารงาน งบประมาณ คน มาพจิารณา 

  3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงการสราง

องคกรและการแบงงานในพื้นที่นัน้จะมผีลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หาก

กําหนดโครงสรางที่มากเกนิไปจะทําใหเกดิตําแหนงงานขึ้นตามมาอกีไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งาน

ธุรการ สารบรรณและบรหิารทั่วไปในสวนราชการนัน้  ซึ่งอาจมคีวามจําเปนตองทบทวนวาการกําหนด

โครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนัน้มคีวามเหมาะสมมากนอยเพยีงใด 

  3.6.2 เรื่องการเกษยีณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ สวนราชการในปจจุบันมี

ขาราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังนัน้  อาจตองมกีารพจิารณาถงึการเตรยีมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่

จะรองรับการเกษยีณอายุของขาราชการ ทัง้นี้  ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงที่

เหมาะสมขึ้นทดแทนตําแหนงที่จะเกษยีณอายุไป เปนตน  

  3.6.3 ความคดิเห็นของผูมสีวนไดสวนเสยี เปนการสอบถามจากเจาหนาที่

ภายในสวนราชการและผูที่มสีวนเกี่ยวของกับสวนราชการนัน้ๆ ผานการสงแบบสอบถามหรอื          การ

สัมภาษณซึ่งมุมมองตางๆ อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

3.7 การพจิารณาเปรยีบเทยีบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอื่นๆกระบวนการนี้เปน

กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังใหมหนวยงานที่มลีักษณะงานใกลเคยีงกัน ซึ่งการเปรยีบเทยีบ

จํานวนกรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาที่ในองคการบรหิารสวนตําบล ก.และงานการเจาหนาที่ใน

องคการบรหิารสวนตําบล ข. ซึ่งมหีนาที่รับผิดชอบคลายกันและมแีนวโนมของการใชอัตรากําลังใกลเคยีง

กับองคการบรหิารสวนตําบลบานกอกในลักษณะงานและปรมิาณงานแบบเดยีวกันนาจะมจํีานวนและ

การกําหนดตําแหนงคลายคลงึกันในการปฏบิัตงิานภายในองคกร 

ซึ่งหากเปรยีบเทยีบกับจํานวนอัตรากําลังในองคการบรหิารสวนตําบลขางเคยีงที่มี

งบประมาณและภาระหนาที่ใกลเคยีงกันมขีอมูล ดังนี้ 

การเปรยีบเทยีบ อปท. ที่อยูในกลุม/หรอืขนาดเดยีวกัน หรอื Benchmarking 

ชื่อ อปท. 

งบประมาณ

รายจาย 
คาใชจาย 

  สวน

ราชการ 

 
อัตรากําลัง 

ประจําป         

งบฯ 2563 
ม. 35 (%) 

พนักงาน

สวนตําบล 

พนักงาน

ครู 

ลูกจาง 

ประจํา 

พจ.

ตาม

ภารกิจ 

พจ.

ทั่วไป 
รวม 

1.  อบต.บานกอก 47,000,000 27.03 7 16 4 - 16 5 41 

2. อบต.หนองโดน 44,265,977 20.49 6 18 6 - 8 5 37 
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สรุป  จากการเปรยีบเทยีบขอมูลกับ อปท.ขางเคยีง  (Benchmarking) ซึ่งอยูในกลุมที่มี

หนาที่ความรับผิดชอบและปรมิาณงานตามตารางขอมูลขางตน จะพบวาการกําหนดกรอบอัตรากําลังมี

ความสอดคลองกับปรมิาณงานที่ใกลเคยีงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมแีผนการพัฒนาขาราชการหรอืพนักงาน            

สวนทองถิ่นทุกคน  โดยตองรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละครัง้  1  ครัง้ 

การวเิคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรอืลด

จํานวนกรอบอัตรากําลังเปนสําคัญ แตมจุีดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการมแีนวทางในการพจิารณา

กําหนดกรอบอัตรากําลังที่เปนระบบมากขึ้น  นอกจากนัน้ยังมจุีดมุงเนนใหสวนราชการพจิารณา        

การกําหนดตําแหนงที่เหมาะสม  (Right Jobs) มากกวาการเพิ่ม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน        

การวเิคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกําหนดกรอบตําแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสม

นอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวชิาการในบางลักษณะงาน ทัง้ๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก 

รวมถงึในการพจิารณาที่กระบวนการทํางาน ก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพ

มากกวางานในเชิงปฏบิัตงิาน และสวนราชการอื่น ก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปนตําแหนง

ประเภทวชิาการ ถาเกดิกรณเีชนนี้ก็นาจะมเีหตุผลเพยีงพอที่จะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้

เปนตําแหนงประเภทวชิาการ โดยไมไดเพิ่มจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย  โดยสรุปอาจกลาวไดวา 

กรอบแนวคดิการวเิคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางให

สวนราชการสามารถมขีอมูลเชิงวเิคราะหอยางเพยีงพอในการอธบิายเหตุผลเชิงวชิาการสาํหรับการ

วางแผนกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมตามภารกจิงานของแตละสวนราชการ นอกจากนัน้การรวบรวม

ขอมูลโดยวธิกีารดังกลาวจะทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอื่น ๆ เชน 

   - การใชขอมูลที่หลากหลายจะทําใหเกดิการยอมรับไดมากกวาโดยเปรยีบเทยีบหาก

จะตองมกีารเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 

   - การจัดทํากระบวนการจรงิ (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถ

นําไปใชวัดประสทิธภิาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถงึในระยะเวลายาวสวนราชการ

สามารถนําผลการจัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวเิคราะหเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ 

(Process Re-engineer) อันจะนําไปสูการใชอัตรากําลังที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

   - การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปน

ประโยชนในอนาคตตอสวนราชการในการเตรยีมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อรองรับภารกจิที่จะ

เพิ่ม/ลดลง 
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4. สภาพปญหาของพืน้ท่ีและความตองการของประชาชน 

เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง  3  ป  ขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มคีวาม

ครบถวน  และสามารถดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมปีระสทิธภิาพ  องคการบรหิารสวนตําบล

บานกอก  ไดวเิคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ขององคการบรหิารสวนตําบล  วามปีญหาอะไร  มคีวาม

จําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ ที่สําคัญอะไรบางแลวแบงออกเปนดานตาง ๆ  

ดังนี้ 

สภาพท่ัวไปขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

 1.  ที่ตั้ง      

 องคการบรหิารสวนตําบลบาน กอก ไดมกีารจัดตัง้ขึ้นตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เมื่อป พ.ศ.2539  มทีี่ตัง้สํานักงานอยูที่  เลขที่  13  หมูที่   12  ตําบลบานกอก   

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ตัง้อยูพื้นที่ของอําเภอจัตุรัส โดยพื้นที่ของตําบล บานกอกบางสวนเปนพื้นที่

ดําเนนิการของเทศบาลตําบลจัตุรัส และองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  ตัง้อยูทางทศิใตของจังหวัด

ชัยภูม ิ หางจากศาลากลางจังหวัด  38  กโิลเมตร     โดยมอีาณาเขตตดิตอดังนี้ 

 ทศิเหนอื   ตดิกับ ตําบลหนองบัวบาน  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

 ทศิใต  ตดิกับ ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

 ทศิตะวันออก   ตดิกับ ตําบลหนองบัวใหญ  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

                และตําบลรังงาม   อําเภอเนนิสงา จังหวัดชัยภูม ิ

  ทศิตะวันตก  ตดิกับ ตําบลหนองบัวโคก ตําบลกุดน้ําใส และตําบลหนองบัวบาน 

                  อาํเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

  2.  เน้ือท่ี 

  องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มเีนื้อที่ในเขตตําบลบานกอกประมาณ 61,247  ไร 

หรอื  98  ตารางกโิลเมตร (มเีนื้อที่ในเขตเทศบาลจัตุรัสรวมอยูประมาณ  4 ตารางกโิลเมตร) 

 3.  ภูมปิระเทศภูมอิากาศ 

  พื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  เปนพื้นที่สูงโดยทางดานทศิเหนอืสูงกวา

ระดับน้ําทะเล  230  เมตร  ดานทศิใตสูงกวาระดับน้ําทะเล  260  เมตร  พื้นที่ทัง้สองดานมลีักษณะ

ลาดเอยีงลงมาตอนกลางของตําบล สภาพดนิเปนดนิเหนยีวปนทรายและมพีื้นที่เปนดนิเค็มบางสวน              

โดยหนาดนิถูกชะลาง ทําการเกษตรไมไดผลเทาที่ควรและในพื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก        

มสีภาพภูมอิากาศที่แหงแลง  มปีรมิาณน้ําฝนนอยในแตละป 

  4.  จํานวนหมูบาน 

  องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มจํีานวน  17  หมูบาน  อยูในเขตเทศบาลตําบลจัตุรัส  

เปนบางสวน  จํานวน  3  หมูบาน   

   จํานวนหมูบานในเขตองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก(ไมอยูในเขตการปกครองของทองถิ่น

อื่น) หมูบาน 14 หมูบาน      ไดแก   3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

   จํานวนหมูบานในเขต อบต. เปนบางสวน  3  หมูบาน  ไดแก  1, 2, 12  
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องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มจํีานวน  17  หมูบาน  ไดแก 

หมูที่ 1 บานกอก หมูที่ 10 บานคงคาลอม 

หมูที่ 2 บานกอก หมูที่ 11 บานโนนทอง 

หมูที่ 3 บานโนนทอง หมูที่ 12 บานกอก 

หมูที่ 4 บานสําโรงทุง หมูที่ 13 บานมะเกลอื 

หมูที่ 5 บานหลุบง้ิว หมูที่ 14 บานสระสี่เหลี่ยม 

หมูที่ 6 บานมะเกลอื หมูที่ 15 บานหนองไผ 

หมูที่ 7 บานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 16 บานดงผาสุข 

หมูที่ 8 บานโนนสะอาด  หมูที่ 17 บานโนนทอง 

หมูที่ 9 บานทุงสวาง   
 

 5.  ทองถ่ินอื่นในตําบล 

  จํานวนเทศบาล  1  แหง  คอื  เทศบาลตําบลจัตุรัส 

 6.  ประชากร 

  องคการบรหิารสวนตําบลบานกอกมปีระชากรทัง้สิ้น 6,796 คน 

  แยกเปนชาย      3,337  คน 

  เปนผูหญงิ      3,459  คน 

  ความหนาแนนเฉลี่ย         72.63  คน  ตอ  ตารางกโิลเมตร 

สภาพทางเศรษฐกจิ 

 1.  อาชีพ 

  ประชากรสวนใหญในพื้นที่ขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก มอีาชีพ การเกษตรกรรม

(ทํานา ทําไร ทําสวน ประมง ปศุสัตว) ประมาณ 50 % กําลงัศึกษา 19.50 % รับจางทั่วไป 17.60 %  

ไมมอีาชีพ 4.60 % รับราชการ เจาหนาที่ของรัฐ 2 %  คาขาย 2.9 % ธุรกจิสวนตัว 1.1 % พนักงาน

บรษิัท 0.9%   

ที่มา : ขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล ป 2556 (จปฐ.) 

 2.  หนวยธุรกจิในเขต  อบต. 

  -  ปมน้ํามันและกาช     4 แหง 

  -  โรงส ี     11 แหง 

สภาพทางสังคม 

 1.  การศึกษา 

  -  โรงเรยีนประถมศกึษา   4 แหง 

  -  (โรงเรียนขยายโอกาส)   1 แหง 

  -  ที่อานหนังสอืพมิพประจําหมูบาน   16 แหง 

  -  ศูนยขอมูลตําบล    1 แหง 
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สภาพทางเศรษฐกจิ 

  ราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลบานกอก  สวนมากประกอบอาชีพในการเกษตร เลี้ยงสัตว และรับจาง 

เชนทําไรมันสําปะหลัง  ไรออย ไรพรกิ ทํานา ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลติทางการเกษตรแลว  

ประชาชนบางสวนจะเขาไปหางานทําในกรุงเทพฯและปรมิณฑล เพื่อหารายไดเสรมิใหกับครอบครัว  

  -  ปมน้ํามันและกาซ ๔  แหง 

-  โรงส ี  ๑๐ แหง 

-  รานขายของชํา ๖๐ แหง                  

-  ลานมัน  ๓ แหง 

  การศึกษา  

      -  โรงเรยีนประถมศกึษา                    4     แหง  

                     (โรงเรยีนประถมศกึษาขยายโอกาส   ๑ แหง) 

 ประกอบดวย ดังตอไปนี้ 

๑.  โรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  จํานวน  ๑  แหง คอื   

               ๑ .๑ โรงเรยีนบานมะเกลอืโนนทอง  ปจจุบันเปดการเรยีนการสอนในระดับช้ัน

ประถมศกึษาถงึระดับมัธยมศกึษาตอนตน  

 

  วิสัยทัศนในการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

  จากผลการวเิคราะหขอมูลสภาพทั่วไป ปญหาและความตองการของประชาชน ตามประเด็น

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนการประเมนิสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา             

ในอนาคตขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก จากการประชุมประชาคมตําบลไดรวมกันวเิคราะหจุดแข็ง  

จุดออน โอกาสและอุปสรรค  จากผลการประเมนิศักยภาพการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบล             ให

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดชัยภูม ิแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ จึงกําหนดวสิัยทัศน          การ

พัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก โดยสอดคลองกบัโอกาสและศักยภาพขององคการบรหิาร    สวน

ตําบลบานกอก ดังนี้ 

 

   

 

 

 

 

วิสัยทัศนองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

“ มุงสูเกษตรกรรมกาวหนา ประชาชนอยูด ี  สบืสานประเพณี  และสงเสรมิการศึกษา” 

 



11 

ยุทธศาสตรขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

 เพื่อใหวสิัยทัศนการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก ที่วางไวบรรลุตามเปาประสงค  

การพัฒนา  จากการประชุมประชาคมหมูบานและประชุมประชาคมตําบล จงึไดทําการวเิคราะหวสิัยทัศน

และประเมนิศักยภาพการพัฒนา ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาและ          แนวทางการพัฒนา

ขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก ตามลําดับความสําคัญของทองถิ่นไว         6  ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1    การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2    การพัฒนาดานคุณภาพชีวติ สังคม ครอบครัวอยูดมีสีุข  

ยุทธศาสตรที่ 3    การพัฒนาดานเศรษฐกจิและพัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญา  

                            เศรษฐกจิพอเพยีง  

ยุทธศาสตรที่ 4    การพัฒนาดานสงเสรมิการศกึษา ศาสนาวฒันธรรม จารตีประเพณ ี  

                            และภูมปิญญาทองถิ่น  

ยุทธศาสตรที่ 5    การพัฒนาดานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื  

ยุทธศาสตรที่ 6    การพัฒนาดานการบรหิารจัดการองคกรที่ด ี มปีระสทิธภิาพ  

 

 เปาประสงคการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  

 1. เพื่อใหการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดมาตรฐาน  

 2. เพื่อสรางความเขมแข็งของครอบครัว สงเสรมิดานการกฬีา สงเสรมิและพัฒนา ผลติภัณฑ

ชุมชน ฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน ประชาชนไดรับบรกิารดานสาธารณสุขและสังคมสงเคราะหอยาง

ทั่วถงึ มสีุขภาพพลานามัยสมบูรณ มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิและสงเสรมิการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพตดิใหประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ด ี

 3. เพื่อสงเสรมิและพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง และประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยจากสารเคม ี

 4. เพื่อสงเสรมิและยกระดับการศกึษา  และเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยใหแกประชาชนและบํารุงรักษา

ศาสนา จารตีประเพณแีละภูมปิญญาอันดงีามของทองถิ่น 

 5. เพื่อพัฒนาและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื  

 6. เพื่อสรางระบบบรหิารจัดการที่ด ีและพัฒนาปรับปรุงประสทิธภิาพการใหบรกิารแกประชาชน    

สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนและพัฒนาทองถิ่น 

 ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก ไดรวบรวม

ขอมูลพื้นฐานและขอมูลที่สําคัญ จงึไดทําการวิเคราะหวสิัยทัศนและประเมนิศักยภาพการพัฒนาองคการ

บรหิาร  สวนตําบลบานกอก เพื่อบรรลุตามเปาประสงคการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลบานกอกที่

ไดวางไว  จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา เปาประสงคหลัก ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย และกล

ยุทธแนวทางการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

เปาประสงค เพื่อใหการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดมาตรฐาน 

กลยุทธ   สงเสรมิการพัฒนาและปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐาน ใหไดมาตรฐานและพอเพยีง  

ตอความตองการของประชาชน 

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย 

- มเีสนทางที่เปนมาตรฐาน และมกีารปรับปรุงและบํารุงรักษาเสนทางเพิ่มขึ้น  

- มกีารพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มขึ้น  

   

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานคุณภาพชวิีต  สังคม ครอบครัวอยูดมีสุีข 

เปาประสงค     เพื่อสรางความเขมแข็งของครอบครัว สงเสรมิดานการกฬีา สงเสรมิและพัฒนา

ผลติภัณฑชุมชน ฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน ประชาชนไดรับบรกิารดานสาธารณสุข

และ 

สังคมสงเคราะหอยางทั่วถงึ มสีุขภาพพลานามัยสมบูรณ มคีวามปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสนิและสงเสรมิการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิใหประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดี  

กลยุทธ     สงเสรมิความเขมแข็งของครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวติ สงเสรมิการสงเคราะหใหความ

ชวยเหลอืประชาชนใหมคีุณภาพชีวติที่ดขีึ้น พัฒนาผลติภัณฑชุมชน สงเสรมิอาชีพใหกับ

ประชาชน 

มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ สงเสรมิดานการกฬีา ดานสาธารณสุข สุขภาพ

อนามัย และปองกันโรคตดิตอ การปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย 

-    กจิกรรมสงเสรมิใหสถาบันครอบครัวมกีจิกรรมรวมกันเพิ่มขึ้น 

-    คดยีาเสพตดิและอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง 

- ประชาชนรวมกจิกรรมดานกฬีา เพี่อสงเสรมิสุขภาพอนามัยที่ดขีึ้นใชเวลาวาง  

ใหเปนประโยชนลดปญหายาเสพตดิ และมคีวามสามัคคใีนชุมชน 

     -   ประชาชนที่ไดรับบรกิารดานสาธารณสุขครบถวนและทั่วถงึ  

     -   กจิกรรมสงเสรมิสนับสนุนสุขภาพและการปองกันโรคตางๆ เพิ่มขึ้น  

               -    เด็ก เยาวชน สตร ีผูสูงอายุ ผูพกิาร ผูตดิเช้ือเอดส ผูยากไรดอยโอกาสและประชาชน 

             ภายในตําบล ไดรับการชวยเหลอืและดูแลเพิ่มขึ้นอยางทั่วถงึ 

- กลุมอาชีพที่มกีารสงเสรมิและสนับสนุน สมาชิกกลุมมรีายไดเพิ่มขึ้น  

- รายไดของครัวเรอืนที่ไดสงเสรมิฝกอบรมอาชีพมรีายไดเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานเศรษฐกจิ และศักยภาพดานการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

เปาประสงค      เพื่อสงเสรมิและพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง และประชาชน  

 มคีวามปลอดภัยจากสารเคมี 

กลยุทธ     สงเสรมิการเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงและปลอดภัยจากสารเคม ี  

และพัฒนานวัตกรรม 

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย 

        -    รอยละเกษตรกรตนทุนการผลติตํ่าลง และมรีายไดเพิ่มขึ้น หนี้สนิลดลง  

        -    รอยละเกษตรกรใชสารเคมใีนการทําการเกษตรกรรมลงลด  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสงเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี

และภูมปิญญาทองถิ่น 

เปาประสงค       เพื่อสงเสรมิและยกระดับการศกึษา  และเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยใหแกประชาชนและ

บํารุงรักษาศาสนา จารตีประเพณแีละภูมปิญญาอันดงีามของทองถิ่น 

กลยุทธ     สงเสรมิการศกึษา และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และบํารุงศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิญญาทองถิ่น เพื่อเตรยีมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน (AEC) 

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย 

- ประชาชนไดรับการศกึษาขัน้พื้นฐานครบถวน และเพิ่มขึ้น 

-    สถาบันการศกึษาไดรับการสงเสรมิเกี่ยวกับการพัฒนาดานการศกึษาเพิ่มขึ้น 

-    ประเพณแีละวัฒนธรรมไดรับการสนับสนุนและสงเสรมิใหสบืสานประเพณี  

     อันดงีามตอไป และภูมปิญญาทองถิ่นอยางตอเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางย่ังยืน 

เปาประสงค        เพื่อพัฒนาและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

กลยุทธ     สงเสรมิการอนุรักษฟนฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื  

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย 

-  รอยละประชาชนที่มคีวามตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

เพิ่มขึ้น 

-  มพีื้นที่ปาชุมชนมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
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เปาประสงค        เพื่อสรางระบบบรหิารจัดการที่ด ีและพัฒนาปรับปรุงประสทิธภิาพการใหบรกิาร 

แกประชาชน สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนและพัฒนาทองถิ่น 

กลยุทธ     การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภายในองคกรบรหิารจัดการบานเมอืงที่ดีและการ

บรกิารประชาชน สงเสรมิการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย 

- ประชาชนไดรับความรูและขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถงึเพิ่มขึ้น  

- ความพงึพอใจประสทิธภิาพในการบรหิารงานและใหบรกิารประชาชนเพิ่มขึ้น  

- ประชาชนใหความสําคัญและเขามามสีวนรวมในการเสนอความคดิเห็นในการ

บรหิารงานของทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก ไดประชาคมเพื่อรับทราบปญหาและความตองการ

ของประชาชนในแตละหมูบาน โดยรวบรวมปญหาและความตองการนํามาและสรุปผล โดยบงออกเปน

ดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๔.๑  ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 

- เสนทางคมนาคมบางสายไมสะดวก เนื่องจากเปนถนนลูกรัง 

- เสนทางเพื่อการเกษตรชํารุดบางจุด 

- ไฟฟามใีชในเฉพาะเขตชุมชนของหมูบาน  แตพื้นที่รอบนอกชุมชนหรอืหมูบาน      ยัง

ขาดไฟฟาใช 

- ประชาชนนอกเขตชุมชนหรอืไกลหมูบานยังไมมนี้ําประปาใช 

- ไฟฟาสาธารณะในหมูบานมนีอย ไมทั่วถงึทุกครัวเรอืน 

- ถนนในหมูบานเปนถนนดนิลูกรัง  ทําใหเกดิฝุน 

- การกอสรางรางระบายน้ํา วางทอระบายน้ํายังไมทั่วถงึ ทําใหเกดิปญหาน้ําทวมขัง

ในชวงฤดูฝน 

 ๔.๒  ปญหาดานแหลงนํ้า 

- ลําหวย  คลอง  แหลงน้ําสาธารณะตื้นเขนิ และไมเพยีงพอตอความตองการ 

- แหลงน้ําสําหรับอุปโภค  บรโิภค  ไมเพยีงพอ 

- ขาดแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บรโิภคในฤดูแลง 

- ขาดระบบประปา  และระบบชลประทานที่ดใีนหมูบาน 

- ขาดแหลงน้ําเพื่อการเกษตร  เชน  ฝาย  อางเก็บน้ํา ฯลฯ 
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 ๔.๓  ปญหาดานเศรษฐกจิ 

- การประกอบอาชีพและการมงีานทําในพื้นที่ อบต.บานกอก ประชาชน       

         สวนใหญมอีาชีพทางการเกษตร  นอกฤดูกาลทํานาไมมอีาชีพเสรมิ 

- อัตราคาจางของประชากรในเขต อบต.มอีัตราคาจางตํ่าเมื่อเทยีบกับ คาครองชีพ      

ที่สูงขึ้น 

- ผลผลติทางการเกษตรตอไรตํ่า  เนื่องจากพื้นดนิสวนใหญของ อบต.เปน ดนิเค็ม  

ดนิทราย  และสภาพอากาศแหงแลง 

- มกีารอพยพแรงงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพราะไมมอีาชีพเสรมิ 

- เกษตรกรไมมกีารรวมตัวเพื่อตอรองกับพอคาคนกลาง ทําใหขายผลผลติได          

ในราคาต่ํา 

- เกษตรกรไมมแีหลงสนิเช่ือดอกเบี้ยต่ํา  ทําใหเกดิการเปนหนี้สนิ  ดอกเบี้ยสูง 

- การใชสารเคมใีนการผลติมจํีานวนมาก 

- ขาดตลาดกลางเพื่อเปนแหลงซื้อ-ขาย 

 ๔.๔  ปญหาดานสังคม 

- ประชาชนขาดการรวมกลุม ชุมชนขาดความเขมแข็ง 

- ปญหาการลักลอบเลนการพนันในหมูบาน 

- ปญหาการแพรระบาดของยาเสพตดิในหมูเยาวชน และผูใชแรงงาน  

- ผูสูงอายุ เด็ก  คนพกิารและผูยากไร ยังไมไดรับสวัสดกิารที่เพยีงพอตอการดํารงชีพ 

และยังขาดคนดแูล ความเอาใจใสจากผูใกลชิด 

- การอพยพแรงงาน 

- ขาดเจาหนาที่ ที่จะใหความรูเกี่ยวกับการขอรับการชวยเหลอืจากหนวยงาน     

ราชการ 

 ๔.๕  ปญหาดานสาธารณสุข 

- สถานอีนามัยใหบรกิารยังไมทั่วถงึหรอือยูไกล 

- ไมไดรับการคุมครองชวยเหลอืดานการรักษาพยาบาล 

- ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจในดานสาธารณสุขพื้นฐานเบื้องตน 

- ระบบสุขาภบิาลในหมูบานไมดี  เชน  มขียะ แตไมมบีรเิวณทิ้งขยะ น้ําทวมขัง 

- การขาดสารอาหารในเด็กแรกเกดิ 

- ขาดการวางแผนครอบครัวทีด่ี 

 ๔.๖  ปญหาดานการเมอืง  การบรหิาร 

- ประชาชนขาดความรู  การมสีวนรวมในรูปประชาคม 

- ประชาชนขาดความเขาใจเกี่ยวกับกจิการของ อบต.การปกครอง 

- บุคลากรบางสวนขาดความเขาใจในการปฏบิัตงิาน 
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- รายไดของ อบต. ไมมพีอกับการแกปญหาของประชาชน 

- ขาดความรวมมอืในการเสยีภาษอีากรประชาชนบางสวน 

- ที่ทําการของ อบต. ไมสามารถอํานวยความสะดวกในการบรกิารประชาชน           

ไดครบทุกดาน          

- ขาดเครื่องมอื  เครื่องใชสํานักงานเพื่อบรกิารประชาชนและการปฏบิัตงิานตาง  ๆ 

- การบรกิารใหกับชุมชนไมทัว่ถงึ 

 ๔.๗  ปญหาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ประชาชนบางสวนมคีวามรูนอย 

- นักเรยีนที่จบการศกึษาไมไดเรยีนตอ เนื่องจากขาดทุนทรัพย 

- โรงเรยีนในบางหมูบานไมมี  ตองเดนิทางไปเรยีนที่หมูบานอื่น 

- โรงเรยีนขาดอุปกรณการเรยีนการสอนที่ทันสมัย 

- ขาดสถานที่เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ 

- ประชาชนขาดสถานที่ประกอบพธิทีางศาสนา 

- ประชาชนขาดความสนใจในวัฒนธรรมทองถิ่น 

 ๔.๘  ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

- ปาไมในเขต อบต.มนีอย 

- ประชาชนไมตระหนักถงึความสําคัญดานสิ่งแวดลอม 

- ดนิเสื่อมคุณภาพ ประชาชนขาดความรูเรื่องการดูแลรักษาหนาดนิ  

- ปญหาน้ําเสยีจากชุมชนขาดการบําบัด 

- ปญหาขยะไมไดรับการกําจัด 

- ปญหามลพษิจากการทําพรกิปน 

- ปญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานและฟารมไก ซึ่งตัง้อยูใกลหมูบาน 

- ปญหาแมลงวันมจํีานวนมากจากฟารมไก 

 

ความตองการของประชาชน 

๑. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 

       ๑.๑  ขุดลอกคลอง ,สรางสะพาน คสล. , วางทอระบายน้ํา 

  ๑.๒   ตดิตัง้โทรศัพทสาธารณะใหเพยีงพอทุกหมูบาน  

  ๑.๓   ตดิตัง้ไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้น 

   ๑.๔   ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หนิคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 

  ๑.๕   กอสรางถนนคอนกรตีในหมูบาน 

  ๑.๖   ขยายเขตประปา  
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๒. ความตองการดานแหลงนํ้า 

  ๒.๑  ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา และกําจัดวัชพชื 

     ๒.๒  ใหมกีารขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบาน 

       ๒.๓  ขุดลอกสระน้ําในหมูบาน 

       ๒.๔  ขุดสระน้ําในพื้นที่การเกษตร  

 ๒.๕  กอสรางภาชนะสําหรับเก็บน้ําฝนไวอุปโภคและบรโิภค 

 ๒.๖  กอสรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เชน ฝาย อางเก็บน้ํา ฯลฯ  

 

๓.  ความตองการดานเศรษฐกจิ 

 ๓.๑  จัดตัง้ศูนยขอมูลในการผลติทางการเกษตร 

 ๓.๒  ฝกอบรมความรู  ดานวชิากร และการศกึษาดูงาน  

  ๓.๓  สนับสนุนเงนิทุนพรอมอุปกรณ 

 ๓.๔  สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพแบบยั่งยนื 

  ๓.๕ จัดฝกอบรมอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ 

 ๓.๖  เพิ่มความรูดานการเพิ่มผลผลติและการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

   ๓.๗  แหลงเงินทนุประจําหมูบาน 

  ๓.๘  ใหความรูทางดานเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

๔. ความตองการดานสังคม 

๔.๑  ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ  มศูีนยขอมูล   หองสมุดชุมชน 

๔.๒  ใหความรูดานการจัดศกึษา การศกึษานอกระบบ  

๔.๓  ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพตดิตางๆ 

๔.๔  ฟนฟูและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถิ่น 

๔.๕  สงเสรมิความเขมแข็งของชุมชน 

๔.๖  สงเคราะหเด็ก สตร ีผูสูงอายุ ผูพกิาร และผูดอยโอกาส  

๕.  ความตองการดานสาธารณสุข  

 ๕.๑  ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแม และเด็ก 

๕.๒  ใหความรูดานสุขศกึษาและการวางแผนครอบครัว 

๕.๓  ใหมกีารปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพษิสุนัข 

๕.๔  ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ , เด็ก  , สตร ีและคนพกิาร   สงเคราะหผูสูงอายุ  

๕.๕  จัดระบบสุขาภบิาลในชุมชนใหถูกสุขลักษณะ เชน ระบายน้ํา ขยะจากครัวเรือน  
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๖. ความตองการดานการเมอืง การบรหิาร และจัดการขององคการบรหิารสวนตําบล  

 ๖.๑ จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชนกลุมสตรี, กลุมอาสา 

อื่นๆ 

 ๖.๒  จัดหาบุคลากรใหเพยีงพอในการปฏบิัตงิาน  

 ๖.๓  จัดหาครุภัณฑและอุปกรณใหเพยีงพอกับการปฏบิัตงิาน  

 ๖.๔  ใหความรูเกี่ยวกับการบรหิารงานขององคการบรหิารสวนตําบล  

 ๖.๕  ใหการบรกิารประชาชนไดรวดเร็ว  สะดวก ถูกตองและทั่วถงึ 

๗. ความตองการดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ๗.๑  สงเสรมิการศกึษานอกระบบ 

    ๗.๒  สนับสนุนทุนการศกึษาสําหรับนักเรยีน 

  ๗.๓  เทคโนโลย ีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมกับชุมชน 

  ๗.๔  ที่อานหนังสอืประจําหมูบานและหนังสอืพมิพ เอกสารทางวชิารการตาง ๆ 

    ๗.๕  ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรยีน 

 

๘.  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  ๘.๑  รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสยีลงในแหลงน้ําธรรมชาติ 

  ๘.๒  ฝกอบรมจัดตัง้เยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

  ๘.๓  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขนิ และกําจัดวัชพชื 

  ๘.๔  ปลูกปาไมทดแทน 

  ๘.๕  แกไขปญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานเลี้ยงไก และฟารมไก 

  ๘.๖  จัดหาที่ทิ้งขยะของแตละหมูบาน หรอืที่ทิ้งขยะรวมของตําบลพรอมระบบการจัดการที่ดี  

  ๘.๗  ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน 

    ๘.๘  ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสยีจากครัวเรอืน  
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ผลการวเิคราะหศักยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  (SWOT ) 

ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength ) จุดออน (Weakness) 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. พื้นที่ตําบลบานกอกเปนจุดเช่ือมโยงเสนทาง

ภายในจังหวัดและตางจังหวัด มกีารคมนาคมที่

สะดวกโดยทางรถยนต รถโดยสารประจําทาง และ

สามารถเดนิทางโดยรถไฟ 

2. มเีสนทางการคมนาคม โดยพื้นที่ของ              

ตําบลบานกอกอยูใกลสถานรีถไฟ จัตุรัส และ 

มเีสนทางรถไฟผานพื้นที่ตาํบลบานกอก  

ทําใหสะดวกและใชเวลานอยในการขนสงและ

คมนาคมไดตลอดป 

ดานศกึษา และสังคม 

1. ประชาชนนยิมสงบุตรหลานไปศกึษาเลาเรียนในโรงเรียน 

ตางตําบล /จังหวัดหรอืนอกเขตพื้นที่ 

2. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤตตินใน

สังคมและในชุมชน 

ดานเศรษฐกจิ 

1. ประชาชนบางสวนมรีายไดต่ําและมคุีณภาพชีวติต่ํากวาเกณฑ

มาตรฐาน 

2. สนิคาของกลุมอาชีพยังไมมคุีณภาพและชื่อเสยีง 

ที่โดดเดนและแตกตางจากพื้นที่อื่น  ๆ

3. ขาดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนาผลติภัณฑ

และการตลาดสนิคา OTOP  และ SME 

4. การบริหารจัดการผลติ การแปรรูป และการตลาด 

ดานการเกษตร ยังไมครบวงจรและขาดประสทิธภิาพ 

5. ขาดแหลงทองเที่ยวที่ดงึดูด ซึ่งตําบลบานกอก เปนพื้นที่

ทางผานในการเดนิทางเขาสูจังหวัดหรอืตางจังหวัด 

6. ขาดตลาดรองรับสนิคาของกลุมอาชีพตางๆ ในตําบล 

 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ขาดการบริหารจัดการใชน้ําอยางเปนระบบ 

2. ขาดการจัดทําผังเมอืงรวม 

3. มขีอจํากัดดานภูมศิาสตรที่ไมอํานวยในการจัดตัง้ 

เพื่อทําโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 

 ดานสิ่งแวดลอม 

1. ขาดการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยรวมอยางเปนระบบ 

2.  ประชาชนยังไมใหความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 ดานการเมอืงการบรหิาร 

1. ระบบการกระจายขาวสารในพื้นที่ยังไมมปีระสทิธภิาพและ

ทั่วถึง 

2. บุคลากรในองคกรขาดความรู ความชํานาญในการปฏบิัตงิาน 

3. มงีบประมาณในการพัฒนาตําบลจํานวนนอย 

4. ความรวมมอืในการมสีวนรวมในการพัฒนาตําบลมนีอยและ

ประชาชนไมใหความสําคัญเทาท่ีควร 



20 

 

ปจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1. นโยบายของรัฐบาล สามารถเพิ่มประสทิธภิาพในการแกไข

ปญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

2. การปฏรูิประบบราชการและนโยบายการพัฒนาจังหวัด 

แบบบูรณาการ เปนการเพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจัดการ

พัฒนาและแกไขปญหาของจังหวัด 

3. นโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน เพิ่มโอกาสในการ

พัฒนา 

ที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชน  

ทําใหชุมชนเขามามสีวนรวมไดดยีิ่งขึ้น 

4. นโยบายของรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนา OTOP และ SME  

นโยบายรัฐบาลสนับสนุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 

5.  นโยบายการปราบปรามยาเสพตดิและผูมอีทิธพิลอยาง

จริงจัง 

1. กฎระเบยีบบางประการไมเอื้อตอการประกอบ

อาชีพทองถ่ินบางประเภท  

2. การประกอบอาชีพที่มลีักษณะคลายคลงึกัน

หรอืประเภทเดยีวกัน สงผลกระทบทําใหเกิดการ

แขงขันในตลาดสูงขึ้น และราคาผลผลติต่ําลง 

3. ผลกระทบจากการขัดแยงทางการเมอืงสงผล 

ตอระบบเศรษฐกิจที่ไมมคีวามมั่นคง 

4. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกทําใหเกดิปญหา

วัยรุน 

5. ผลกระทบของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารหรอื ICT  โดยใชเทคโนโลยผีดิประเภท

ทําใหเกิดปญหาดานสังคมในชุมชนมากขึ้น 

6.  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ทําใหทองถ่ินมบีทบาท 

ในการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

8. นโยบายพัฒนาผลติภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ใหมปีระสทิธภิาพและยั่งยนืรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน 
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5. ภารกจิ อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  กําหนดวธิกีารดําเนนิการตามภารกจิสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  

นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผูบรหิารทองถิ่น  ทัง้นี้สามารถวเิคราะหภารกจิใหตรงกับสภาพ

ปญหา  โดยสามารถกําหนดแบงภารกจิไดเปน  ๗ ดาน  ซึ่งภารกจิดังกลาวถูกกาํหนดอยูใน

พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัตกิําหนด

แผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ดังนี้ 

            ๕.๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน มภีารกจิท่ีเกี่ยวของดังน้ี 

   (๑)   จัดใหมแีละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  (มาตรา ๖๗ (๑)) 

  (๒)  ใหมนี้ําเพื่อการอุปโภค  บรโิภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)) 

  (๓)  ใหมแีละบํารุงการไฟฟาหรอืแสงสวางโดยวธิอีื่น  (มาตรา ๖๘(๒)) 

    (๔)  ใหมแีละบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  (มาตรา ๖๘(๓)) 

   (๕)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ  (มาตรา ๑๖(๔)) 

  (๖)   การสาธารณูปการ  (มาตรา ๑๖(๕)) 

  ๕.๒ ดานสงเสรมิคุณภาพชวีติ มภีารกจิท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 

     (๑)  สงเสรมิการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพกิาร (มาตรา ๖๗(๖)) 

   (๒)  ปองกันโรคและระงับโรคตดิตอ  (มาตรา ๖๗(๓)) 

   (๓)  ใหมแีละบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ   

(มาตรา ๖๘(๔)) 

   (๔)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก  สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  

(มาตรา ๑๖(๑๐)) 

  (๕)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย  (มาตรา ๑๖(๒)) 

   (๖)  การสงเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาคและสทิธเิสรภีาพของประชาชน (มาตรา ๑๖(๕)) 

   (๗) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) 

  ๕ .๓ ดานการจัดระเบยีบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย   มภีารกจิ     

ท่ีเกี่ยวของดังน้ี 

   (๑)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา ๖๗(๔)) 

(๒) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสนิอันเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิ  (มาตรา  

๖๘(๘)) 

   (๓)  การผังเมอืง  (มาตรา ๖๘(๑๓)) 

   (๔)  จัดใหมทีี่จอดรถ  (มาตรา ๑๖(๓)) 

   (๕) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมอืง   (มาตรา ๑๖(๑๗)) 

    (๖)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา ๑๖(๒๘)) 
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๕.๔ ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว          มี

ภารกจิท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 

      ๑.   สงเสรมิใหมอีุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 

   ๒.  ใหมแีละสงเสรมิกลุมเกษตรกร และกจิการสหกรณ (มาตรา ๖๘(๕)) 

   ๓.  บํารุงและสงเสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 

  ๔.  ใหมตีลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 

  ๕.  การทองเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) 

  ๖.  กจิการเกี่ยวกับการพาณชิ (มาตรา ๖๘(๑๑)) 

   ๗.  การสงเสรมิ การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 

   ๘.  การพาณชิยกรรมและการสงเสรมิการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 

 ๕.๕ ดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมมี

ภารกจิ ท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 

    ๑. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม(มาตรา ๖๗(๗)) 

   ๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดนิและที่สาธารณะ รวมทัง้กําจัดมูลฝอย    และ

สิ่งปฏกิูล (มาตรา ๖๗(๒)) 

   ๓.  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพษิตางๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 

   ๕.๖  ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารตีประเพณี และภูมปิญญาทองถ่ิน มภีารกิจที่

เกี่ยวของ ดังน้ี 

๑. บํารุงรักษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปิญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดขีองทองถิ่น  

(มาตรา ๖๗(๘)) 

  ๒.   สงเสรมิการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 

   ๓.  การจัดการศกึษา (มาตรา ๑๖(๙)) 

  ๔. การสงเสรมิการกฬีา จารตีประเพณี และวัฒนาธรรมอันดงีามของทองถิ่น  

(มาตรา ๑๗(๑๘)) 

   ๕.๗ ดานการบรหิารจัดการและการสนับสนุนการปฏบิัตภิารกจิของสวนราชการและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มภีารกจิท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 

   ๑.  สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น  

(มาตรา ๔๕(๓)) 

   ๒. ปฏบิัตหินาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรอืบุคลากร 

ใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 

    ๓. สงเสรมิการมสีวนรวมของราษฎร ในการมมีาตรการปองกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
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  ๔. การประสานและใหความรวมมอืในการปฏบิัตหินาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(มาตรา ๑๗(๓)) 

  ๕. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เช่ือมตอระหวางองคการปกครอง  

สวนทองถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖)) 

 

๖. ภารกจิหลักและภารกจิรองท่ี องคการบรหิารสวนตําบลจะดําเนนิการ  

 ภารกจิหลัก 

๑. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

๒. ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ 

๓. ดานการจัดระเบยีบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

๔. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

๕. ดานการพัฒนาการเมอืงและการบรหิาร 

๖. ดานการสงเสรมิการศึกษา 

๗. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

    ภารกจิรอง 

๑. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสรมิประเพณี 

๒. การสนับสนุนและสงเสรมิศักยภาพกลุมอาชีพ 

๓. การสงเสรมิการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  

ดานการวางแผน  การสงเสรมิการลงทุน 
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๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

   องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 

๗  สวน  ไดแก สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กองสวัสดกิารสังคม และกองสงเสรมิการเกษตร  

โดยกําหนดกรอบอัตรากําลังจํานวนทัง้สิ้น  47  อัตรา แตเนื่องจากที่ผานมาองคการบรหิารสวนตําบล

บานกอก มภีารกจิ  อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และปรมิาณงานที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากในแตละสวน

ราชการ  ซึ่งจํานวนบุคลากรที่มอียูไมเพยีงพอตอการปฏบิัตภิารกจิใหสําเร็จลุลวงไดอยางมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล ดังนัน้ จงึมคีวามจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงขึ้นใหมเพื่อรองรับปรมิาณงานที่เพิ่มมาก

ขึ้น และแกไขปญหา  การบรหิารงานภายในสวนราชการขององคการบรหิารสวนตําบลตอไป 

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก มอีัตรากําลังของแตละสวนราชการ ดังนี้ 

  

สวนราชการ พนักงานสวนตําบล 

(คน) 

 

พนักงานจาง

ตามภารกจิ 

(คน) 

 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

(คน) 

 

 

รวม 

สํานักงานปลัด 8 3 2 13 

กองคลัง 5 3 - 8 

กองชาง 2 3 - 5 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

2 1 - 3 

กองการศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

5 4 3 12 

กองสวัสดกิารสงัคม 2 2 - 4 

กองสงเสรมิการเกษตร 1 1 - 2 

รวม 27 17 5 47 
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8.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

สภาพปญหาขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก วามภีารกจิ อํานาจหนาที่     

ความรับผิดชอบที่จะตองดําเนนิการแกไขปญหา ภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในตามพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขัน้ตอน

การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2542 และกฎหมา ยอื่นที่เกี่ยวของ โดยให

กําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 

 

๘.๑ โครงสราง 

จากการที่องคการบรหิารสวนตําบล  ไดกําหนดภารกจิหลักและภารกจิรองที่จะ

ดําเนนิการดังกลาว โดยองคการบรหิารสวนตําบลกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับ

ภารกจิดังกลาวและในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดําเนนิการตาม

ภารกจินัน้  อาจกําหนดเปนภารกจิอยูในงาน  หรอืกําหนดเปนฝาย  และในระยะตอไป  เมื่อมกีาร

ดําเนนิการตามภารกจินัน้  และองคการบรหิารสวนตําบลพจิารณาเห็นวา  ภารกจินัน้มปีรมิาณงานมาก

พอก็อาจจะพจิารณาตัง้เปนกองตอไป  ดังนี้   
 

 

     โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดิม 

     (ขนาดกลาง)   (25๖๑ – 256๓) 

      โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 

     (ประเภทสามัญ) (25๖4 – 2566) 

หมายเหตุ 

๑. สํานักงานปลัด อบต. 

   - งานบริหารทั่วไป 

   - งานบริหารงานบุคคล 

   - งานนโยบายและแผน 

   - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   - งานกฎหมายและคดี 

 

2. กองคลัง 

   - งานการเงนิ 

   - งานบัญชี 

   - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

   - งานกฎหมายทรัพยสนิและพัสดุ 

 

๑. สํานักงานปลัด อบต. 

   - งานบริหารทั่วไป 

   - งานบริหารงานบุคคล 

   - งานนโยบายและแผน 

   - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   - งานกฎหมายและคดี 

   - งานกิจการสภา 

 

2. กองคลัง 

   - งานการเงนิ 

   - งานบัญชี 

   - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

   - งานกฎหมายทรัพยสนิและพัสดุ 
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     โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดิม 

     (ขนาดกลาง)   (25๖๑ – 256๓) 

      โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 

     (ประเภทสามัญ) (25๖4 – 2566) 

หมายเหตุ 

 

2. กองคลัง 

   - งานการเงนิ 

   - งานบัญชี 

   - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

   - งานกฎหมายทรัพยสนิและพัสดุ 

3. กองชาง 

   - งานกอสราง 

   - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

   - งานประสานสาธารณูปโภค 

   - งานผังเมอืง 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   - งานสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

   - งานรักษาความสะอาด 

   - งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดลอม 

   - งานควบคุมโรค 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   - งานบริหารการศกึษา 

   - งานกิจการโรงเรียน 

   - งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   - งานสง เสริมการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

6. กองสวัสดกิารสังคม 

   - งานสวัสดกิารและพัฒนาชุมชน 

   - งานสังคมสงเคราะห 

   - งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 

  7. กองสงเสรมิการเกษตร 

   - งานสงเสริมการเกษตร 

   - งานสงเสริมปศุสัตว 

 

 

2. กองคลัง 

   - งานการเงนิ 

   - งานบัญชี 

   - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

   - งานกฎหมายทรัพยสนิและพัสดุ 

3. กองชาง 

   - งานกอสราง 

   - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

   - งานประสานสาธารณูปโภค 

   - งานผังเมอืง 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   - งานสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

   - งานรักษาความสะอาด 

   - งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดลอม 

   - งานควบคุมโรค 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   - งานบริหารการศกึษา 

   - งานกิจการโรงเรียน 

   - งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   - งานสง เสริมการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

6. กองสวัสดกิารสังคม 

   - งานสวัสดกิารและพัฒนาชุมชน 

   - งานสังคมสงเคราะห 

   - งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 

  7. กองสงเสรมิการเกษตร 

   - งานสงเสริมการเกษตร 

   - งานสงเสริมปศุสัตว 
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๘.๒ การวเิคราะหการกําหนดตําแหนง 

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก ไดวเิคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกจิที่ดําเนนิการใน

แตละสวนราชการในระยะเวลา  3  ปขางหนา  ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาปรมิาณงานในแตละสวนราชการมี

เทาใด  จึงจะเหมาะสมกบัภารกจิ ปรมิาณงาน  เพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบรหิารสวน

ตําบลบานกอก  และเพื่อใหการบรหิารงานขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอกเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล โดยนําผลการวเิคราะหตําแหนงมาบันทกึขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ตามตารางตอไปนี้ 

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก ไดวเิคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกจิที่

ดําเนนิการในแตละสวนราชการในระยะเวลา 3 ปขางหนา  ซึ่งองคการบรหิารสวนตําบลบานกอกได

สะทอนใหเห็นวาการดําเนนิการวเิคราะหปริมาณงานในแตละสวนราชการเพื่อนํามาวเิคราะหวาจะใช

ตําแหนงประเภทใด สายงานใด  จํานวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับภารกจิ ปรมิาณงาน ดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

- ปรมิาณงานตอป  1,509,290 / ๘๒,๘๐๐  

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 18.23 คน (อัตราตําแหนงปจจุบัน  13  อัตรา) 

 ๒. กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

- ปรมิาณงานตอป  857,220 / ๘๒,๘๐๐ 

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 10.35  คน  (อัตราตําแหนงปจจุบัน  6  อัตรา) 

 ๓. กองชาง องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  

- ปรมิาณงานตอป  878,880 / ๘๒,๘๐๐ 

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  ๑0.61  คน  (อัตราตําแหนงปจจุบัน  5  อัตรา) 

4. กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

- ปรมิาณงานตอป  284,610 / ๘๒,๘๐๐      

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  3.44  คน  (อัตราตําแหนงปจจุบัน  2  อัตรา 

5. กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ปรมิาณงานตอป  1,128,955 / ๘๒,๘๐๐ 

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 13.63  คน  (อัตราตําแหนงปจจุบัน 12 อัตรา) 

6. กองสวัสดกิารสังคม 

- ปรมิาณงานตอป  444,670 / ๘๒,๘๐๐      

           - จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  5.37  คน  (อัตราตําแหนงปจจุบัน  4  อัตรา)  

 7. กองสงเสรมิการเกษตร องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

- ปรมิาณงานตอป  177,156 / ๘๒,๘๐๐ 

- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 2.14  คน  (อัตราตําแหนงปจจุบัน  1  อัตรา) 

  ดังนัน้  เพื่อใหเกดิความคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบรหิารสวนตําบล

บานกอก  และเพื่อใหการบรหิารงานขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอกเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล จงึนําผลการวเิคราะหปรมิาณงานมากําหนดตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการ

บรหิารสวนตําบลบานกอกดังนี้ 
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กรอบอัตรากําลัง  3  ป ระหวางป 2564 - 2566 

ชื่อสายงาน 

กรอบ อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะตองใช กําลังคนท่ีตองการเพิ่ม  

 

 

หมายเหตุ 

 

อัตรา ในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา ( + ) เพิ่ม / ( - ) ลด 

กําลัง

เดมิ 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

  

นักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด อบต.) 

(กลาง) 1 
1 1 1 

 -  -  - 

 

10-3-00-1101-001                

นักบริหารงานทองถิ่น (รองปลัด 

อบต.) (ตน) 1 1 1 1  -  -  - 

วางเดมิ 

10-3-00-1101-001 
              

อยูระหวาง

การสรรหา 

สํานักงานปลัด                

นักบริหารงานท่ัวไป (หน.สป)  (ตน) 1 1 1 1  -  -  -  

10-3-01-2101-001                

นักทรัพยากรบุคคล  (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  -  

10-3-01-3102-001                

นักวเิคราะหนโยบายและแผน  

(ปก./ชก.) 1 
1 1 1 

 -  -  - 

 

10-3-01-3103-001                

นิติกร   (ปก.ชก.) 1 1 1 1  -  -  -  

10-3-01-3105-001     
 

    

 

   

 1 1 1 1  -  -  -  

                

เจาพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) 1 1 1 1  -  -  -  

10-3-01-4101-001         

พนักงานจางตามภารกิจคุณวุฒ)ิ                

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1  -  -   -  

ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ 1 1 1 1  -  -   -  

พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 1 1 1 1  -  -   -  

พนักงานจางทั่วไป                

พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1  -  -   -  

คนงานประจํารถบรรทุกน้ํา 1 1 1 1  -  -   -  
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ชื่อสายงาน 

กรอบ อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะตองใช กําลังคนท่ีตองการเพิ่ม  

 

หมายเหตุ 
อัตรา ในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา ( + ) เพิ่ม / ( - ) ลด 

กําลัง

เดมิ 
2564 2565 2565 2564 2565 2566 

กองคลัง                

นักบริหารงานการคลัง (ผอ.กองคลัง)  (ตน) 1 1 1 1  -  -  -  

10-3-04-2102-001                

นักวชิาการเงนิและบัญชี  (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  -  

10-3-04-3201-001                

นักวชิาการพัสดุ   (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  -  

10-3-04-3204-001                

เจาพนักงานการเงนิและบัญชี (ปง./ชง.) 1 1 1 1  -  -  - วางเดมิ 

10-3-04-4201-002 
              

(รองขอ 

กสถ.) 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได  (ปง/.ชง.) 1 1 1 1  -  -  - วางเดมิ 

10-3-04-4204-001 
              

(รองขอ 

กสถ.) 

พนักงานจางตามภารกิจ(คุณวุฒิ)                

ผูชวยนายชางสํารวจ 1 1 1 1  -  -   -  

ผูชวยเจาพนักงานการเงนิและบัญชี 1 1 1 1  -   -   -  

ผูชวยเจาพนักงานจดัเก็บรายได 1 1 1 1  -   -   -  

กองชาง                

นักบริหารงานชาง (ผอ.กองชาง)  (ตน) 1 1 1 1  -  -  -  

10-3-05-2103-001                

นายชางโยธา  (ปง./ชง.) 1 1 1 1  -  -  -  

10-3-05-4701-001                

พนักงานจางตามภารกิจ(คุณวุฒิ)                

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 1 1 1 1  -  -   -  

ผูชวยชางโยธา 1 1 1 1  -  -   -  

ผูชวยชางไฟฟา 1 1 1 1  -  -   -  
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ชื่อสายงาน 

กรอบ อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะตองใช กําลังคนท่ีตองการเพิ่ม  

 

หมายเหตุ 
อัตรา ในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา ( + ) เพิ่ม / ( - ) ลด 

กําลัง

เดมิ 
2564 2565 2565 2564 2565 2566 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                

นักบริหารงานสาธารณสุขฯ (ผอ.กอง สส.) (ตน) 1 1 1 1 -  -  - วางเดมิ 

10-3-06-2104-001 
              

(รองขอ 

กสถ.) 

นักวชิาการสาธารณสุข   (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  -  

10-3-06-3601-001                

พนักงานจางตามภารกิจ(คุณวุฒิ)                

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1  -  -   -  

กองการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม                

นักบริหารงานศึกษา (ผอ.กองการศึกษา)  (ตน) 1 1 1 1  -  -  -  

10-3-08-2107-001                

พนักงานจางตามภารกิจ(คุณวุฒิ)                

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1  -  -   -  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนทอง                

ครู  (103086600259) 
1 1 1 1  -  -  - 

เงนิ

อุดหนุน 

พนักงานจางตามภารกิจ                

ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)  
1 1 1 1  -  -  - 

เงนิ

อุดหนุน 

ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)  
1 1 1 1  -  -  - 

เงนิ

อุดหนุน 

พนักงานจางทั่วไป                

ผูดูแลเด็ก  1 1 1 1  -  -   - งบ อบต. 

ผูดูแลเด็ก  1 1 1 1  -  -   - งบ อบต. 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสระสี่เหลี่ยม                

ครู  (103086600260) 
1 1 1 1  -  -  - 

เงนิ

อุดหนุน 

ครู  (103086600262) 
1 1 1 1  -  -  - 

เงนิ

อุดหนุน 

พนักงานจางทั่วไป                

ผูดูแลเด็ก  1 1 1 1  -  -   - งบ อบต. 
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ชื่อสายงาน 

กรอบ อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะตองใช กําลังคนท่ีตองการเพิ่ม  

 

หมายเหตุ 
อัตรา ในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา ( + ) เพิ่ม / ( - ) ลด 

กําลัง

เดมิ 
2564 2565 2565 2564 2565 2566 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงสวาง                

ครู  (103086600261) 
1 1 1 1  -  -  - 

เงนิ

อุดหนุน 

พนักงานจางตามภารกิจ 

 

  

   

     

ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)  
1 1 1 1  -  -  - 

เงนิ

อุดหนุน 

กองสวัสดกิารสังคม                

นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม (ผอ.กองฯ) (ตน) 1 1 1 1  -  -  -  

10-3-11-2105-001                

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)  1 1 1 1  -  -  -  

10-3-11-3801-001                

พนักงานจางตามภารกิจ(คุณวุฒิ)                

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1  -  -   -  

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 1 1 1 1  -  -   -  

กองสงเสรมิการเกษตร                

นักบริหารงานการเกษตรฯ (ผอ.กอง สก.) 1 1 1 1 -  -  - วางเดมิ 

10-3-14-2109-001 
              

(รองขอ 

กสถ.) 

พนักงานจางตามภารกิจ(คุณวุฒิ)                

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 1 1 1 1  -  -   -  

รวม  47 47 47 47  -  -   -  
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางขององคการบรหิารสวน         

ตําบลบานกอก 

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  กําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรอืพนักงาน

สวนทองถิ่น  และพนักงานจาง ทุกตําแหนง ไดมโีอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะทัศนคติ

ที่ด ีมคีุณธรรมและจรยิธรรม อันจะทําใหการปฏบิัตหินาที่ของขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นและ

ลูกจางเปนไปอยาง มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล โดยจัดทําแผนพัฒนาขาราชการหรอืพนักงานสวน

ทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด  โดยมรีะยะเวลา  ๓  ป  ตามรอบของแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  การพัฒนา

นอกจากจะพัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏบิัตงิาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ

ตําแหนง ดานการบรหิาร ดานคุณสมบัตสิวนตัว และดานคุณธรรมและจรยิธรรมแลว องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตองตระหนักถงึการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ คอื การพัฒนาไปสู Thailand ๔.๐ ดังนั้น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงึจําเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสูยุค ๔.๐ เชนกัน โดย

กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสรมิการทํางานโดยยดึหลักธรรมาภบิาล เพื่อประโยชนสุข

ของประชาชนเปนหลัก กลาวคอื 

๑. เปนองคกรที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน   ตองมคีวามเปดเผยโปรงใส ในการทํางาน 

โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถงึขอมูลขาวสารของทางราชการหรอืมกีารแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน 

และสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรอืภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคมไดเขามามสีวนรวมและโอนถายภารกจิที่ภาครัฐไมควรดําเนนิการเอกออกไปใหแกภาค

สวนอื่น ๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนนิการแทน โดยการจัดระเบยีบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับ

กับการทํางานในแนวระนาบในลักษณะของเครอืขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 

ขณะเดยีวกันก็ยังตองเช่ือมโยงการทํางานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมเีอกภาพและสอดรับประสานกัน 

ไมวาจะเปนราชการบรหิารสวนกลางสวนภูมภิาคและสวนทองถิ่นดวยกันเอง 

๒. ยดึประชาชนเปนศูนยกลาง  ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนาโดยตัง้คําถาม

กับตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการ

ของประชาชน โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาตดิตอขอรับบรกิารหรอืรองขอความชวยเหลอืจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมทัง้ใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดจิทิัลสมัยใหมในการ

จัดบรกิารสาธารณะที่ตรงกับความตองการของประชาชน พรอมทัง้อํานวยความสะดวกโดยมกีาร

เช่ือมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพื่อใหบรกิารตางๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดยีว ประชาชนสามารถ

เรยีกใชบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการ

ตดิตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะตดิตอมาดวยตนเอง อนิเตอรเน็ต เว็ปไซด โซเซยีลมเีดยี 

หรอืแอปพลเิคช่ันทางโทรศัพทมอืถอืเปนตน 

 

 



33 

 

๓. องคกรที่มขีดีสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตองทํางานอยางเตรยีมการณไวลวงหนามี

การวเิคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคดิริเริ่มและประยุกตองคความรู ในแบบสหสาขาวิชา

เขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามคีวามยดืหยุน และ

ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มขีดี

สมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม รวมทัง้ทําใหบุคลากรมคีวามผูกพันตอ

การปฏบิัตริาชการ และปฏบิัตหินาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ทัง้นี้ วธิกีารพัฒนาอาจใชวธิกีารใด วธิกีารหนึ่งหรอืหลายวธิกี็ได เชน การปฐมนเิทศ  

การฝกอบรม การศกึษาดูงาน การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร เปนตน 

 

13. ประกาศคุณธรรม จรยิธรรมของพนักงาน สวนตําบล และพนักงานจาง  องคการบรหิารสวน

ตําบลบานกอก 

  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางของ องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  มหีนาที่

ดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาต ิ อํานวยความสะดวกและ

ใหบรกิารแกประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล  โดยจะตองยดึม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจรยิธรรม 

ดังนี้   

  ๑. การยดึม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม 

  ๒. การมจีติสํานกึที่ด ีซื่อสัตย สุจรติ และรับผิดชอบ  

  ๓. การยึดถอืประโยชนของประเทศชาตเิหนอืกวาประโยชนสวนตน และไมมผีล  

ประโยชนทับซอน 

  ๔. การยนืหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย  

  ๕. การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มอีัธยาศัย และไมเลอืกปฏบิัติ  

  ๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบดิเบอืนขอเท็จจรงิ  

  ๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได  

  ๘. การยดึม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  

  ๙. การยดึม่ันในหลักจรรยาวชิาชีพขององคกร  

  ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏบิัตติามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถอืวาเปนการกระทํา  

ผิดทางวนัิย 

 

------------------------------------------
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๑๒. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น 

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก   กําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรอืพนักงาน

สวนทองถิ่น ขาราชการครู บคุลากรทางการศกึษา ลูกจาง และพนักงานจาง ทุกประเภทตําแหนงทกุสาย

งาน และทุกระดับ ใหไดมโีอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะทัศนคตทิี่ด ีมคีุณธรรมและ

จรยิธรรม อันจะทําใหการปฏบิัตหินาที่ของขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล โดยจัดทําแผนพัฒนาขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นตามที่กฎหมาย

กําหนดมรีะยะเวลา  ๓  ป  สอดคลองกับระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง  ๓  ป   

การพัฒนาขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศกึษา 

ลูกจาง และพนักงานจาง นอกจากจะพัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏบิัตงิาน ดานความรูและทักษะ

เฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบรหิาร ดานคุณสมบัตสิวนตัว และดานคุณธรรมและจรยิธรรม

แลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองตระหนักถงึการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐบาล จังหวัด 

ประกอบดวย  เชน  การพัฒนาไปสู Thailand ๔.๐ ดังนัน้ องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก จึง

จําเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสูยุค ๔.๐ เชนกัน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร

เพื่อสงเสรมิการทํางานโดยยดึหลักธรรมาภบิาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก กลาวคอื 

๑. เปนองคกรที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน   ตองมคีวามเปดเผยโปรงใส ในการทํางาน 

โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถงึขอมูลขาวสารของทางราชการหรอืมกีารแบงปนขอมูลซึ่งกัน และกัน 

และสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรอืภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคมไดเขามามสีวนรวมและโอนถายภารกจิที่ภาครัฐไมควรดําเนนิการเองออกไปใหแกภาค

สวนอื่น ๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนนิการแทน โดยการจัดระเบยีบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับ

กับการทํางานในแนวระนาบในลักษณะของเครอืขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 

ขณะเดยีวกันก็ยังตองเช่ือมโยงการทํางานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมเีอกภาพและสอดรับประสานกัน 

ไมวาจะเปนราชการบรหิารสวนกลาง สวนภูมภิาคและสวนทองถิ่นดวยกันเอง 

๒. ยดึประชาชนเปนศูนยกลาง  ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตัง้คําถาม

กับตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการ

ของประชาชน โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาตดิตอขอรับบรกิารหรอืรองขอความชวยเหลอืจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมทัง้ใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดจิทิัลสมัยใหมในการ

จัดบรกิารสาธารณะที่ตรงกับความตองการของประชาชน พรอมทัง้อํานวยความสะดวกโดยมกีาร

เช่ือมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพื่อใหบรกิารตางๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดยีว ประชาชนสามารถ

เรยีกใชบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการตดิตอ

ไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะตดิตอมาดวยตนเอง อนิเตอรเน็ต เว็ปไซด โซเซยีลมเีดยี หรอื

แอปพลเิคช่ันทางโทรศัพทมอืถอื เปนตน 
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๓. องคกรที่มขีดีสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตองทํางาน อยางเตรยีมการณไวลวงหนามี

การวเิคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคดิริเริ่มและประยุกตองคความรู ในแบบสหสาขาวิชา

เขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามคีวามยดืหยุน และ

ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มขีดี

สมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม รวมทัง้ทําใหบุคลากรมคีวามผูกพันตอ

การปฏบิัตริาชการ และปฏบิัตหินาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

๔. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดจิิทัล 

   ใหถอืปฏบิัตติามหนังสอืสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  ๕  พฤษภาคม  

๒๕๖๓  เรื่อง  เครื่องมอืสํารวจทักษะดานดจิทิัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง ( Digital 

Government Skill Self-Assessment)  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางการพัฒนาทักษะ

ดานดจิทิัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดจิทิัล ตามมตคิณะรัฐมนตรใีน

การประชุมเมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๐ 

ทัง้นี้ วธิกีารพัฒนาอาจใชวธิกีารใด วธิกีารหนึ่งหรอืหลายวธิกี็ได เชน การปฐมนเิทศ     

การฝกอบรม การศกึษาดูงาน การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร เปนตน 
      

๑๓. ประกาศคุณธรรม  จรยิธรรมของขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง 

  องคการบรหิารสวนตําบลบานกอกประกาศคุณธรรม จรยิธรรมของขาราชการหรอื

พนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง  และพนักงานจาง  เพื่อใหขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง 

และพนักงานจาง  ยดึถอืเปนแนวทางปฏบิัตติามที่กฎหมายกําหนด  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  

และพนักงานจางขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก มหีนาที่ดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย     

เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาต ิ อํานวยความสะดวกและใหบรกิารแกประชาชนตาม     

หลักธรรมาภบิาล  โดยจะตองยดึม่ันในคานยิมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้   

  ๑. การยดึม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม  

  ๒. การมจีติสํานกึที่ด ีซื่อสัตย สุจรติ และรับผิดชอบ  

  ๓. การยึดถอืประโยชนของประเทศชาตเิหนอืกวาประโยชนสวนตน และไมมผีลประโยชนทับซอน 

  ๔. การยนืหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย  

  ๕. การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มอีัธยาศัย และไมเลอืกปฏบิัติ  

  ๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบดิเบอืนขอเท็จจรงิ  

  ๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได  

  ๘. การยดึม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  

  ๙. การยดึม่ันในหลักจรรยาวชิาชีพขององคกร  

  ทัง้นี้ การฝาฝนหรอืไมปฏบิัตติามมาตรฐานทางจรยิธรรม ใหถอืวาเปนการกระทําผิดทางวนัิย

   

    *********************************************** 



 

 

 

 

คําสั่งองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

  ท่ี            / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล  ๓   ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

ขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

…………………………….……. 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัตใิหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมคีวาม

เปนอสิระในการบรหิารบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่นประกอบกับ

พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  บัญญัตใิห คณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

สวนตําบลและลูกจางขององคการบรหิารสวนตําบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

กําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ ประกอบกับมาตราแหง

พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

การบรหิารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

กําหนด คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูม ิ ในการประชุมครัง้ที่ ๑๐/๒๕๔๕  เมื่อวันที่ ๒๔ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดมมีตปิระกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล

สําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบรหิารสวนตําบล ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ วาดวยการ

กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคการบรหิาร

สวนตําบล ในระยะเวลา  ๓  ป (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก จึงแตงตัง้

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนตําบล ประกอบดวย บุคคล ดังตอไปนี้ 

      1. นายสุทธศัิกดิ์  สังขทอง  ตําแหนง ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  เปนประธานกรรมการ 

      3. นางนศิากร  แนวประเสรฐิ ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  เปนกรรมการ  

      4. นางสาวชวนพศิ เลศิประเสรฐิ  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด          เปนกรรมการ 

     5. นายนาราวุธ  แขตสันเทยีะ     ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  เปนกรรมการ  

     ๖. นางสาวดอกจันทร เอื้อศร ี ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

            เปนกรรมการ           

      7. นายยุทธนา  พพิธิกุล   ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม  เปนกรรมการ            

      8. นางสมติา  ประจงคา       ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล   เปนกรรมการและเลขานุการ  

 

/ ท้ังน้ีใหคณะกรรมการ... 
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 ท้ังน้ีใหคณะกรรมการดังกลาวมอีํานาจหนาท่ีดําเนินการ ดังน้ี  

      ๑. ศกึษาวเิคราะหอํานาจหนาที่ และภารกจิ ความรับผิดชอบขององคการบรหิารสวนตําบล

ในชวงเวลา  ๓  ป 

      ๒. ใหผูที่ไดรับการแตงตัง้ศกึษาวเิคราะหความตองการกําลังคนทัง้หมดขององคการบรหิาร

สวนตําบลในชวงระยะเวลา  ๓  ป  วาตองการคนประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด จึงจะสามารถ

ปฏบิัตงิานตามภารกจิที่อยูในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

      ๓. ศกึษาวเิคราะหการวางแผนการใชกําลังคน อยูในปจจุบันและกําลังคนที่ขาดอยูและ

ตองการเพิ่มเตมิ อัตราความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายงานหรอืไดรับมอบหมายเพิ่มขึ้น 

อัตราการสูญเสยีในแตละป 

      ๔. ศกึษาวเิคราะหการวางแผนการใชกําลังคน เปนการวางแผนเพื่อใหมกีารใชกําลังคนที่มอียู

ในองคการบรหิารสวนตําบลใหเกดิประโยชนสูงสุด โดยการสาํรวจและประเมนิความรูความสามารถ ของ

กําลังคนที่มอียู การพัฒนาหรอืการฝกอบรมกําลังคนที่มอียูใหมปีระสทิธภิาพสูงขึ้น และใหกําลังคนที่มี

อยูใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน 

      ๕. จัดโครงสรางและแบงสวนราชการ การกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละสวน

ราชการ การแบงงานภายในสวนราชการ การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตาง ๆ โดยการกําหนด

โครงสรางสวนราชการใหเปนไปตามประกาศกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล และ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูม ิในการประชุมครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๔๕ เมื่อวันที่  ๒๔  

ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  เมื่อดําเนนิการเสร็จสิ้นแลว ใหองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก เสนอแผนอัตรากําลัง

ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมแิลวใหองคการบรหิารสวนตําบลบานกอกใชแผน

อัตรากําลัง  ๓  ป ( พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ )  เพื่อเปนกรอบกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงของ

องคการบรหิารสวนตําบล  ตามระยะเวลาดังกลาวตอไป 

  

  ทัง้นี้  ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 

 
    

สั่ง   ณ   วันที่           เดอืน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖3 

 

( นายสุทธศัิกดิ์  สังขทอง ) 

ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  ปฏบิัตหินาที่ 

นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

 

 



แผนอัตรากําลัง 3 ป 
ของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖4 – 2566 

 



 

คํานํา 
 

     องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  ไดมกีารจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (25๖๔ – 2566)  

โดยมโีครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสมไมซ้ําซอน  มกีารกําหนดตําแหนง  การจัด

อัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  พ .ศ.  2537  และตามพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและ

ขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ .ศ.  2542  เพื่อใหคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวน

ตําบลใหเหมาะสม  ทัง้ยังใชเปนแนวทางในการดําเนนิการวางแผนการใชอัตรากําลัง  การพัฒนา

บุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  ใหเหมาะสมอกีดวย 

     องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก จึงไดมกีารวางแผนอัตรากําลัง 3 ป (25๖๔ - 256๖)  

เพื่อใชประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแตงตัง้พนักงานสวนตําบล  และเพื่อใหการ

บรหิารงานขององคการบรหิารสวนตําบลใหเกดิประโยชนสูงสุดตอประชาชน  เกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิ

ตามอํานาจหนาที่  มปีระสทิธภิาพ  มคีวามคุมคา  สามารถลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน  และมกีารลด

ภารกจิและยุบเลกิหนวยงานที่ไมจําเปน  การปฏบิัตภิารกจิสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดเปนอยางด ี

 

 

       องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง                 หนา 

1. หลักการและเหตุผล         1 

2. วัตถุประสงค          ๑ 

3. กรอบแนวคดิในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป      2 

4. สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  8 

5. ภารกจิ  อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     21 

6. ภารกจิหลัก และภารกจิรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนนิการ   23 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง   24 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ        25 

9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอื่น     32 

10. แผนภูมโิครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ป    36 

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ   44 

12. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น     48 

13. ประกาศคุณธรรม  จรยิธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง   49  

ภาคผนวก           

 

                                         …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียด 
 

ขอ 8 โครงสรางการกําหนดสวนราชการ   

ขอ  9 ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงนิเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น   

     ขอ 10 แผนภูมโิครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ป

     

ของ 

องคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖4 – 2566 
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