แผนอัตรากําลัง 3 ป
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ – 256๖
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก
…………………………..
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
(ก.จังหวัด ) กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูใน
สวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล
จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล
เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ใหเปนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
(ก.กลาง) กําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางให
องคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนกรอบในการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง
และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผน
อัตรากําลั่ง 3 ป
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบานกอก จึงไดจัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขึ้น

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่
เหมาะสมไมซ้ําซอน
2.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง
โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมาย
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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2.3 เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด ) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง วาถูกตองเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบของสวนราชการนั้นหรือไม
2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบล
2.5 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุและแตงตั้ง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงาน
จางเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางมีมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจ
สามารถใหบริการสาธารณะ แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
2.6 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบล สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก ประกอบดวยนายก
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก เปนประธานกรรมการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานกอก
หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการเปนกรรมการ หัวหนาสวนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ และขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมาย ไมเกิน
๒ คน เปนผูชวยเลขานุการ มีหนาที่จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕6๔ – พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยใหมี
ขอบเขตเนือ้ หาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาในพื้นที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว จึง
จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตางๆใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนี้
เปนการพิจารณาวาลักษณะงานในปจจุบันที่ดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจ อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบหรือไม อยางไร หากลักษณะงานที่ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจ อํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบ จึงตองพิจารณางานแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต
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รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเตรียมความพรอมในเรื่องแผนอัตรากําลังคนใหสามารถ
รองรับสถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
การวางกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสม ที่เนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว
และมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน อีกทั้งยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวย ใน
การกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยางเหมาะสมกับภารกิจ โดย
ใหพิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานขององคการบริหารสวนตําบลบานกอกดังนี้
พนักงานสวนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เนนการใชความรู
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความตอเนื่องในการทํางาน มีอํานาจหนาที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานเทศบาลไว ดังนี้
- สายงานบริหารงานทองถิ่น ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล
- สายงานอํานวยการทองถิ่น ไดแก หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ไดแก สายงานที่บรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไป ไดแก สายงานที่บรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี
พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกําหนดระยะเวลา การ
ปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑการกําหนด
พนักงานจางจะมี 3 ประเภท แตองคการบริหารสวนตําบลบานกอก เปนองคการบริหารสวนตําบล
ประเภทสามัญดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง ๒ ประเภทดังนี้
- พนักงานจางตามภารกิจ
- พนักงานจางทั่วไป

3.2 การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อ
รองรับภารกิจตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกไขปญหาของจังหวัดชัยภูมิไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีภารกิจ อํานาจหนาที่ที่จะตองดําเนินการแกไข
ปญหาภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ.
2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
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1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. กองสวัสดิการสังคม
7. กองสงเสริมการเกษตร
3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขารวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพของกลุมงานตางๆโดยในสวนนี้จะคํานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนด
ระดับชั้นงานในแตละประเภท เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถิ่น (ขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง ) โดยหลักการแลว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้น ในการกําหนด
อัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงที่
กําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบ
ของงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
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3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาที่ใช
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง
โดยสมมติฐานทีว่ า งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรา
กําลังคนมากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย
งานมาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได
ดังนั้น การคํานวณเวลา ที่ใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ
( Relative Information) มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริง
เหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคํานวณเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตอง
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะใน
บางครั้งอาจเปนไปไดวางานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของ
หนวยงานอื่น ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย
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องคการบริหารสวนตําบลบานกอก ไดนําขอมูลเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริงในอดีต และไดวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดยพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้
พิจารณางานพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในสายงานวา
- สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม
- มีภาระงานที่ตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม
- การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม
พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบวา
- ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตําบล
บานกอก
- ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ตองอาศัยสายงานดังกลาว/หรือทดแทนดวย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกวาได
- การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ
การนําปริมาณงานที่เกิดขึ้นแตละสวนราชการ มาเพื่อวิเคราะหการกําหนดอัตรา และ
คํานวณระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองคการบริหารสวนตําบลบานกอก ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหา
เวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้
จํานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ป x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนคา
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1. 230 คือ จํานวนวัน ใน 1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
2. 6 คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา 6 ชั่วโมง
3. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ชั่วโมง / 1 ป ทํางาน 1,380 ชั่วโมง
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380
นาที

x 60 จะได 82,800

3.5 การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนํา
ผลลัพธที่พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลัง
ที่ตองใชสําหรับการสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานที่วา หากผลงานที่ผาน
มาเปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการ
พิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด
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3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความ
คิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียหรือประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณา
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงการสราง
องคกรและการแบงงานในพื้นที่นั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หาก
กําหนดโครงสรางที่มากเกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งาน
ธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในสวนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนด
โครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ สวนราชการในปจจุบันมี
ขาราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตําแหนงที่จะเกษียณอายุไป เปนตน
3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่
ภายในสวนราชการและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือ
การ
สัมภาษณซึ่งมุมมองตางๆ อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอื่นๆกระบวนการนี้เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังใหมหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน ซึ่งการเปรียบเทียบ
จํานวนกรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบล ก.และงานการเจาหนาที่ใน
องคการบริหารสวนตําบล ข. ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบคลายกันและมีแนวโนมของการใชอัตรากําลังใกลเคียง
กับองคการบริหารสวนตําบลบานกอกในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและ
การกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันในการปฏิบัติงานภายในองคกร
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจํานวนอัตรากําลังในองคการบริหารสวนตําบลขางเคียงที่มี
งบประมาณและภาระหนาที่ใกลเคียงกันมีขอมูล ดังนี้
การเปรียบเทียบ อปท. ที่อยูในกลุม/หรือขนาดเดียวกัน หรือ Benchmarking
งบประมาณ
รายจาย
ชื่อ อปท.

คาใชจาย

อัตรากําลัง
สวน
ราชการ

พจ.
พจ.
ตาม
รวม
ทั่วไป
ภารกิจ

ประจําป
งบฯ 2563

ม. 35 (%)

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

พนักงาน พนักงาน ลูกจาง
สวนตําบล
ครู
ประจํา
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สรุป จากการเปรียบเทียบขอมูลกับ อปท.ขางเคียง (Benchmarking) ซึ่งอยูในกลุมที่มี
หนาที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานตามตารางขอมูลขางตน จะพบวาการกําหนดกรอบอัตรากําลังมี
ความสอดคลองกับปริมาณงานที่ใกลเคียงกัน
3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นทุกคน โดยตองรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละครั้ง 1 ครั้ง
การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลด
จํานวนกรอบอัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุง หมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณา
กําหนดกรอบอัตรากําลังที่เปนระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณา
การกําหนดตําแหนงที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกวาการเพิ่ม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน
การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกําหนดกรอบตําแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสม
นอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก
รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทํางาน ก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพ
มากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอื่น ก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปนตําแหนง
ประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้
เปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพิ่มจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา
กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางให
สวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการ
วางแผนกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวม
ขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทําใหสว นราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอื่น ๆ เชน
- การใชขอมูลที่หลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหาก
จะตองมีการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน
- การจัดทํากระบวนการจริง
(Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นําไปใชวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะเวลายาวสวนราชการ
สามารถนําผลการจัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
(Process Re-engineer) อันจะนําไปสูการใชอัตรากําลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปน
ประโยชนในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะ
เพิ่ม/ลดลง
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4. สภาพปญหาของพืน้ ที่และความตองการของประชาชน
เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีความ
ครบถวน และสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบล
บานกอก ไดวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล วามีปญหาอะไร มีความ
จําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ ที่สําคัญอะไรบางแลวแบงออกเปนดานตาง ๆ
ดังนี้
สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก
1. ที่ตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลบาน
กอก ไดมีการจัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อป พ.ศ.2539 มีที่ตั้งสํานักงานอยูที่ เลขที่ 13 หมูที่ 12 ตําบลบานกอก
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยูพื้นที่ของอําเภอจัตุรัส โดยพื้นที่ของตําบล บานกอกบางสวนเปนพื้นที่
ดําเนินการของเทศบาลตําบลจัตุรัส และองคการบริหารสวนตําบลบานกอก ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด
ชัยภูมิ หางจากศาลากลางจังหวัด 38 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ตําบลหนองบัวบาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต
ติดกับ ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก
ติดกับ ตําบลหนองบัวใหญ อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
และตําบลรังงาม
อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก
ติดกับ ตําบลหนองบัวโคก ตําบลกุดน้ําใส และตําบลหนองบัวบาน
อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
2. เนื้อที่
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีเนื้อที่ในเขตตําบลบานกอกประมาณ 61,247
ไร
หรือ 98 ตารางกิโลเมตร (มีเนื้อที่ในเขตเทศบาลจัตุรัสรวมอยูประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร)
3. ภูมิประเทศภูมิอากาศ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานกอก เปนพื้นที่สูงโดยทางดานทิศเหนือสูงกวา
ระดับน้ําทะเล 230 เมตร ดานทิศใตสูงกวาระดับน้ําทะเล 260 เมตร พื้นที่ทั้งสองดานมีลักษณะ
ลาดเอียงลงมาตอนกลางของตําบล สภาพดินเปนดินเหนียวปนทรายและมีพื้นที่เปนดินเค็มบางสวน
โดยหนาดินถูกชะลาง ทําการเกษตรไมไดผลเทาที่ควรและในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานกอก
มีสภาพภูมิอากาศที่แหงแลง มีปริมาณน้ําฝนนอยในแตละป
4. จํานวนหมูบาน
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีจํานวน 17 หมูบาน อยูในเขตเทศบาลตําบลจัตุรัส
เปนบางสวน จํานวน 3 หมูบาน
จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกอก(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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องคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีจํานวน 17 หมูบาน ไดแก
หมูที่ 1 บานกอก
หมูที่ 10 บานคงคาลอม
หมูที่ 2 บานกอก
หมูท่ี 11 บานโนนทอง
หมูที่ 3 บานโนนทอง
หมูที่ 12 บานกอก
หมูที่ 4 บานสําโรงทุง
หมูที่ 13 บานมะเกลือ
หมูที่ 5 บานหลุบงิ้ว
หมูที่ 14 บานสระสี่เหลี่ยม
หมูที่ 6 บานมะเกลือ
หมูที่ 15 บานหนองไผ
หมูที่ 7 บานสระสี่เหลี่ยม
หมูที่ 16 บานดงผาสุข
หมูที่ 8 บานโนนสะอาด
หมูที่ 17 บานโนนทอง
หมูที่ 9 บานทุงสวาง
5. ทองถิ่นอื่นในตําบล
จํานวนเทศบาล 1 แหง คือ เทศบาลตําบลจัตุรัส
6. ประชากร
องคการบริหารสวนตําบลบานกอกมีประชากรทั้งสิ้น 6,796 คน
แยกเปนชาย
3,337 คน
เปนผูหญิง
3,459 คน
ความหนาแนนเฉลี่ย
72.63 คน ตอ ตารางกิโลเมตร
สภาพทางเศรษฐกิจ
1. อาชีพ
ประชากรสวนใหญในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีอาชีพ การเกษตรกรรม
(ทํานา ทําไร ทําสวน ประมง ปศุสัตว) ประมาณ 50 % กําลังศึกษา 19.50 % รับจางทั่วไป 17.60 %
ไมมีอาชีพ 4.60 % รับราชการ เจาหนาที่ของรัฐ 2 % คาขาย 2.9 % ธุรกิจสวนตัว 1.1 % พนักงาน
บริษัท 0.9%
ที่มา : ขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับตําบล ป 2556 (จปฐ.)
2. หนวยธุรกิจในเขต อบต.
- ปมน้ํามันและกาช
4
แหง
- โรงสี
11 แหง
สภาพทางสังคม
1. การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
4
แหง
- (โรงเรียนขยายโอกาส)
1
แหง
- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
16 แหง
- ศูนยขอมูลตําบล
1
แหง

10
สภาพทางเศรษฐกิจ
ราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลบานกอก สวนมากประกอบอาชีพในการเกษตร เลี้ยงสัตว และรับจาง
เชนทําไรมันสําปะหลัง ไรออย ไรพริก ทํานา ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแลว
ประชาชนบางสวนจะเขาไปหางานทําในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อหารายไดเสริมใหกับครอบครัว
- ปมน้ํามันและกาซ ๔
แหง
- โรงสี
๑๐ แหง
- รานขายของชํา
๖๐ แหง
- ลานมัน

๓

แหง

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
4 แหง
(โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ๑
แหง)
ประกอบดวย ดังตอไปนี้
๑. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จํานวน ๑ แหง คือ
๑.๑ โรงเรียนบานมะเกลือโนนทอง ปจจุบันเปดการเรียนการสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน

วิสัยทัศนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานกอก
จากผลการวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไป ปญหาและความตองการของประชาชน ตามประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลบานกอกจากการประชุมประชาคมตําบลไดรวมกันวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาสและอุปสรรค จากผลการประเมินศักยภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดชัยภูมิ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ จึงกําหนดวิสัยทัศน
การ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานกอกโดยสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพขององคการบริหาร สวน
ตําบลบานกอก ดังนี้

วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบลบานกอก
“ มุงสูเกษตรกรรมกาวหนา ประชาชนอยูดี สืบสานประเพณี และสงเสริมการศึก” ษา
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ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก
เพื่อใหวิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานกอก ที่วางไวบรรลุตามเปาประสงค
การพัฒนา จากการประชุมประชาคมหมูบานและประชุมประชาคมตําบล จึงไดทําการวิเคราะหวิสัยทัศน
และประเมินศักยภาพการพัฒนา ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก ตามลําดับความสําคัญของทองถิ่นไว
6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม ครอบครัวอยูดีมีสุข
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ
เปาประสงคการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก
1. เพื่อใหการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดมาตรฐาน
2. เพื่อสรางความเขมแข็งของครอบครัว สงเสริมดานการกีฬา
สงเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ
ชุมชน ฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขและสังคมสงเคราะหอยาง
ทั่วถึง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมี
4. เพื่อสงเสริมและยกระดับการศึกษา และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใหแกประชาชนและบํารุงรักษา
ศาสนา จารีตประเพณีและภูมปิ ญญาอันดีงามของทองถิ่น
5. เพื่อพัฒนาและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6. เพื่อสรางระบบบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนและพัฒนาทองถิ่น
ตัวชี้วัด
/ คาเปาหมาย
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก ไดรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานและขอมูลที่สําคัญ จึงไดทําการวิเคราะหวิสัยทัศนและประเมินศักยภาพการพัฒนาองคการ
บริหาร สวนตําบลบานกอก เพื่อบรรลุตามเปาประสงคการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานกอกที่
ไดวางไว จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา เปาประสงคหลัก ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย และกล
ยุทธแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก ดังนี้
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ยุทธศาสตรที่
1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาประสงค เพื่อใหการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดมาตรฐาน
กลยุทธ สงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐาน ใหไดมาตรฐานและพอเพียง
ตอความตองการของประชาชน
ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
- มีเสนทางที่เปนมาตรฐาน และมีการปรับปรุงและบํารุงรักษาเสนทางเพิ่มขึ้น
- มีการพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม ครอบครัวอยูดีมีสุข
เปาประสงค

เพื่อสรางความเขมแข็งของครอบครัว สงเสริมดานการกีฬา สงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุข
และ
สังคมสงเคราะหอยางทั่วถึง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ
สงเสริมความเขมแข็งของครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมการสงเคราะหใหความ
ชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สงเสริมดานการกีฬา ดานสาธารณสุข สุขภาพ
อนามัย และปองกันโรคติดตอ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
- กิจกรรมสงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันเพิ่มขึ้น
- คดียาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง
- ประชาชนรวมกิจกรรมดานกีฬา เพี่อสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนลดปญหายาเสพติด และมีความสามัคคีในชุมชน
- ประชาชนที่ไดรับบริการดานสาธารณสุขครบถวนและทั่วถึง
- กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนสุขภาพและการปองกันโรคตางๆ เพิ่มขึ้น
- เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดส ผูยากไรดอยโอกาสและประชาชน
ภายในตําบล ไดรับการชวยเหลือและดูแลเพิ่มขึ้นอยางทั่วถึง
- กลุมอาชีพที่มีการสงเสริมและสนับสนุน สมาชิกกลุมมีรายไดเพิ่มขึ้น
- รายไดของครัวเรือนที่ไดสงเสริมฝกอบรมอาชีพมีรายไดเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและศักยภาพดานการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค

เพื่อสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชน
มีความปลอดภัยจากสารเคมี
กลยุทธ สงเสริมการเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปลอดภัยจากสารเคมี
และพัฒนานวัตกรรม
ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
- รอยละเกษตรกรตนทุนการผลิตต่ําลง และมีรายไดเพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง
- รอยละเกษตรกรใชสารเคมีในการทําการเกษตรกรรมลงลด

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค
กลยุทธ

เพื่อสงเสริมและยกระดับการศึกษา และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใหแกประชาชนและ
บํารุงรักษาศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาอันดีงามของทองถิ่น
สงเสริมการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน (AEC)

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
- ประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถวน และเพิ่มขึ้น
- สถาบันการศึกษาไดรับการสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาดานการศึกษาเพิ่มขึ้น
- ประเพณีและวัฒนธรรมไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหสืบสานประเพณี
อันดีงามตอไป และภูมิปญญาทองถิ่นอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
เปาประสงค
เพื่อพัฒนาและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
กลยุทธ สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
- รอยละประชาชนที่มีความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้น
- มีพื้นที่ปาชุมชนมากขึ้นอยางตอเนื่อง
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เปาประสงค
กลยุทธ

เพื่อสรางระบบบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ
แกประชาชน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนและพัฒนาทองถิ่น

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองคกรบริหารจัดการบานเมืองที่ดีและการ
บริการประชาชน สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
- ประชาชนไดรับความรูและขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึงเพิ่มขึ้น
- ความพึงพอใจประสิทธิภาพในการบริหารงานและใหบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
- ประชาชนใหความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการ
บริหารงานของทองถิ่นเพิ่มขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก ไดประชาคมเพื่อรับทราบปญหาและความตองการ
ของประชาชนในแตละหมูบาน โดยรวบรวมปญหาและความตองการนํามาและสรุปผล โดยบงออกเปน
ดานตาง ๆ ดังนี้
๔.๑ ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
- เสนทางคมนาคมบางสายไมสะดวก เนื่องจากเปนถนนลูกรัง
- เสนทางเพื่อการเกษตรชํารุดบางจุด
- ไฟฟามีใชในเฉพาะเขตชุมชนของหมูบาน แตพื้นที่รอบนอกชุมชนหรือหมูบาน ยัง
ขาดไฟฟาใช
- ประชาชนนอกเขตชุมชนหรือไกลหมูบานยังไมมีน้ําประปาใช
- ไฟฟาสาธารณะในหมูบานมีนอย ไมทั่วถึงทุกครัวเรือน
- ถนนในหมูบานเปนถนนดินลูกรัง ทําใหเกิดฝุน
- การกอสรางรางระบายน้ํา วางทอระบายน้ํายังไมทั่วถึง ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขัง
ในชวงฤดูฝน
๔.๒ ปญหาดานแหลงน้ํา
-

ลําหวย คลอง แหลงน้ําสาธารณะตื้นเขิน และไมเพียงพอตอความตองการ
แหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค ไมเพียงพอ
ขาดแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแลง
ขาดระบบประปา และระบบชลประทานที่ดีในหมูบาน
ขาดแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เชน ฝาย อางเก็บน้ํา ฯลฯ
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๔.๓ ปญหาดานเศรษฐกิจ
- การประกอบอาชีพและการมีงานทําในพื้นที่ อบต.บานกอก ประชาชน
สวนใหญมีอาชีพทางการเกษตร นอกฤดูกาลทํานาไมมีอาชีพเสริม
- อัตราคาจางของประชากรในเขตอบต.มีอัตราคาจางต่ําเมื่อเทียบกับ คาครองชีพ
ที่สูงขึ้น
- ผลผลิตทางการเกษตรตอไรต่ํา เนื่องจากพื้นดินสวนใหญของ อบต.เปน ดินเค็ม
ดินทราย และสภาพอากาศแหงแลง
- มีการอพยพแรงงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพราะไมมีอาชีพเสริม
- เกษตรกรไมมีการรวมตัวเพื่อตอรองกับพอคาคนกลาง ทําใหขายผลผลิตได
ในราคาต่ํา
- เกษตรกรไมมีแหลงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา ทําใหเกิดการเปนหนี้สิน ดอกเบี้ยสูง
- การใชสารเคมีในการผลิตมีจํานวนมาก
- ขาดตลาดกลางเพื่อเปนแหลงซื้อ-ขาย
๔.๔ ปญหาดานสังคม
- ประชาชนขาดการรวมกลุม ชุมชนขาดความเขมแข็ง
- ปญหาการลักลอบเลนการพนันในหมูบาน
- ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในหมูเยาวชน และผูใชแรงงาน
- ผูสูงอายุ เด็ก คนพิการและผูยากไร ยังไมไดรับสวัสดิการที่เพียงพอตอการดํารงชีพ
และยังขาดคนดูแล ความเอาใจใสจากผูใกลชิด
- การอพยพแรงงาน
- ขาดเจาหนาที่ ที่จะใหความรูเกี่ยวกับการขอรับการชวยเหลือจากหนวยงาน
ราชการ
๔.๕ ปญหาดานสาธารณสุข
- สถานีอนามัยใหบริการยังไมทั่วถึงหรืออยูไกล
- ไมไดรับการคุมครองชวยเหลือดานการรักษาพยาบาล
- ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในดานสาธารณสุขพื้นฐานเบื้องตน
- ระบบสุขาภิบาลในหมูบานไมดี เชน มีขยะ แตไมมีบริเวณทิ้งขยะ น้ําทวมขัง
- การขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิด
- ขาดการวางแผนครอบครัวทีด่ ี
๔.๖ ปญหาดานการเมือง การบริหาร
- ประชาชนขาดความรู การมีสวนรวมในรูปประชาคม
- ประชาชนขาดความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต.การปกครอง
- บุคลากรบางสวนขาดความเขาใจในการปฏิบัติงาน
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- รายไดของ อบต. ไมมีพอกับการแกปญหาของประชาชน
- ขาดความรวมมือในการเสียภาษีอากรประชาชนบางสวน
- ที่ทําการของ อบต. ไมสามารถอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน
ไดครบทุกดาน
- ขาดเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงานเพื่อบริการประชาชนและการปฏิบัติงานตาง ๆ
- การบริการใหกับชุมชนไมทวั่ ถึง
๔.๗ ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ประชาชนบางสวนมีความรูนอย
- นักเรียนที่จบการศึกษาไมไดเรียนตอ เนื่องจากขาดทุนทรัพย
- โรงเรียนในบางหมูบานไมมี ตองเดินทางไปเรียนที่หมูบานอื่น
- โรงเรียนขาดอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- ขาดสถานที่เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ
- ประชาชนขาดสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
- ประชาชนขาดความสนใจในวัฒนธรรมทองถิ่น
๔.๘ ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ปาไมในเขต อบต.มีนอย
- ประชาชนไมตระหนักถึงความสําคัญดานสิ่งแวดลอม
- ดินเสื่อมคุณภาพ ประชาชนขาดความรูเรื่องการดูแลรักษาหนาดิน
- ปญหาน้ําเสียจากชุมชนขาดการบําบัด
- ปญหาขยะไมไดรับการกําจัด
- ปญหามลพิษจากการทําพริกปน
- ปญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานและฟารมไก ซึ่งตั้งอยูใกลหมูบาน
- ปญหาแมลงวันมีจํานวนมากจากฟารมไก
ความตองการของประชาชน
๑. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ ขุดลอกคลอง ,สรางสะพาน คสล. , วางทอระบายน้ํา
๑.๒ ติดตั้งโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน
๑.๓ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้น
๑.๔ ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
๑.๕ กอสรางถนนคอนกรีตในหมูบาน
๑.๖ ขยายเขตประปา
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๒. ความตองการดานแหลงน้ํา
๒.๑ ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา และกําจัดวัชพืช
๒.๒ ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบาน
๒.๓ ขุดลอกสระน้ําในหมูบาน
๒.๔ ขุดสระน้ําในพื้นที่การเกษตร
๒.๕ กอสรางภาชนะสําหรับเก็บน้ําฝนไวอุปโภคและบริโภค
๒.๖ กอสรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เชน ฝาย อางเก็บน้ํา ฯลฯ
๓. ความตองการดานเศรษฐกิจ
๓.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร
๓.๒ ฝกอบรมความรู ดานวิชากร และการศึกษาดูงาน
๓.๓ สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ
๓.๔ สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพแบบยั่งยืน
๓.๕ จัดฝกอบรมอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
๓.๖ เพิ่มความรูดานการเพิ่มผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๓.๗ แหลงเงินทุนประจําหมูบาน
๓.๘ ใหความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔. ความตองการดานสังคม
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖

ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ มีศูนยขอมูล หองสมุดชุมชน
ใหความรูด านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ
ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตางๆ
ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
สงเคราะหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

๕. ความตองการดานสาธารณสุข
๕.๑ ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแม และเด็ก
๕.๒ ใหความรูดานสุขศึกษาและการวางแผนครอบครัว
๕.๓ ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัข
๕.๔ ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะหผูสูงอายุ
๕.๕ จัดระบบสุขาภิบาลในชุมชนใหถูกสุขลักษณะ เชน ระบายน้ํา ขยะจากครัวเรือน
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๖. ความตองการดานการเมือง การบริหาร และจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
๖.๑ จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชนกลุมสตรี, กลุมอาสา
อื่นๆ
๖.๒ จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน
๖.๓ จัดหาครุภัณฑและอุปกรณใหเพียงพอกับการปฏิบัติงาน
๖.๔ ใหความรูเกี่ยวกับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
๖.๕ ใหการบริการประชาชนไดรวดเร็ว
สะดวก ถูกตองและทั่วถึง
๗. ความตองการดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗.๑ สงเสริมการศึกษานอกระบบ
๗.๒ สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน
๗.๓ เทคโนโลยี อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมกับชุมชน
๗.๔ ที่อานหนังสือประจําหมูบานและหนังสือพิมพ เอกสารทางวิชารการตาง ๆ
๗.๕ ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
๘. ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘.๑ รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสียลงในแหลงน้ําธรรมชาติ
๘.๒ ฝกอบรมจัดตั้งเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘.๓ ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกําจัดวัชพืช
๘.๔ ปลูกปาไมทดแทน
๘.๕ แกไขปญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานเลี้ยงไก และฟารมไก
๘.๖ จัดหาที่ทิ้งขยะของแตละหมูบาน หรือที่ทิ้งขยะรวมของตําบลพรอมระบบการจัดการที่ดี
๘.๗ ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน
๘.๘ ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียจากครัวเรือน
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก (SWOT )

ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength )

จุดออน (Weakness)

ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. พื้นที่ตําบลบานกอกเปนจุดเชื่อมโยงเสนทาง
ภายในจังหวัดและตางจังหวัด มีการคมนาคมที่
สะดวกโดยทางรถยนต รถโดยสารประจําทาง และ
สามารถเดินทางโดยรถไฟ
2. มีเสนทางการคมนาคม โดยพืน้ ที่ของ
ตําบลบานกอกอยูใกลสถานีรถไฟ จัตุรัส และ
มีเสนทางรถไฟผานพื้นที่ตาํ บลบานกอก
ทําใหสะดวกและใชเวลานอยในการขนสงและ
คมนาคมไดตลอดป

ดานศึกษา และสังคม
1. ประชาชนนิยมสงบุตรหลานไปศึกษาเลาเรียนในโรงเรียน
ตางตําบล /จังหวัดหรือนอกเขตพื้นที่
2. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติตนใน
สังคมและในชุมชน
ดานเศรษฐกิจ
1. ประชาชนบางสวนมีรายไดต่ําและมีคุณภาพชีวิตต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน
2. สินคาของกลุมอาชีพยังไมมีคุณภาพและชื่อเสียง
ที่โดดเดนและแตกตางจากพื้นที่อื่นๆ
3. ขาดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ
และการตลาดสินคา OTOP และ SME
4. การบริหารจัดการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ดานการเกษตร ยังไมครบวงจรและขาดประสิทธิภาพ
5. ขาดแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูด ซึ่งตําบลบานกอก เปนพื้นที่
ทางผานในการเดินทางเขาสูจ ังหวัดหรือตางจังหวัด
6. ขาดตลาดรองรับสินคาของกลุม อาชีพตางๆ ในตําบล
ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ขาดการบริหารจัดการใชน้ําอยางเปนระบบ
2. ขาดการจัดทําผังเมืองรวม
3. มีขอจํากัดดานภูมิศาสตรที่ไมอํานวยในการจัดตั้ง
เพื่อทําโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอม
1. ขาดการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยรวมอยางเปนระบบ
2. ประชาชนยังไมใหความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ดานการเมืองการบริหาร
1. ระบบการกระจายขาวสารในพืน้ ที่ยังไมมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง
2. บุคลากรในองคกรขาดความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงาน
3. มีงบประมาณในการพัฒนาตําบลจํานวนนอย
4. ความรวมมือในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลมีนอยและ
ประชาชนไมใหความสําคัญเทาที่ควร
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ปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายของรัฐบาล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแกไข
ปญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พัฒนาและแกไขปญหาของจังหวัด
3. นโยบายการกระจายอํานาจสูทอ งถิ่น เพิ่มโอกาสในการ
พัฒนา
ที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชน
ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมไดดียิ่งขึ้น
4. นโยบายของรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนา OTOP และ SME
นโยบายรัฐบาลสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
5. นโยบายการปราบปรามยาเสพติดและผูมีอิทธิพลอยาง
จริงจัง
6. พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ทําใหทองถิ่นมีบทบาท
ในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
8. นโยบายพัฒนาผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

อุปสรรค(Threat)
1. กฎระเบียบบางประการไมเอื้อตอการประกอบ
อาชีพทองถิ่นบางประเภท
2. การประกอบอาชีพที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
หรือประเภทเดียวกัน สงผลกระทบทําใหเกิดการ
แขงขันในตลาดสูงขึ้น และราคาผลผลิตต่ําลง
3. ผลกระทบจากการขัดแยงทางการเมืองสงผล
ตอระบบเศรษฐกิจที่ไมมีความมั่นคง
4. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกทําใหเกิดปญหา
วัยรุน
5. ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือ ICT โดยใชเทคโนโลยีผิดประเภท
ทําใหเกิดปญหาดานสังคมในชุมชนมากขึ้น
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5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก
กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพ
ปญหา โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน
๗ ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัตกิ ําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
๕.๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(มาตรา ๖๗ (๑))
(๒) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))
(๓) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(มาตรา ๖๘(๒))
(๔) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(มาตรา ๖๘(๓))
(๕) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
(มาตรา ๑๖(๔))
(๖) การสาธารณูปการ
(มาตรา ๑๖(๕))
๕.๒ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) สงเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา ๖๗(๖))
(๒) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(มาตรา ๖๗(๓))
(๓) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา ๖๘(๔))
(๔) การสังคมสงเคราะห
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(มาตรา ๑๖(๑๐))
(๕) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(มาตรา ๑๖(๒))
(๖)
การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา ๑๖(๕))
(๗) การสาธารณสุข
การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))
๕
.๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวของดังนี้
(๑) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(มาตรา ๖๗(๔))
(๒) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา
๖๘(๘))
(๓) การผังเมือง
(มาตรา ๖๘(๑๓))
(๔) จัดใหมีที่จอดรถ
(มาตรา ๑๖(๓))
(๕) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(มาตรา ๑๖(๑๗))
(๖) การควบคุมอาคาร
(มาตรา ๑๖(๒๘))
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๕.๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
ภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้

มี

๑. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖))
๒. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา ๖๘(๕))
๓. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))
๔. ใหมีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐))
๕. การทองเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒))
๖. กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑))
๗. การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))
๘. การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))
๕.๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
ภารกิจ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(มาตรา ๖๗(๗))
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
๓. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))
๕.๖ ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี้
๑. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(มาตรา ๖๗(๘))
๒. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕))
๓. การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))
๔. การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(มาตรา ๑๗(๑๘))
๕.๗ ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(มาตรา ๔๕(๓))
๒. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))
๓. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา ๑๖(๑๖))
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๔. การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(มาตรา ๑๗(๓))
๕. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคการปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗(๑๖))

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ
ภารกิจหลัก
๑. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
๒. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๔. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ดานการสงเสริมการศึกษา
๗. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
๑. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี
๒. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ
๓. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
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๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน
๗ สวน ไดแก สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม และกองสงเสริมการเกษตร
โดยกําหนดกรอบอัตรากําลังจํานวนทั้งสิ้น 47 อัตรา แตเนื่องจากที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบล
บานกอก มีภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากในแตละสวน
ราชการ ซึ่งจํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงขึ้นใหมเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมาก
ขึ้น และแกไขปญหา การบริหารงานภายในสวนราชการขององคการบริหารสวนตําตบล
อไป
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีอัตรากําลังของแตละสวนราชการ ดังนี้
สวนราชการ

พนักงานสวนตําบล
(คน)

พนักงานจาง
ตามภารกิจ
(คน)

พนักงานจาง
ทั่วไป
(คน)

รวม

สํานักงานปลัด

8

3

2

13

กองคลัง

5

3

-

8

กองชาง

2

3

-

5

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

2

1

-

3

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

5

4

3

12

กองสวัสดิการสังคม

2

2

-

4

กองสงเสริมการเกษตร

1

1

-

2

รวม

27

17

5

47
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก วามีภารกิจ อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบที่จะตองดําเนินการแกไขปญหา ภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2542 และกฎหมา ยอื่นที่เกี่ยวของ โดยให
กําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
๘.๑ โครงสราง
จากการที่องคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ดําเนินการดังกลาว โดยองคการบริหารสวนตําบลกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับ
ภารกิจดังกลาวและในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตาม
ภารกิจนั้น อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในงาน หรือกําหนดเปนฝาย และในระยะตอไป เมื่อมีการ
ดําเนินการตามภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมาก
พอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนกองตอไป ดังนี้
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดิม

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม

(ขนาดกลาง) (25๖๑ – 256๓)
๑. สํานักงานปลัด อบต.
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล
- งานนโยบายและแผน
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกฎหมายและคดี

(ประเภทสามัญ) (25๖4 – 2566)
๑. สํานักงานปลัด อบต.
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล
- งานนโยบายและแผน
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกฎหมายและคดี
- งานกิจการสภา

2. กองคลัง
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานกฎหมายทรัพยสินและพัสดุ

2. กองคลัง
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานกฎหมายทรัพยสินและพัสดุ

หมายเหตุ
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดิม

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม

(ขนาดกลาง) (25๖๑ – 256๓)

(ประเภทสามัญ) (25๖4 – 2566)

2. กองคลัง
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานกฎหมายทรัพยสินและพัสดุ
3. กองชาง
- งานกอสราง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- งานสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดลอม
- งานควบคุมโรค
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจการโรงเรียน
- งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานสง เสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
6. กองสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
7. กองสงเสริมการเกษตร
- งานสงเสริมการเกษตร
- งานสงเสริมปศุสัตว

2. กองคลัง
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานกฎหมายทรัพยสินและพัสดุ
3. กองชาง
- งานกอสราง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- งานสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดลอม
- งานควบคุมโรค
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจการโรงเรียน
- งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานสง เสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
6. กองสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
7. กองสงเสริมการเกษตร
- งานสงเสริมการเกษตร
- งานสงเสริมปศุสัตว

หมายเหตุ
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๘.๒ การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่ดําเนินการใน
แตละสวนราชการในระยะเวลา 3 ปขางหนา ซึเป่งนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมี
เทาใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณของ
องคการบริหารสวน
ตําบลบานกอก และเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานกอกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลโดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมาบันทึกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ตามตารางตอไปนี้
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่
ดําเนินการในแตละสวนราชการในระยะเวลา 3 ปขางหนา ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานกอกได
สะทอนใหเห็นวาการดําเนินการวิเคราะหปริมาณงานในแตละสวนราชการเพื่อนํามาวิเคราะหวาจะใช
ตําแหนงประเภทใด สายงานใด จํานวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน ดังนี้
๑. สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานกอก
- ปริมาณงานตอป 1,509,290 / ๘๒,๘๐๐
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 18.23 คน (อัตราตําแหนงปจจุบัน 13 อัตรา)
๒. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานกอก
- ปริมาณงานตอป 857,220 / ๘๒,๘๐๐
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 10.35 คน (อัตราตําแหนงปจจุบัน 6 อัตรา)
๓. กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบานกอก
- ปริมาณงานตอป 878,880 / ๘๒,๘๐๐
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ ๑0.61 คน (อัตราตําแหนงปจจุบัน 5 อัตรา)
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- ปริมาณงานตอป 284,610 / ๘๒,๘๐๐
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 3.44 คน (อัตราตําแหนงปจจุบัน 2 อัตรา
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ปริมาณงานตอป 1,128,955 / ๘๒,๘๐๐
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 13.63 คน (อัตราตําแหนงปจจุบัน 12 อัตรา)
6. กองสวัสดิการสังคม
- ปริมาณงานตอป 444,670 / ๘๒,๘๐๐
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ
5.37 คน (อัตราตําแหนงปจจุบัน 4 อัตรา)
7. กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลบานกอก
- ปริมาณงานตอป 177,156 / ๘๒,๘๐๐
- จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ 2.14 คน (อัตราตําแหนงปจจุบัน 1 อัตรา)
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
บานกอก และเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานกอกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล จึงนําผลการวิเคราะหปริมาณงานมากําหนดตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานกอกดังนี้
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กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวางป 2564 - 2566

ชื่อสายงาน

นักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด อบต.)
(กลาง)

กรอบ

อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตองใช

อัตรา

ในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา

กําลัง
เดิม

1

กําลังคนที่ตองการเพิ่ม

( + ) เพิ่ม / ( - ) ลด

2564

2565

2566

1

1

1

2564

2565

2566

-

-

-

หมายเหตุ

10-3-00-1101-001
นักบริหารงานทองถิ่น (รองปลัด
อบต.) (ตน)

วางเดิม

1

1

1

1

-

-

อยูระหวาง
การสรรหา

10-3-00-1101-001
สํานักงานปลัด
นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป) (ตน)

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

1

1

1

1

-

-

-

ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ

1

1

1

1

-

-

-

พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา

1

1

1

1

-

-

-

พนักงานขับรถยนต

1

1

1

1

-

-

-

คนงานประจํารถบรรทุกน้ํา

1

1

1

1

-

-

-

10-3-01-2101-001
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
10-3-01-3102-001
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(ปก./ชก.)

1

10-3-01-3103-001
นิติกร (ปก.ชก.)
10-3-01-3105-001

เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
10-3-01-4101-001
พนักงานจางตามภารกิจคุณวุฒ)ิ

พนักงานจางทั่วไป
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ชื่อสายงาน

กรอบ

อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตองใช

อัตรา

ในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา

กําลังคนที่ตองการเพิ่ม

( + ) เพิ่ม / ( - ) ลด

กําลัง
2564 2565 2565 2564 2565 2566
เดิม

หมายเหตุ

กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง (ผอ.กองคลัง) (ตน)

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

10-3-04-2102-001
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
10-3-04-3201-001
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
10-3-04-3204-001
เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
10-3-04-4201-002
เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง/.ชง.)

1

1

1

1

-

-

-

พนักงานจางตามภารกิจ(คุณวุฒิ)
ผูชวยนายชางสํารวจ

1

1

1

1

-

-

-

ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี

1

1

1

1

-

-

-

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

1

1

1

1

-

-

-

ผูชวยชางโยธา

1

1

1

1

-

-

-

ผูชวยชางไฟฟา

1

1

1

1

-

-

-

กองชาง
10-3-05-2103-001
นายชางโยธา (ปง./ชง.)

(รองขอ
กสถ.)
วางเดิม
(รองขอ
กสถ.)

10-3-04-4204-001

นักบริหารงานชาง (ผอ.กองชาง) (ตน)

วางเดิม

10-3-05-4701-001
พนักงานจางตามภารกิจ(คุณวุฒิ)
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ชื่อสายงาน

กรอบ

อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตองใช

อัตรา

ในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา

กําลังคนที่ตองการเพิ่ม

( + ) เพิ่ม / ( - ) ลด

กําลัง
2564 2565 2565 2564 2565 2566
เดิม

หมายเหตุ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ (ผอ.กอง สส.) (ตน)

1

1

1

1

-

-

-

(รองขอ
กสถ.)

10-3-06-2104-001
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)

วางเดิม

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

10-3-06-3601-001
พนักงานจางตามภารกิจ(คุณวุฒิ)
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นักบริหารงานศึกษา (ผอ.กองการศึกษา) (ตน)
10-3-08-2107-001
พนักงานจางตามภารกิจ(คุณวุฒิ)
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนทอง
ครู (103086600259)

1

1

1

1

-

-

-

เงิน
อุดหนุน

พนักงานจางตามภารกิจ
1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

เงิน
อุดหนุน
เงิน
อุดหนุน

ผูดูแลเด็ก

1

1

1

1

-

-

-

งบ อบต.

ผูดูแลเด็ก

1

1

1

1

-

-

-

งบ อบต.

ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานจางทั่วไป

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสระสี่เหลี่ยม
ครู (103086600260)
ครู (103086600262)

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

เงิน
อุดหนุน
เงิน
อุดหนุน

1

1

1

1

-

-

-

งบ อบต.

พนักงานจางทั่วไป
ผูดูแลเด็ก

31

ชื่อสายงาน

กรอบ

อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตองใช

อัตรา

ในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา

กําลังคนที่ตองการเพิ่ม

( + ) เพิ่ม / ( - ) ลด

กําลัง
2564 2565 2565 2564 2565 2566
เดิม

หมายเหตุ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงสวาง
ครู (103086600261)

1

1

1

1

-

-

-

เงิน
อุดหนุน
เงิน
อุดหนุน

พนักงานจางตามภารกิจ
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

1

1

1

1

-

-

-

ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

กองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผอ.กองฯ) (ตน)
10-3-11-2105-001
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
10-3-11-3801-001
พนักงานจางตามภารกิจ(คุณวุฒิ)

กองสงเสริมการเกษตร
นักบริหารงานการเกษตรฯ (ผอ.กอง สก.)

วางเดิม
(รองขอ
กสถ.)

10-3-14-2109-001
พนักงานจางตามภารกิจ(คุณวุฒิ)
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
รวม

1

1

1

1

-

-

-

47

47

47

47

-

-

-
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององค การบริหารสวน
ตําบลบานกอก
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก กําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น และพนักงานจาง ทุกตําแหนง ไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะทัศนคติ
ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและ
ลูกจางเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทําแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีระยะเวลา ๓ ป ตามรอบของแผนอัตรากําลัง ๓ ป การพัฒนา
นอกจากจะพัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ คือ การพัฒนาไปสู Thailand ๔.๐ ดังนั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสูยุค ๔.๐ เชนกัน โดย
กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ
๑. เปนองคกรที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน ตองมีความเปดเผยโปรงใส ในการทํางาน
โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน
และสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดําเนินการเอกออกไปใหแกภาค
สวนอื่น ๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับ
กับการทํางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง
ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน
ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นดวยกันเอง
๒. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนาโดยตั้งคําถาม
กับตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความตองการของประชาชน พรอมทั้งอํานวยความสะดวกโดยมีการ
เชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพื่อใหบริการตางๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถ
เรียกใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการ
ติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะติดตอมาดวยตนเอง อินเตอรเน็ต เว็ปไซด โซเซียลมีเดีย
หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือเปนตน
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๓. องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตองทํางานอยางเตรียมการณไวลวงหนามี
การวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรู ในแบบสหสาขาวิชา
เขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุน และ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มีขีด
สมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม รวมทั้งทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอ
การปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน
ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ
การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน สวนตําบล และพนักงานจาง องคการบริหารสวน
ตําบลบานกอก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสว นตน และไมมีผล
ประโยชนทับซอน
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทํา
ผิดทางวินัย
------------------------------------------

ภาคผนวก
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๑๒. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก กําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจาง ทุกประเภทตําแหนงทุกสาย
งาน และทุกระดับ ใหไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทําแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามที่กฎหมาย
กําหนดมีระยะเวลา ๓ ป สอดคลองกับระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง ๓ ป
การพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจาง และพนักงานจาง นอกจากจะพัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรม
แลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐบาล จังหวัด
ประกอบดวย เชน การพัฒนาไปสู Thailand ๔.๐ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานกอก จึง
จําเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสูยุค ๔.๐ เชนกัน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ
๑. เปนองคกรที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน ตองมีความเปดเผยโปรงใส ในการทํางาน
โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกัน และกัน
และสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดําเนินการเองออกไปใหแกภาค
สวนอื่น ๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับ
กับการทํางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง
ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน
ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นดวยกันเอง
๒. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตั้งคําถาม
กับตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความตองการของประชาชน พรอมทั้งอํานวยความสะดวกโดยมีการ
เชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพื่อใหบริการตางๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถ
เรียกใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการติดตอ
ไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะติดตอมาดวยตนเอง อินเตอรเน็ต เว็ปไซด โซเซียลมีเดีย หรือ
แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ เปนตน
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๓. องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตองทํางาน อยางเตรียมการณไวลวงหนามี
การวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรู ในแบบสหสาขาวิชา
เขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุน และ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มีขีด
สมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม รวมทั้งทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอ
การปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน
๔. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม
๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจทิ ัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง ( Digital
Government Skill Self-Assessment) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ
การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบลบานกอกประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจาง ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสว นตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
***********************************************

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานกอก
ที่
/ ๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
ขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก
…………………………….…….
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
เปนอิสระในการบริหารบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่นประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
สวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)
กําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ ประกอบกับมาตราแหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)
กําหนด คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดมีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ วาดวยการ
กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคการบริหาร
สวนตําบล ในระยะเวลา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) องคการบริหารสวนตําบลบานกอก จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย บุคคล ดังตอไปนี้
1. นายสุทธิศักดิ์ สังขทอง ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ
3. นางนิศากร แนวประเสริฐ ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
เปนกรรมการ
4. นางสาวชวนพิศ เลิศประเสริฐ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
เปนกรรมการ
5. นายนาราวุธ แขตสันเทียะ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง เปนกรรมการ
๖. นางสาวดอกจันทร เอื้อศรี ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เปนกรรมการ
7. นายยุทธนา พิพิธกุล ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เปนกรรมการ
8. นางสมิตา ประจงคา
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ
/ ทั้งนี้ใหคณะกรรมการ...

-2ทั้งนี้ใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
๑. ศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาที่ และภารกิจ ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
ในชวงเวลา ๓ ป
๒. ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนทั้งหมดขององคการบริหาร
สวนตําบลในชวงระยะเวลา ๓ ป วาตองการคนประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน อยูในปจจุบันและกําลังคนที่ขาดอยูและ
ตองการเพิ่มเติม อัตราความตองการกําลังคนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมายเพิ่มขึ้น
อัตราการสูญเสียในแตละป
๔. ศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน เปนการวางแผนเพื่อใหมีการใชกําลังคนที่มีอยู
ในองคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการสํารวจและประเมินความรูความสามารถ ของ
กําลังคนที่มีอยู การพัฒนาหรือการฝกอบรมกําลังคนที่มีอยูใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น และใหกําลังคนที่มี
อยูใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน
๕. จัดโครงสรางและแบงสวนราชการ การกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละสวน
ราชการ การแบงงานภายในสวนราชการ การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตาง ๆ โดยการกําหนด
โครงสรางสวนราชการใหเปนไปตามประกาศกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหองคการบริหารสวนตําบลบานกอก เสนอแผนอัตรากําลัง
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิแลวใหองคการบริหารสวนตําบลบานกอกใชแผน
อัตรากําลัง ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ) เพื่อเปนกรอบกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามระยะเวลาดังกลาวตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3

( นายสุทธิศักดิ์ สังขทอง )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกอก

แผนอัตรากําลัง 3 ป
ของ

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 25๖4 – 2566

คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก ไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (25๖๔ – 2566)
โดยมีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสมไมซ้ําซอน มีการกําหนดตําแหนง การจัด
อัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2542 เพื่อใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวน
ตําบลใหเหมาะสม ทั้งยังใชเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนา
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานกอก ใหเหมาะสมอีกดวย
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก จึงไดมีการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป (25๖๔ - 256๖)
เพื่อใชประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล และเพื่อใหการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดเปนอยางดี

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก

สารบัญ
1.

เรื่อง
หลักการและเหตุผล

หนา
1

2.

วัตถุประสงค

๑

3.

กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป

2

4.

สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

8

5.

ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

21

6.

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการ

23

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง

24

8.

โครงสรางการกําหนดสวนราชการ

25

9.

ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น

32

10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

36

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ

44

12. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

48

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง

49

ภาคผนวก
……………………………………

รายละเอียด
ขอ 8 โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
ขอ 9 ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
ขอ 10 แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 25๖4 – 2566

