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การจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคนพัฒนาก าลังคนใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
   การจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓   ปี   ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าสามารถคาดคะเน
ได้ว่าในอนาคต  ในช่วงระยะเวลา  ๓  ปี  ข้างหน้าจะมีการใช้อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง  ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด    จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเป้า  อีกท้ังเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและลูกจ้าง  
และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ  ๔๐  ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  
( ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ )  ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม  
ต่อไป 
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แผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี 
(รอบปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ  อ ำเภอเกษตรสมบูรณ ์  
จังหวัดชัยภูมิ 

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

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี โดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบ กฎหมายดังนี้  

๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)    
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ลงวันที่  4  กันยายน 2558  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ ในส่วนราชการใด  
จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของ
งาน   ปริมาณ   ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล,อบต.)  ที่จะต้องจ่าย
ในด้านบุคคล  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล,อบต.)  จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   (ก.กลาง)   ทั้งนี้   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)   ก าหนด 

2.  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,
เทศบาล,อบต. และเมืองพัทยา)  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,
เทศบาล,อบต. และเมืองพัทยา)  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต. และเมืองพัทยา)  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  
วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลังเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง   3   ปี  

๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง  ๓  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64- ๒๕๖6  ขึ้น 

 
 

 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 



~ 4 ~ 

 

   

 
๒.๑  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน 

ที่เหมาะสม  ไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.๒  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง         
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ  อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม่ 
  ๒.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง         การพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

  ๒.๕  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  สามารถวางแผนอัตราก าลัง  ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า       เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบ 
สนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
  ๒.๖  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ซึ่งมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้าเป็นประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าเป็นกรรมการ  หัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วนราชการป็นกรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน  ๒  คน  มีหน้าที่จัดท าแผน
อัตราก าลัง  ๓  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง

๒.  วัตถุประสงค ์

 

๓.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
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ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด   
แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และมีขอบขอบเขตและแนวทางในการจัดท า
แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  

๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ    อ านาจหน้าที่     ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านเป้า ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เพ่ือให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าบรรลุตามภารกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง  ตามหน่วยงานต่างๆ ให้
เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่  อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตราก าลัง ให้ปับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว  อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานกราณ์ในอนาคต 
  ๓.๒  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน   เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดชัยภูมิ  ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยองค์การ
บริหารบ้านเป้าได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๑  ส่วนราชการ   ๔   กองดังนี ้
   3.2.1. ส านักปลัด 
   3.2.2. กองคลัง 
   3.2.3. กองช่าง 
   3.2.4. กองการศึกษา   .  
  ๓.๓  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพื่อการจัดทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความถ้วนหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ  โดยส่วนนี้จะ
ค านึงถึง  

3.3.1. การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด   

3.3.2.การจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น   ข้าราชการท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่
หรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  ๓.๔  การวิเคราะห์ขบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามขบวนการจริง (Work  porcess) ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐาน
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ที่ว่า  งานใดที่ต้องมีขบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า  อย่างไรก็
ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางงานบางลักษณะ  เช่น  งานก าหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน  งานเทคนิค
ด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณี
ของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Pelative  Information)  มากกว่าจะเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจะค านวณ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะ
งานเป็นโครงการพอเศษ  หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  

 ๓.๕  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/
เกลี่ยอัตราก าลังใหม่เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรอย่างสูงสุด  

 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอย่างน้อยใน  3  
ประเด็น  ดังนี้ 

 3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะ
ท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย  งานธุรการ  สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุราชการของข้าราชการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น  

 3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ  ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ  อาจท าให้
การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ  กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอตัราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า และงานเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านบัว และองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน  โดยสมมติฐานที่ว่า
แนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและ
การก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกัน 

 3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน  
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้งหรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้  

   (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
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   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  3.8.1 วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เป็นหน่วยด าเนินการเอง 

หรือด าเนินการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และความ
เหมาะสม ดังนี้  

   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรอืการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
3.8.2 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าต้อง 

จัดสรร งบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอน 
โดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม  เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม 
(Right  Jobs) มากกว่าการเพ่ิม / ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่าง เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการ
ก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบาง
ลักษณะงาน  ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะ
งานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงาน
ลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้
ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective  Man Power Planning  Framework)  นี้จะเป็นแนวทาง
ให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการ
วางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

 - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

 - การจัดท ากระบวนการจริง (Work  porcess) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้องรวมถุงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Porcess  Re-engineer) อันจะ
น าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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         องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าเป็น   องค์การบริหารส่วนต าบลสามัญ  มีพ้ืนที่ ๖๑ ตาราง
กิโลเมตร  หรือ  ๖,๔๗๐ ไร่  อยู่ห่างจากอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ๑๒  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ  
๑๑๒  กิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครองใน  10  หมู่บ้าน   ลักษณะภูมิประเทศเกือบทั้งหมดของพ้ืนที่เป็นที่ราบ  
และป่าเขา  ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่สาธารณะ และที่ท ากิน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  เช่น 
ท านา ท าไร่อ้อย ปลูกยาสูบ ยางพารา  ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ได้ส ารวจความต้องการของประชาชนเพ่ือรับทราบปัญหา
และความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
หมู่บ้านต่างๆ มาวิเคราะห์และสรุปผลโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ 
 

 
4.1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

สภำพปัญหำ 
1) ปัญหาถนนภายในหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกลัง หินคลุกอยู่  
2) ปัญหาถนนล าเลียงการเกษตรไม่สะดวก  
3) ปัญหาน้ าท าการเกษตรไม่เพียงพอ 
4) ปัญหาน้ าอุปโภค  บริโภคไม่เพียงพอ 
5) ปัญหาไฟฟ้าฟ้าการเกษตร 
6) ปัญหาน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน 
 7)  ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ 
8) ปัญหาโทรคมนาคมและการสื่อสารไม่สะดวก 
ควำมต้องกำร 
1) ก าลังสร้างถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้าน 
2) ปรับปรุงล าเลียงการเกษตรโดยลงหินคลุก 
3) ขุดลอกคลองท่ีตื้นเขิน  ขุดสระกักเก็บน้ า 
4) ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ทุกหมู่บ้าน 
5) ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ทั่วถึง 
6) ก่อสร้างรางระบายน้ าทุกหมู่บ้าน 
7) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในถนนทุกสาย 
8) ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศพัท์ในพ้ืนที่ห่างไกล 

4.2 ด้ำนเศรษฐกิจ 
สภำพปัญหำ 
1) ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
2) ผลผลิตทางด้านการเกษตรราคาตกต่ า 

 

๔.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่ และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
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3) ปัญหาการอพยพแรงงาน 
4) ขาดเงินทุนหมุนเวียน และไม่มีตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 
5) ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
ควำมต้องกำร 
1) ประสานหน่วยงานราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน 
2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่ าเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมช่องทาง

ในการเพิ่มรายได ้
4) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นท่ี 
5) จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพเพ่ือยกมาตรฐานฝีมือ 

4.3 ด้ำนสังคม 
สภำพปัญหำ 
1) ปัญหาราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสุขภาพพลานามัย  
2) ปัญหาขาดอุปกรณ์ในการป้องกันสาธารณภัยรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ  
3) ปัญหาในการระวังภัยต่างๆ อาสาสมัครต่างๆ ยังไม่เป็นระบบ 
 
4) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที ่
5) ปัญหากลุ่มเด็กวัยรุ่นทะเลาะวิวาทและมั่วสุม 
6) ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน 
7) ปัญหาสนามกีฬา และสถานที่ออกก าลังกายไม่ได้มาตรฐาน 
8) ปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชนยังไม่ทั่วถึง 
9) ปัญหาการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ควำมต้องกำร 
1) การจัดตั้งกองทุนเพ่ือสุขภาพ 
2) การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา 
3) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน 
4) การแก้ไขปัญหาความยากจน 
5) จัดอบรมเก่ียวกับโทษของยาเสพติด 
6) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กและเยาวชน 
7) จัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
8) สร้างสมานกีฬา และจัดหาเครื่องออกก าลังกาย  
9) ปรับปรุงสนามกีฬาและสถานที่ออกก าลังกายให้ได้มาตรฐาน 
10) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.4  ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
 สภำพปัญหำ 

1) ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น กฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2) ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที ่
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3) การประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่นยังไม่ทั่วถึง 
4) ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
5) อุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานไม่ทันสมัย 
6) การเลือกปฏิบัติการประชาชนในบางพ้ืนที่ 
ควำมต้องกำร 
1) จัดอบรมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น กฎหมาย

และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
3) ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และออกบริการ

ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ 
4) บังคับใช้กฎหมายในอย่างจริงจัง  
5) ปรับปรุงอาคารส านักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ

ทันสมัย 
6) ปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 
4.5 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

สภำพปัญหำ 
1) ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
2) ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
4) ขาดการจัดท าทะเบียน ป้ายเขตที่สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม 
5) ขาดการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
6) การใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 
7) การบุกรุกป่าเพ่ือท าการเกษตร 
8) ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ 
9) ปัญหาซื้อขายที่ดิน ส.ปก.4-01 
ควำมต้องกำร 
1) จัดระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและการก าจัดขยะ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
3) จัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) จัดท าทะเบียน ป้ายเขตที่สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม 
5) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 
6) จัดท าโครงการอนรุักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ และส่งเสริมการปลูกป่าปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
7) กิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตส านึกร่วมในการรักษา 
8) บังใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
9) ออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชนที่ครอบครองที่ดินที่อยู่ในเกณฑ์สามารถที่จะออกได้ 
10) ด าเนินตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
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4.6 ด้ำนกำรสำธำรณสุข 
สภำพปัญหำ 

1) ปัญหาโรคระบาดในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก 
2) ปัญหาการเกิดเหตุร าคาญจากการประกอบอาชีพ เช่น การเลี้ยงสุกร 
3) การโรคเรื้อรังในชุมชน  เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
4) ปัญหาด้านชยะ 
5) ประชาชนขาดความรู้ด้านสาธรรณสุข 
6) ปัญญาบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ 
ควำมต้องกำร 
1) การก าจัดลูกน้ ายุงลาย  โดยการจัดสิ่งแวดล้อมของบ้านเรือน  ชุมชน   
2) การให้ความรู้และท าข้อตกลงกับผู้ประกอบอาชีพ  การสร้างโรงเรือนที่ถูกต้องและ

ห่างไกลจากชุมชน 
3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคนในชุมชน  แนะน าให้ออกก าลังกาย 
4) การจัดการขยะต้นทาง  การคัดแลกขยะในครัวเรือน 
5) ให้ความรู้แก่ประชาชน จัดฝึกอบรม 
6) เพ่ิมผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

 
4.7  ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 

สภำพปัญหำ 
1) ปัญหาอาคารเรียน ไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กนักเรียน 
2)  ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษามีหลายฉบับ  
3)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
4)  บางหมู่บ้านไม่มีโรงเรียน ท าให้เด็กไม่ได้เรียนหนังสือ 
5)  พ้ืนที่ห่างไกล  ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ 
6)  ผู้ปกครองมีฐานะค่อนข้างยากจนไม่มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือ 
7)  ผู้ปกครองส่วนมากท าอาชีพเกษตรกรรม จึงให้ลูกท าอาชีพเกษตรกรรมด้วย 
8)  ครูและบุคลากรมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อเด็กนักเรียน 
ควำมต้องกำร 
1) รัฐควรอุดหนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอ 
2) แก้ไขระเบียบกฎหมายให้รวมกันอยู่ในฉบับเดียวกัน 
3) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าฝึกอบรมและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
4) ก่อสร้างโรงเรียนให้ครบทุกหมู่บ้าน 
5) จัดรถรับส่งนักเรียน 
6) จัดงบประมาณให้เรียนฟรีทุกคนและอุปกรณืการเรียน 
7) สร้างจิตส านึกให้ผู้ปกครองให้ลูกได้เรียนหนังสือสูงๆ 
8) เปิดกรอบอัตราก าลังครูให้มากกว่านี้เพียงต่อนักเรียน 
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  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความ
ตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อน
วัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ 
การศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   และตามกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยใช้เทคนิค SWOT 
เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้ก าหนดวิธีการด าเนินการตาม
ภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้  สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 ดังนี้ 

5.1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า  
2) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืน 
3) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา   
4) การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
6) การสาธารณูปการ  
7) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   
8) การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเน่าเสีย   
9) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน   
10) การควบคุมอาคาร    

5.2  ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ   

๕.  ภารกิจ  อ านาจหน้าท่ี  ขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเป้า 
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2) การจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม   
3) การส่งเสริมการฝึก การประกอบอาชีพ   
4) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ   
5) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บ   
6) การจัดการศึกษา   
7) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 

ผู้ด้อยโอกาส   
8) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย   
9) การส่งเสริมกีฬา  
10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล   
11) การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์  

 
5.3  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  มีภำรกิจที่

เกี่ยวข้องดังนี้ 
1) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน  
2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
3) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
4) การจัดให้มีควบคุมการเลี้ยงสัตว์   
5) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ 
    และสาธารณสถานอื่น ๆ  
6) การจัดท าผังเมือง  
7) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร   
8) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
9) การรักษาศีลธรรมอันดีของประชาชน 
10) การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

      11) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ 
            ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
5.4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว มีภำรกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
3) การจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว   
4) การจัดให้มีการพาณิชย์และการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ

บุคคลอื่นหรือจากสหการ 
5) ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
6) การจัดให้มีการบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
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5.5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีภำรกิจที่   
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) การคุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาน้ า  ป่าไม้ ที่ดิน สัตว์ป่า 
2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
3) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย   
4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
5) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
5.6 ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

1) การจัดการศึกษา 
2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
3) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
5) การศึกษา  การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

 
 

5.7 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรและองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1)  สนับสนุนสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

3)  การแบ่งจัดสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

4)  การให้บริการแก่เอกชน  สว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

  ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล ภารกิจดังกล่าว
สามารถจะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ การ
ด าเนินการต้องให้สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ดังนี้ 
 
  จุดแข็ง 

1) ลักษณะภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตรครบวงจร 
2) ท าเลที่ตั้งเอ้ือประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืชไร่,ปลูกยางพารา,อ้อย เป็นต้น 
3) มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดีไม่มีมลภาวะ 
4) พ้ืนที่อยู่ใกล้เขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานน้ าตาลมิตรภูเขียว) 
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5) ประชากรส่วนใหญ่เป็นประชากรในวัยท างาน มีค่าจ้างแรงงานไม่สูงมาก แรงงานส่วน
ใหญ่มีฝีมือด้านเกษตรกรรม 

6) มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่เหมาะสมใกล้บ้าน และมีวัดทุกหมู่บ้าน  เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีดีงามของท้องถิ่น มีประเพณีอันดีงาม 

7) มีหน่วยราชการด้านสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน แลสถานีอนามัยรวม 2 แห่ง  
และหน่วยงานราชการอ่ืน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรต าบล 1 แห่ง ป้อม
ยามต ารวจชุมชน 2 แห่ง ให้บริการประชาชนในพื้นท่ี 

8) มีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์มากสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ราชการและอ่ืนๆ ได้ในอนาคต 
9) มีบุคลากรมีภูมิล าเนาที่อยู่ในพื้นจ านวนมาก สามารถมาท างานแต่เช้าและกลับค่ าได้ 
10)  มีการท างานเป็นทีม  มีความสามัคคี รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
11)  บุคลากรมีความเป็นกันเองสมานฉันท์ในองค์กร รักใคร่กลมเกลียว 
12)  สภาพแวดล้อมในการท างานเหมาะสม มีเครื่องมืออุปกรณ์การท างานพอเพียง 
13)  มีแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศวิทยามีสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ 
 
 

จุดอ่อน 
๑) ขาดการจัดการด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ 
๒) ขาดการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้ลงตัวต่อเนื่องและ

คุ้มค่า ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ การใช้เทคโนโลยีการผลิต การให้ความรู้เพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 
๓) การบริหารจัดการน้ า ยังไม่เพียงพอและเกิดความคุ้มค่าเท่าที่ควร คลองส่งน้ าเพ่ือ

การเกษตรยังไม่เพียงพอและทั่วถึงพ้ืนที่การเกษตร 
๔) ภาคราชการยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ประชาชนยังขาดความมี 

จิตส านึกของการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และในชุมชนยังขาดความเป็นระเบียบ  เรียบร้อย 
๕) ประชาชนขาดการรวมกลุ่ม หรือการท างานเป็นทีม การเสียสละและอุทิศตนเพ่ือ

องค์กรหรือเพ่ือส่วนรวม 
๖) ขาดแหล่งน้ าบนผิวดิน  ตื้นเขิน ขาดงบประมาณในการขุดลอก 
๗) การประสานความร่วมมือของส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ยังอยู่ในระดับปาน

กลาง ยังไม่มีการประสานความร่วมมือกันอย่างเต็มท่ีในทางปฏิบัติ 
๘) การปลุกจิตส านึกในการหวงแหนและรักษาวัฒนธรรมประเพณียังมีน้อย ท าให้ปัญหา

สังคม กลุ่มวัยรุ่น โรคติดต่อ และบริโภคนิยมติดตามมา 
๙) ขาดการวางแผนสนับสนุนโครงการทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดปัญหา

ความไม่มั่นในในรายได้และผลที่ได้รับจากโครงการ เกิดการไม่รวมกลุ่มและหันไปท าอย่างอ่ืนท าให้โครงการล้ม
ไม่มีประสิทธิภาพ 

๑๐)  การบริหารทรัพยากรการบริหารได้แก่ คน เงิน วัสดุ วิธีการ ยังไม่ครอบคลุมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

๑๑)  ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาเมื่อเทียบกับขนาดของพ้ืนที่ต าบล 
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๑๒)  ต้องใช้บุคลากรจ านวนมากเนื่องพ้ืนที่กว้างใหญ่ ท าให้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลเพ่ิมขึ้น 

     13) บุคลากรท างานแทนกันไม่ได้ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนางาน 
     14) ขาดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และขาดทักษะในการท างาน 
โอกำส 

1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเกษตรครบวงจร เกษตรอินทรีย์ (โคกหนองนา
โมเดล)  

2) พัฒนาและเผยแพร่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงอนุรักษ์ หรือเชิง
วัฒนธรรมได้ในอนาคต 

3) พัฒนาการบริหารการจัดการใช้น้ าเพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
4) พัฒนางาน ฝีมือแรงงาน ค่าจ้างแรงงาน ให้เกิดการจ้างงานและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
5) สนับสนุนและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีให้รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
6) พัฒนาให้มีโรงพยาบาล ศูนย์ราชการ และเป็นชุมชนเมืองที่สวยงามเพียบพร้อมได้ใน

อนาคต 
7) พัฒนาให้มีโรงงานอุตสาหกรรมการจ้างงาน การลงทุน หรือธุรกิจอ่ืนๆ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
8) พัฒนาทรัพยากรการบริหารให้มีศักยภาพเพียงพอในการบริหาร 
9) นโยบายส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP  อย่างจริงจัง  จึงเป็นโอกาสที่จะ 

          พัฒนาสินค้า OTOP ของชุมชนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
10)  มีสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจเงินทุนเพ่ือการเกษตรจึงเป็นโอกาสในเกษตรกรผลิต 

          พืชผลการเกษตรออกสู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
11)  นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น  ยางพารา อ้อย  ยาสูบ 
12)  อปท.ให้โอกาสบุคลากรในการพัฒนาตัวเองในด้านการศึกษา ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ 
13)  มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
14)  เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น และแสดงความสามรถได้เต็มที่ 
15)  อปท.ให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกคนเท่าเทียมกัน 

 
อุปสรรค 

1) การพัฒนาต้องใช้งบประมาณมาก ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
2) ในปัจจุบันความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศท าให้ประชากรในพ้ืนที่มีการอพยพ

แรงงาน 
3) เกษตรกรขาดความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและความรู้   

และเทคโนโลยีทางการเกษตรกรแผนใหม่ การเสียสละและความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
4) การรวมกลุ่มของประชาชน และการเสียสละเพ่ือส่วนรวมยังน้อย 
5) ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดตกต่ ามีความผันผวนไม่แน่นอน ท าให้ประชาชนมีรายได้ไม่

แน่นอน 
6) ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ท าให้มีการอพยพแรงงานในบางฤดูกาล เพ่ือไป

รับจ้างและประกอบอาชีพอ่ืนนอกพ้ืนที่ 
7) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยส่วนรวมยังขาดการส่งเสริมให้ก้าวไปสู่ 



~ 17 ~ 

 

 ความเท่าเทียมความทันสมัยในระดับชาติ และข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ 
8) ประชาชนที่ยังยึดติดกับสังคมชนบทมากกว่าสังคมเมือง ท าให้การพัฒนาค่อนข้าง

ล าบากสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความแห้งแล้งมากขึ้น เนื่องมาจากภารวะโลกรอน และประสบกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง 

         9). นโยบายรัฐบาลมีความเปลี่ยนแปลงบ่อย 
         10) ระเบียบกฎหมายเยอะ บางเรื่องไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
         11) งบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลถูกจ ากัดด้วย ร้อยละ 40 

ปัจจัยภายใน  อาจประกอบด้วย 
๑) ทรัพยากรการบริหาร  (บุคคล  การบริหารจัดการ  ข้อมูล  ทรัพย์สิน  งบประมาณ) 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายในส่วนราชการ 
๓) ความเห็นชอบในนโยบายภายในสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔) สมรรถภาพและความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้นโยบาย 
๕) ความอิสระทางคลังและอ านาจในการใช้ดุลยพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
ปัจจัยภายนอก  อาจประกอบด้วย  ดังนี้ 

๑) ข้อจ ากัดทางทรัพยากรการบริหาร (เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการซึ่งอยู่ภายนอก) 
๒) ดุลยภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
๓) โครงสร้างสถาบัน และการด าเนินการของภาคเอกชนที่อยู่ภายนอกการควบคุม 
๔) การให้การสนับสนุนหรือการคัดค้านของประชาชน 
๕) พันธะกิจทางกฎหมาย 

การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี  ประจ าปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   ซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า คือ  “โครงสร้าง
พื้นฐานดี   มีคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า  การศึกษามีคุณภาพ”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของ
ผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  
ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้เป็นท้องถิ่นที่น่าออยู่
ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม  ได้ก าหนดไว้ ๕ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๒) มีแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
๓) มีแหล่ง าท าการเกษตรอย่างพอ  ทั่วถึง 
๔) มีไฟฟ้าส่องสว่างครบทุกหมู่บ้าน 
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๕) ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรทุกหมู่บ้าน 
๖) ปรับปรุงถนนล าเลียงการเกษตรทุกสาย ทุกหมู่บ้าน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 
1) ประชาชนมีรายได้และมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2) พัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชนของต าบลนาหนองทุ่มให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
3) อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการสืบสาน

คุณค่าต่อไป 
4) พัฒนาสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
5) เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีให้ได้รับการอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง 
6) เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
7) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจชุมชน 
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
2) ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
3) ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
4) พัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ 
5) ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและสืบสานคุณค่า 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว 
1) ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
2) ชุมชนได้รับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ

ให้เป็นไปตาหลักวิชาการ 
3) แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
1) ชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจดการที่มีประสิทธิ รวดเร็วตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
3) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
4) บุคลากรมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) การบริหารจัดการภายในท้องถิ่น พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีในการ

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
6) ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
7) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีภารกิจหลัก 
และภารกิจรอง ที่จะด าเนินการ ดังนี้ 
 

๖.๑ ภำรกิจหลัก 
              ๑)  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

๒)  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๓)  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔)  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕)  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
๖)  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
๗)  การส่งเสริมและป้องกันยาเสพติด 
๘)  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
๙)  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

             10) การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย 
             11) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

   12) การพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
             13) การส่งเสริมการเกษตร 

 
      ๖.๒ ภำรกิจรอง 

๑)  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
              ๒)  ปรับปรุงระบบการจราจรให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยจราจรให้ประชาชนในท้องถิ่น 

    ๓)  รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบภายในชุมชน 
             ๔)  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
             ๕)  ดูแลจัดการด้านสวัสดิการแก่ชุมชน  
             6) สนับสนุนงานช่วยเหลืองานกิจกรรมประเพณีที่ชุมชนเป็นผู้จัด 
             7)รวบรวมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             8) ส่งเสริมการกีฬาให้กลุ่มเยาวชนได้มีการใช้เวลาว่างท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

๖.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเป้า 
     จะด าเนินการ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูม ิได้ก าหนดโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน  ได้แก่  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กองคลัง  กองช่าง  กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   และก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น  14   อัตรา  เป็นกรอบ
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลทั้งหมด   ไม่มีกรอบอัตราก าลังลูกจ้างประจ า  แต่เนื่องจากท่ีผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า     มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการแต่ละส่วน  และ
จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
ดังนั้น  จึงต้องมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  และแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการแต่ละส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  และเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในต าบล  ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปโดย ได้เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลัง
กับองค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว และ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
 

 
 

ตำรำงเปรียบเทียบอัตรำก ำลังกับท้องถิ่นใกล้เคียง 
 

ที ่ อปท. ก าหนด 
ส่วน 

ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2563 

พนักงานส่วน
ต าบล(คน) 

คร ู
ผช.ครูฯ
(คน) 

พนักงาน 
จ้าง 
(คน) 

1 บ้านเป้า 4 31,666,829 14 4 14 

2 บ้านบัว 5 38,100,140 15 3 31 

3 กุดเลาะ 6 50,134,350 16 9 16 

 

จากการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว  
และองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาะ  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  
บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนด อัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการ ก าหนดต าแหน่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  

๗.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
     และกรอบอตัราก าลัง 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลด ต าแหน่ง  หรือเพ่ิม
ต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ได้ขอใช้บัญชีจาก การ
สอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตาม 
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมขึ้น สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน 

 

 
 
 
  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มีภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน  พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจ  พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

๘.๑ โครงสร้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญมี
ปริมาณงานและภารกิจเพ่ิมขึ้นทุกปี  จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้มีงานใหม่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สอดคล้อ งกับ
ปริมาณงานและภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน  ดังนี้  
 

 

        โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
              (25๖๑ – 256๓) 

       โครงสร้างตามแผนอตัราก าลังใหม ่

                 (25๖๔ – 256๖) 
หมาย
เหตุ 

 
๑.  ส านักปลัดองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
            หัวหน้าส านักปลัด 
          (นักบริหารงานทั่วไป) 
            - งานสารบรรณ  
            - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร  
            - งานบริหารงานบุคคล  
            - งานกิจการสภา  งานเลือกตั้ง 
            - งานตรวจสอบภายใน 
   - งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ 
              ส่วนใด     
  
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
            - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
            - งานวิชาการ 

 
๑.  ส านักปลัดองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
            หัวหน้าส านักปลัด 
          (นักบริหารงานทั่วไป) 
            - งานสารบรรณ  
            - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร  
            - งานบริหารงานบุคคล  
            - งานกิจการสภา  งานเลือกตั้ง 
            - งานตรวจสอบภายใน 
   - งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ 
              ส่วนใด     
  
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
            - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
            - งานวิชาการ 

 

๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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            - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์  
            - งานสารสนเทศและระบบงาน 
              คอมพิวเตอร์ 
             -งานงบประมาณ 

            - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์  
            - งานสารสนเทศและระบบงาน 
              คอมพิวเตอร์ 
             -งานงบประมาณ 

   โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม (ขนาดกลาง) 
                 (25๖๑ – 256๓) 

 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ (ประเภทสามญั) 

                     (25๖4 – 2566) 
หมาย
เหตุ 

๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
            - งานกฎหมายและนิติกรรม 
            - งานด าเนินการทางคดีและ 
              ศาลปกครอง 
            - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
            - งานระเบียบการคลัง 
 
๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
          -งานอ านวยการ อปพร. 

    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          - งานกู้ภัย 
          - งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนใน 
            กิจการสาธารณประโยชน์ 
 
๑.๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
         - งานสังคมสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
        - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 
๑.๖  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
             - งานรักษาความสะอาด 
             - งานบริการสาธารณสุข 
             - งานควบคุมโรคติดต่อและจัดการ 
               คุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
๑.๗  งานส่งเสริมการเกษตร 
            - งานส่งเสริมการเกษตร 
            - งานช้อมูลวิชาการเกษตรและ 
              เทคโนโลย ี
            - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับ 
              มอบหมาย 

๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
            - งานกฎหมายและนิติกรรม 
            - งานด าเนินการทางคดีและ 
              ศาลปกครอง 
            - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
            - งานระเบยีบการคลัง 
 
๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
          -งานอ านวยการ อปพร. 

    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          - งานกู้ภัย 
          - งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนใน 
            กิจการสาธารณประโยชน์ 
 
๑.๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
         - งานสังคมสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
        - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 
๑.๖  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
             - งานรักษาความสะอาด 
             - งานบริการสาธารณสุข 
             - งานควบคุมโรคติดต่อและจัดการ 
               คุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
๑.๗  งานส่งเสริมการเกษตร 
            - งานส่งเสริมการเกษตร 
            - งานช้อมูลวิชาการเกษตรและ 
              เทคโนโลย ี
            - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับ 
              มอบหมาย 
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   โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม (ขนาดกลาง) 
                 (25๖๑ – 256๓) 

 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ (ประเภทสามญั) 

                     (25๖4 – 2566) 
หมาย
เหตุ 

๒.  กองคลัง 
         ผู้อ านวยการกองคลัง 
         (นักบริหารงานการคลัง) 
 ๒.๑  งานการเงิน 
            - งานการเงิน 
            - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน 
            - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
            - งานเก็บรักษาเงิน 
  ๒.๒  งานบัญชี  
             - งานการบัญชี 
             - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
             - งานการเงินและงบทดลอง 
             - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
             - งานทะเบียนทรัพย์สิน 
               และแผนที่ภาษี 
             - งานพัสดุ 
             - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ 
                ครุภัณฑแ์ละยานพาหนะ 
 ๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
             - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม     
               และค่าเช่า  
             - งานพัฒนารายได้ 
             - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
             - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด 
               รายได ้
             -งานแผนที่ภาษี   
 

 ๒.  กองคลัง 
         ผู้อ านวยการกองคลัง 
         (นักบริหารงานการคลัง) 
 ๒.๑  งานการเงิน 
            - งานการเงิน 
            - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน 
            - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
            - งานเก็บรักษาเงิน   
  ๒.๒  งานบัญชี 
             - งานการบัญชี 
             - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
             - งานการเงินและงบทดลอง 
             - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
   ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
             - งานทะเบียนทรัพย์สิน 
               และแผนที่ภาษี 
             - งานพัสดุ 
             - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ 
                ครุภัณฑแ์ละยานพาหนะ     
 ๒.๔  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
             - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม     
               และค่าเช่า  
             - งานพัฒนารายได้ 
             - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
             - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด 
               รายได ้
              -งานแผนที่ภาษี   
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   โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม (ขนาดกลาง) 
                 (25๖๑ – 256๓) 

 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ (ประเภทสามญั) 

                     (25๖4 – 2566) 
หมาย
เหตุ 

๓.  กองช่าง 
          ผู้อ านวยการกองชา่ง 
          (นักบริหารงานช่าง) 
๓.๑  งานก่อสร้าง 
            - งานก่อสร้างและบูรณะถนน  
            - งานก่อสร้างสะพานและโครงการพิเศษ 
            - งานข้อมูลก่อสร้างและแผนที่เส้นทาง 
              คมนาคม 
            - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
               และยานพาหนะ 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
            - งานสถาปัตยกรรมและมัณทศิลป์  
             - งานวิศวกรรม 
             - งานประเมินราคา 
             - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร   
             - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
             - งานออกแบบ 
 
๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
             - งานประสานสาธารณูปโภคและ 
              กิจการประปา 
             - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
             - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
             - งานระบายน้ า 
             -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
๓.๔  งานผังเมือง 
             -  งานส ารวจและแผนที่ 
             -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
             -  งานควบคุมทางผังเมือง 
             - งานจัดปฏิรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

๓.  กองช่าง 
          ผู้อ านวยการกองชา่ง 
          (นักบริหารงานช่าง) 
๓.๑  งานก่อสร้าง 
            - งานก่อสร้างและบูรณะถนน  
            - งานก่อสร้างสะพานและโครงการพิเศษ 
            - งานข้อมูลก่อสร้างและแผนที่เส้นทาง 
              คมนาคม 
            - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
               และยานพาหนะ 
 ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
            - งานสถาปัตยกรรมและมัณทศิลป์  
             - งานวิศวกรรม 
             - งานประเมินราคา 
             - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
             - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์  
             - งานออกแบบ 
 
   ๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
             - งานประสานสาธารณูปโภคและ 
               กิจการประปา 
             - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
             - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
             - งานระบายน้ า 
             - งานจัดตกแต่งสถานที่ 
  ๓.๔  งานผังเมือง 
             -  งานส ารวจและแผนที่ 
             -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
             -  งานควบคุมทางผังเมือง 
             - งานจัดปฏิรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
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   โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม (ขนาดกลาง) 
                 (25๖๑ – 256๓) 

 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ (ประเภทสามญั) 

                     (25๖6 – 2566) 
หมาย
เหตุ 

๔.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
        (นักบริหารงานการศึกษา) 
๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
            - งานบริหารวิชาการ 
            - งานนิเทศการศึกษา 
             
๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา 
            และวัฒนธรรม 
            - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย 
              ทางการศึกษา 
            - งานกิจการศาสนา 
            - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ 
              วัฒนธรรม 
            - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
            - งานกีฬาและสันทนาการ 
 
๔.๓  งานกิจการโรงเรียน 
            - งานจัดการศึกษา 
            - งานพลศึกษา 
            - งานทดสอบประเมินผลและ 
              ตรวจวัดผล 
            - งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
            - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ๔.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
        (นักบริหารงานการศึกษา) 
๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
            - งานบริหารวิชาการ 
            - งานนิเทศการศึกษา 
      
๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา 
            และวัฒนธรรม 
            - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย 
              ทางการศึกษา 
            - งานกิจการศาสนา 
            - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ 
              วัฒนธรรม 
            - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
            - งานกีฬาและสันทนาการ 
 
๔.๓  งานกิจการโรงเรียน 
            - งานจัดการศึกษา 
            - งานพลศึกษา 
            - งานทดสอบประเมินผลและ 
              ตรวจวัดผล 
            - งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
            - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           
    

 

 

 

๘.๒ กำรวิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า    ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหนง่จากภารกิจท่ีด าเนินการในแตล่ะ

ส่วนราชการในระยะเวลา  3  ปีขา้งหน้า  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงามได้สะท้อนให้เหน็ว่าการด าเนินการ
วิเคราะหป์ริมาณงานในแตล่ะส่วนราชการเพื่อน ามาวเิคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด  จ านวนเท่าใด จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน โดยสรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณงานและอัตราต าแหน่งไดด้ังนี้ 
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1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ปริมาณงานต่อปี  196,880 / ๘๒,๘๐๐ คิดเป็น  2.38 
- จ านวนต าแหน่งอัตราที่ต้องการ  1  อัตรา 

  2.  ส านักปลดั  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   
      - ปริมาณงานต่อปี  2,,204,530 / ๘๒,๘๐๐ คดิเป็น  26.62 

- จ านวนต าแหน่งอัตราที่ต้องการของข้าราชการ  6  อัตรา 
- จ านวนต าแหน่งอัตราที่ต้องการของพนักงานจ้างตามภารกิจ  8  อัตรา 
- จ านวนต าแหน่งอัตราที่ต้องการของพนักงานจ้างทั่วไป  1   อัตรา 

3.  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
- ปริมาณงานต่อปี  868,680 / ๘๒,๘๐๐  คิดเป็น  10.49 

- จ านวนต าแหน่งอัตราที่ต้องการของขา้ราชการ  4  อัตรา 
- จ านวนต าแหน่งอัตราที่ต้องการของพนักงานจ้างตามภารกิจ  1  อัตรา 
- จ านวนต าแหน่งอัตราที่ต้องการของพนักงานจ้างทั่วไป  -   อัตรา 

4. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
- ปริมาณงานต่อปี  889,950 / ๘๒,๘๐๐  คิดเป็น  10.75 

- จ านวนต าแหน่งอัตราทีต่้องการของข้าราชการ  2  อัตรา 
- จ านวนต าแหน่งอัตราที่ต้องการของพนักงานจ้างตามภารกิจ  2  อัตรา 
- จ านวนต าแหน่งอัตราที่ต้องการของพนักงานจ้างทั่วไป  -   อัตรา 

5. กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
- ปริมาณงานต่อปี  1,611,380 / ๘๒,๘๐๐  คิดเป็น  19.46 

- จ านวนต าแหน่งอัตราที่ต้องการของข้าราชการ  1  อัตรา 
- จ านวนต าแหน่งอัตราที่ต้องการของพนักงานจ้างตามภารกิจ  -  อัตรา 
- จ านวนต าแหน่งอัตราที่ต้องการของพนักงานจ้างทั่วไป  1   อัตรา 

-จ านวนต าแหน่งอัตราที่ต้องการของข้าราชการครู อบต.  4  อัตรา 

-จ านวนต าแหน่งอัตราที่ตอ้งการของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.ผดด.)  3 อัตรา  

ดังนั้น  เพื่อใหเ้กิดความคุ้มคา่ต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปา้  และเพื่อให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล จึงน าผลการวิเคราะห์ปรมิาณงานมาก าหนดต าแหน่งใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปา้ดังนี ้
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กรอบอัตราก าลัง 3  ปี (ประเภทสามัญ) พ.ศ. 2564 – 2566 

ส่วนราชการ 

กรอบ 

อัตรา 

ก าลัง

เดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่ เพิ่ม / ลด 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

-ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

  นักบริหารงานทอ้งถิ่น ระดบักลาง 

  (10-3-00-1101-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

(รอ้งขอ         

ก.อบต.) 

ส านักปลัด อบต. 

-นักบริหารงานทั่วไป  (หัวหน้าส านักปลัด) 

  ระดับต้น 

 (10-3-01-2101-001) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

ว่างเดิม 

(รอ้งขอ         

ก.อบต.) 

-นักจัดการงานทั่วไป  (ปก/ชก) 

 (10-3-01-3101-001) 

1 1 1 1 - - - (โอนย้าย)        

1 ส.ค. 2563 

-นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) 

 (10-3-01-3102-001) 

1 1 1 1 - - -  

-นักวเิคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) 

 (10-3-01-3103-001) 

1 1 1 1 - - -  

-นักพัฒนาชุมชน (ปก/ชก) 

 (10-3-01-3801-001) 

 1  1 1 1 - - -  

-นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก) 

(10-3-01-3601-001) 

 1 1 1 1 -  -  -  

 

พนักงานจา้งตามภารกิจ 

-ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

+1 

 
 

- 

 
 

- 

 

ก าหนดเพิม่ 

-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - 1 1 1 +1  - - ก าหนดเพิม่ 

-ผู้ช่วยนักวชิาการเกษตร 1 1 1 1  -  -  -  

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

-พนักงานขับรถขยะ 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

-นักการภารโรง (ผู้มีทักษะ)  1 1 1 1  -  -  -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ 

อัตรา 

ก าลัง

เดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่ เพิ่ม / ลด 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

-คนงานประจ ารถขยะ (ผูม้ีทกัษะ) 1 1 1 1  -  -  -  

-คนงานประจ ารถขยะ (ผูม้ีทกัษะ) 1 1 1 1  -  -  - ว่างเดิม 

พนักงานจา้งทั่วไป 

-คนงานประจ ารถขยะ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ว่างเดิม 

กองคลัง 

-นักบริหารงานคลงั (ผอ.กองคลัง) 

  ระดับต้น 

  (10-3-04-2102-001) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ว่างเดิม 

รอ้งขอ ก.อบต. 

-นักวชิาการเงินและบัญช ี(ปก/ชก) 

  (10-3-04-3201-001) 

1 1 1 1 - - -  

-นักวชิาการพัสดุ (ปก/ชก) 

  (10-3-04-3204-001) 

1 1 1 1 - - -  

-เจา้พนักงานการเงนิและบญัชี (ปง/ชง) 

(10-3-04-4201-001) 

 1  1  1  1  - -  - ว่างเดิม 

             
พนักงานจา้งตามภารกิจ 

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจดัเก็บรายได ้

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

กองช่าง 

-นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง) 

  ระดับต้น 

  (10-3-05-2103-001) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

- 

 

- 

 

ว่างเดิม 

รอ้งขอ ก.อบต. 

-นายช่างโยธา(ปง/ชง) 

  (10-3-05-4701-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

พนักงานจา้งตามภารกิจ 

-ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

-ช่างไฟฟ้า (ผูม้ีทักษะ) 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 - 

 

 

 

กองการศึกษาฯ 

-นักบริหารงานศึกษา(ผอ.กองการศึกษา) 

  ระดับต้น 

  (10-3-08-2107-001) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ว่างเดิม 

รอ้งขอ ก.อบต. 
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ส่วนราชการ 

กรอบ 

อัตรา 

ก าลัง

เดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่ เพิ่ม / ลด 

หมายเหตุ 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเปา้ 

-ครู  

 (103086600044) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

  

- 

 

เงินอุดหนุน 

 -ครู  

 (103086600045) 

1 1 1 1  -  -  - เงินอุดหนุน 

-ครู  

 (103086600046) 

1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

-ครู  

 (103086600047) 

1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

พนักงานจา้งตามภารกิจ 

-ผู้ดูแลเด็ก (ผูม้ีทักษะ) 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

เงินอุดหนุน /

อบต.สมทบ 

พนักงานจา้งทั่วไป 

-ผู้ดูแลเด็ก 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

งบ อบต. 

รวม 32 34 34 34    +2 -  -  
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สรุปกรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ 

ส่วนราชการ กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัด อบต. (00) 1 1 1 1 - - -  
ส านักปลดั (01) 13 15 15 15 +2 - -  
กองคลัง (04) 5 5 5 5 - - -  
กองช่าง  (05) 4 4 4 4 - - -  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08) 9 9 9 9 - - -  
รวม 32 34 34 34 +2 - -  
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี

 

                                                                  โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเป้า 

 

 

 

 

 

ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

(นักบรหิารงานท้องถิน่  ระดบักลาง) 

 

    ส านักปลัด อบต. 

 (นักบรหิารงานทั่วไป ) 

กองคลัง 

(นักบรหิารงานคลัง ) 

กองช่าง 

(นักบรหิารงานชา่ง) 

1. งานบริหารทั่วไป                     

2. งานนโยบายและแผน 

3. งานกฎหมายและคด ี

4. งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย 

5. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

6. งานอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 

7. งานส่งเสริมการเกษตร 

 

 
 
       
    
     
    
 

1. งานการเงิน 

2. งานบัญชี 

3. งานทะเบียนทรพัย์สนิและพัสด ุ

4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

   
 

 
 

1. งานก่อสร้าง 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

3. งานประสานสาธารณูปโภค 

4. งานผังเมอืง 

     
     
 

 

กองการศึกษา ศาสนาและ        

(นักบริหารการศกึษา ) 

1. งานบริหารการศกึษา 

2. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ 

    วัฒนธรรม 

3. งานกิจการโรงเรียน 
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โครงสร้างส านักปลัด 

 
 

 
 

 
งานบริหารทั่วไป  งานนโยบายและ

แผน 
 งานกฎหมายและคด ี  งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
 งานสวัสดิการสังคมและ

พัฒนาชุมชน 

     งานอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 งานส่งเสริมการเกษตร 

 

 

-นักจัดการงานทั่วไป 

  ระดับ ปก/ชก  (1) 

-นักทรัพยากรบุคคล 

  ระดับ ปก/ชก.  (1) 

-ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (1) 

- นักการภารโรง (ทักษะ)(1) 

 -นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน  

 ระดับ ปก/ชก. (1) 

-ผช.นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน (1) 

(ก าหนดเพิ่ม) 

 -. นักบริหารงานทั่วไป 

   ระดับต้น 
    -นักบริหารงานทั่วไป 

     ระดับต้น 

  

 -นักพัฒนาชุมชน 

   ระดับ ปก/ชก  (1) 

-ผช.นักพัฒนาชุมชน  

(ก าหนดเพิ่ม) 

 
 
 

-นักวิชาการสาธารณสุข (1) 

-พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานขับรถขยะ (1) (ว่าง) 

คนงานประจ ารถขยะ(ทักษะ) (1) 

คนงานประจ ารถขยะ (ทักษะ) 1 

(ว่าง) 

-พนักงานจ้างท่ัวไป (คนงาน

ประจ ารถขยะ) (1) 

 -ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (1) 

 
ประเภท บริหารงานท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วชิาการ ท่ัวไป พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก/ชก ช านาญ

การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัต ิ

งาน 

ช านาญ 

งาน 

อาวุโส   

จ านวน 

 

- 1 - 1 - - 5 - - - - - 8 1 

นักบรหิารงานทัว่ไป ระดับต้น 
หัวหนา้ส านักปลัด อบต. 
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      โครงสร้างกองคลัง 

 
                                                                    
ประเภท บริหารงานท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วชิาการ ท่ัวไป พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ช านาญ 

การ 

ช านาญ

การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัต ิ

งาน 

ช านาญ 

งาน 

อาวุโส   

จ านวน 

 

- - - 1 - - 2 - - 1 - - 1 - 

           

งานการเงิน 

 

-นักบรหิารงานคลัง (1) 

 ระดับต้น 

-เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี (1) 

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

 

-นักวิชาการพัสดุ (1) 

  ระดับ ปก/ชก 

งานบัญชี 

 

-นักวิชาการเงินและบัญชี  (1) 

  ระดับ ปก/ชก 

นักบรหิารงานคลัง ระดับตน้ 

      (ผู้อ านวยการกองคลัง ) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

 

-ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 

 (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
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             โครงสร้างกองช่าง 

 
 
 
 
              
 

 
 
 
 
 
 
 
ประเภท บริหารงานท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้างตาม

ภารกจิ 

พนักงานจ้างท่ัวไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ช านาญ 

การ 

ช านาญ

การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัต ิ

งาน 

ช านาญ 

งาน 

อาวุโส - - 

จ านวน 

 

- - - 1 - - - - - - 1 - 2 - 

 

 

งานก่อสร้าง 
 

-นายช่างโยธา  (1 ) 
  ระดับ ปง/ชง (วา่ง) 
-พนักงานจ้างภารกจิ 

ผู้ช่วยนายชา่งโยธา (1) 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
 

-นายช่างโยธา  (1) 
  ระดับ ปง/ชง (วา่ง) 
-พนักงานจ้างภารกจิ  

  ชา่งไฟฟา้ (ทักษะ) (1)  

งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
 
-นายช่างโยธา  (1 ) 
  ระดับ ปง/ชง (วา่ง) 

 

นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น 

    (ผู้อ านวยการกองช่าง) 

งานผังเมือง 
 

-นายชา่งโยธา  (1) 
  ระดับ ปง/ชง (วา่ง) 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ประเภท บริหารงานท่ัวถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วชิาการ ท่ัวไป ครู พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 

ทั่วไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ช านาญ 

การ 

ช านาญ

การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัต ิ

งาน 

ช านาญ 

งาน 

อาวุโส คศ..1/คศ.2 - - 

จ านวน - - - 1 - - - - - - - - 4 3 1 

 

นักบรหิารงานการศึกษาฯ ระดับต้น 

(ผอ.การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม) 

 

งานบรหิารการศกึษา 
 
 

-นักบริหารงานการศึกษา  ( 1 ) 
  ระดับต้น (วา่ง) 

 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 

-นักบริหารงานการศึกษา  ( 1 ) 
  ระดับต้น (วา่ง) 

งานกิจการโรงเรียน 

- นักบริหารงานการศึกษา  ระะดับต้น( 1 )(วา่ง) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเปา้ 

- คร ู (4) 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  

  ต าแหนง่ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (3) 

-พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหนง่ ผูดู้แลเด็ก (1)  
 

  (ต าแหนง่ ผู้ดูแลเด็ก) 
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ที ่

 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ 
การ 

ศึกษา 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 

 
 

หมาย
เหต ุ

   เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอื่นๆ/ 

เงินค่าตอบแทน 

1 
  

 
10-3-00-1101-001 

   
  ปลัด อบต. 
  (นักบริหารงานท้องถิ่น) 

กลาง 
 

10-3-00-1101-001 
 

 ปลัด อบต. 
 (นักบริหารงานท้องถิ่น) 

กลาง 
 

548,040 
(ค่ากลาง
เงินเดือน) 

84,000 
(7,000X12) 

84,000 
(7,000X12) 

ว่างเดิม 

 ส านักปลัด            
2   10-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด  

(นักบริหารงานท่ัวไป) 
ต้น 10-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด  

(นักบริหารงานท่ัวไป) 
ต้น 393,600 

(ค่ากลาง
เงินเดือน) 

42,000 
(3,500x12) 

- ว่างเดิม 

3   10-3-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ปก/ชก 10-3-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป ปก/
ชก 

355,320 
(ค่ากลาง
เงินเดือน) - - 

โอนย้าย  
1 ส.ค.63 
355,320 

4 นางลภัสรดา  ศรีอุดร ป.โท 10-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก 10-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก 317,520 
(26,460x12) - - 

317,520 
 

5 นางสาวชาลิสา  พรมเวียง ป.ตรี. 10-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ปก 10-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ชก 299,640 
(24,970x12) 

- - 299,640 

6 -นางพรพรหมธนพร         
ภัทรพรกัญญาภัค 

ป.ตรี- 10-3-01-3801-001- นักพัฒนาชุมชน- ชก- 10-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก 342,720 
(28,560x12) - - 

342,720 
 

 
 
 
 

๑๑.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
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ที ่

 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ 
การ 

ศึกษา 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 

 
 

หมายเหต ุ

   
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ระดับ 
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 

7 
 

นางสาวลินดา  โมขรัตน์ ป.ตรี 10-33-01-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ปก 
 

10-3-01-3601-001 
 

นักวิชาการสาธารณสุข ปก 
 

180,720 
(15,060x12) 

 -  - 180,720 

 

 
 

พนักงานจ้าง 
 

   

  

 

 

    

8  ป.ตรี - ผช.นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน - - 

ผช.นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน - - - - ก าหนดเพิ่ม 

9  ป.ตรี - ผช.นักพัฒนาชุมชน - 
 

- 
 

ผช.นักพัฒนาชุมชน - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ก าหนดเพิ่ม 
 

10 นายธวัชชัย  โหน่งสุรินทร์ ป.ตรี  ผช.นักวิชาการเกษตร 
  

ผช.นักวิชาการเกษตร 
 

194,760 
(16,230x12)   

194,760 

11 
 

น.ส.พิมพ์นารา จุฑามะณี 
 

ปวช. 
 

- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - 
 

- 
 

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - 
 

134,760 
(11,230x12) 

- 
 

- 
 

134,760 
 

12  ทักษะ - พนักงานขับรถขยะ 
 

- - พนักงานขับรถขยะ 
 

- 112,800 
(9,400X12) 

- -  ว่างเดมิ 

13 นายอนันต์  ศรีวงษา ทักษะ - นักการภารโรง - - นักการภารโรง - 117,960 
(9,830X12) 

- - 117,960 
 

14 นายอ าพล  สุหญ้านาง ทักษะ - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถ
ขยะ 

- 116,760 
(9,730X12) 

- - 116,760 
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ที ่

 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ 
การ 

ศึกษา 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 

 
 

หมายเหต ุ

   
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ระดับ 
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 

15  ทักษะ - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถ
ขยะ 

- 112,800 
(9,400x12) 

- - ว่างเดิม 

 
16 

  
- 

 
- 

 
คนงานประจ ารถขยะ 

 
- 

 
- 

 
คนงานประจ ารถ

ขยะ 

 
- 

 
108,000 

(9,000X12) 

 
- 

 
- 

 
ว่างเดิม 

                   
 
                 กองคลัง 
 

17   10-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

ต้น 10-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกอง
คลัง 

(นักบริหารงานคลัง) 

ต้น 393,600 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

42,000 
(3,500x12) 

 ว่างเดิม 

18 นางสาวมัทยา  ฝาชัยภูมิ ป.โท 10-3-04-3201-001- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก 10-3-04-3201-001- นักวิชการเงินและ
บัญชี 

ชก- 329,760 
(27,480x12) 

- - 329,760 

19 นายยงยุทธ์  ส าราญวงษ์ ป.ตรี 10-3-04-3203-001- นักวิชาการพัสดุ  ชก- 10-3-04-3203-001- นักวิชาการพัสดุ  ชก- 271,440 
(22,620x12) 

- - 271,440 

20   10-3-04-4201-001- เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

ปง/
ชง- 

10-3-04-4201-001- เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

ปง/ชง- 297,900 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

- - ว่างเดิม 

21 
 

น.ส.นุชนาถ  บัวโค้ง 
  

 ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
   

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
 

133,440 
(11,120x12) 

  133,440 
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ที ่

 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ 
การ 

ศึกษา 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 

 
 

หมายเหต ุ

   
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ระดับ 
เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 

 พนักงานจ้าง            

 กองช่าง            

22   10-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกอง
ช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 10-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกอง
ช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 393,600 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

42,000 
(3,500x12) 

- ว่างเดิม 

23   10-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง 10-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง 297,900 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

- - ว่างเดิม 

  
 

พนักงานจ้าง 
 

       

    
24 นายสุภวัฒน์  สุหญ้านาง ปวช. - ผช.นายช่างโยธา - - ผช.นายช่างโยธา - 158,160 

(13,180x12) 
- - 158,160 

25 นายพนมพร  เกี้ยงดี ทักษะ - ช่างไฟฟ้า - - ช่างไฟฟ้า - 116,760 
(9,730x12) 

- - 116,760 

 กองการศึกษา            
26   10-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา 
(นักบริหารงาน

การศึกษา) 

ต้น 10-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกอง     
การศึกษา 

(นักบริหารงาน
การศึกษา) 

ต้น 393,600 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

42,000 
(3,500x12) 

- ว่างเดิม 
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ที ่

 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ 
การ 

ศึกษา 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 

 
 

หมายเหต ุ

   
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ระดับ 
เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
27 นางบุญเรียง  ฦาแรง ป.ตรี 10-3-08-6600-044 ครู ชก 10-3-08-6600-044 ครู ชก 298,080 

(24,840X12) 
42,000 

 
- 298,080 

 
28 นางประกายแก้ว ดีเสมอ ป.ตรี 10-3-08-6600-045 ครู ชก 10-3-08-6600-045 ครู ชก 296,160 

(24,680x12) 
42,000 - 296,160 

 
29 น.ส.อรุณี  จันทร์ขามป้อม ป.ตรี 10-3-08-6600-046 ครู  10-3-08-6600-046 ครู  300,960 

(25,080X12) 
 - 300,960 

 
30 นางอรุณ  สิงห์โคตร ป.ตรี 10-3-08-6600-047 ครู  10-3-08-6600-047 ครู  295,800 

(24,650X12) 
 - 

295,800 
31 นางมณีวรรณ์  โคกม่วง ทักษะ  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  164,160 

(13,680x12) 
 - 164,160 

 
32 นางสุกัญญา  จุลละนันทน์ ทักษะ  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  164,160 

(13,680X12) 
  164,160 

33 น.ส.น่ิมนวล  เนาว์โนนทอง ทักษะ  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  164,160 
(13,680x12) 

 - 164,160 

34 น.ส.กรรณิกา  ลือก าลัง   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   ผู้ดูแลเด็ก  108,000 
(9,000x12) - - 

108,000 
 



~ 44 ~ 
 

 

12) แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
     ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด  โดยมีระยะเวลา  ๓  ปี  ตามรอบของแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  การพัฒนานอกจากจะพัฒนา
ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนา
ตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand ๔.๐ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค ๔.๐ เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

๑. เป็นองค์กรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเอกออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

๒. ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าโดยตั้งค าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดย
ไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้
บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วย
ตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือเป็นต้น 

๓. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
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4. กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ 
นร.1013.4/42  ลงวันที่ 5  พฤษภาคม 2563 เรื่อง ส ารวจเครื่องมือทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง  (Digital Government  Skilf Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยน เป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  กันยายน 2560 

ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
13) ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
  
  ๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
  ๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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