๑

๑. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี มีหลักการและเหตุผลที่
จะตองจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) ดังนี้
๑.๑
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงลงวันที่๒๒พฤศจิกายน๒๕๔๔ ขอ๕ กําหนดใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวั(ดก.อบต.จังหวัด) กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล
วาจะมีตําแหนงใดระดับใดอยูในสวน
ราชการใดจํานวนเทาใดใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ตองปฏิบัติความยากและ
คุณภาพของงานปริมาณตลอดจนกระทั่งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตองจายในดานบุคคล
โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบลเพื่อใชในการกําหนดตําแหนง โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด )ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) กําหนด
๑.๒ ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ประกอบกับ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท
๐๘๐๙.๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ กําหนดให องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบ และเปนกรอบของการใชตําแหนงภายใน
องคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลไมเกินกวารอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายประจําปตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ๒๕๔๒ แตเนื่ององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือมีภารงานที่เพิ่มขึ้น
ยังผลใหองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือตองแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผน อัตรากําลังปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพื่อวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวนทอวิงถิ
เคราะห
่น การความตองการ
กําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน พรอมจัดทําแผนอัตรากําลังใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ
ระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งเมื่อปรับปรุงแผนอัตรากําลัง๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑ เปนที่
เรียบรอยและคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี (ก.อบต.จ.สิงหบุรี) ไดมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง ๓ ป(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ จึงไดปรับปรุง แผน
อัตรากําลัง ๓ ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ครั้งที่ ๑ขึ้นเพื่อเปนกรอบในการบริหารงานบุ
และแนวทาง
คคล
ปองกันปญหาภารคาใชจายดานบุคลากร และปญหาคนลนงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป
๒.วัตถุประสงคของการจัดทําแผนอัตรากําลัง๓ป
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือมีวัตถุประสงคในการจัดทําแผนอัตรากําลัง๓ป พ.ศ.พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ดังตอไปนี้
๒.๑เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือมีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไมซ้ําซอน
๒.๒ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือมีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลและเปนตามกฎหมายจัดตั้งขององคการ
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๒

บริหารสวนตําบล อีกทั้งเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด ) สามารถตรวจสอบ
การกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นวาถูกตองเหมาะสมหรือไม
๒.๔เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ
๒.๕ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือสามารถบริหารงานบุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และตอบรับกับภารกิจในดานการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ อันจะ
นําไปสูผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจรวมไปถึงการยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปนตอการปฏิบัติภารกิจ อีกทั้งสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด
๒.๖ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
๓.กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับครั้งที่ ๑
ประกาศกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสลงวนตําบล
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ประกอบกับ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๓ลง
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือมีภารกิจงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น
และตองการปรับปรุงตําแหนง เพื่อใหสอดคลองกับภาระงานที่มีเพิ่มมากขึ้น ที่โดยตองแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ซึ่งประกอบดวย นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
ประธาน ปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น หัวหนาสวนราชการ เปนกรรมการ และมีขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ๑ คนเปนเลขานุการ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือไดออกคําสั่งที่ ๖๔๑/๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง๓ปประจําปงบประมาณ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ซึ่งประกอบดวย
๑. นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการ
๓. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการ
๔. ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการ
๕. ผูอํานวยการกองชาง เปน กรรมการ
๖. หัวหนาสํานักปลัด เปน กรรมการ
๗. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เปน กรรมการ
๘. ผูอํานวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปน กรรมการ
๙. นักทรัพยากรบุคคล เปน เลขานุการ
โดยองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ไดปรับปรุงแผนอัตรากําลัง โดยมีเนื้อหา และกรอบ
แนวติดตางๆ และกระบวนการจัดทําแผนอัตากําลัง ดังตอไปนี้
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๓

แนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง
แผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
ตองดําเนินการใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท
๐๘๐๙.๒/ว ๕๓ เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๐ องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือจึงไดใชแนวคิดที่สามารถสะทอนภาระงานที่แทจริงของ
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลไมซ้ําซอนและเกิดความประหยัดสูงสุด โดยนําแนวคิดการวิเคราะห
อุปสงคกําลังคน(Demand analysis)มาใชเปนแนวทางการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้นทําไดจากการมองมิติเชิง
เวลา ๓ คือ มิติที่ขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคตดังรูป (สํานักงานพัฒนาระบบ
จําแนกตําแหนงและคาตอบแทน สํานักงาน ก.พ., ๒๕๕๓)
History

Today

พิจารณาข้อมู ลการปฏิ บัติงานจริ ง
ของพนักงานในหน่วยงาน

พิจารณา
อัตรากําลัง
ปั จจุบัน

• รับข้อมู ลการดําเนินงานจริ ง
ของหน่วยงานในอดีต
• แนวทางการปฏิ บัติงานที� ได้รบั
การพิสูจน์แ ล้ว
• ข้อมู ลเชิ งปริมาณที� วดั
อัตรากําลังที� ตอ้ งการ (FTE)

Forecast

พิจารณาภารกิ จ/บทบาท/วิสัยทัศน์ที�องค์กร
มุ่ งหวังและส่ งผลถึงต่อภาระงานของ
หน่วยงาน

• เปิ ดโอกาสให้หน่วยงานแสดง
ความคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะแล้ว
นําข้อมู ลเหล่านี� มาประกอบการ
วิเคราะห์

• เปิ ดรับประเด็นที� เกี�ยวกับ
วิสัยทัศน์ ภารกิจเร่งด่วน
ภารกิจหลักซึ� งส่ งผลต่อความ
ต้องการอัตรากําลัง

• เก็บประเด็น (Issues)ที� เกี�ยวข้อง
กับอัตรากําลังจากผูป้ ฏิ บัติงาน
และผูเ้ กี� ยวข้อง (360 องศา)

• วิเคราะห์แนวโน้มของภาระ
งานจากผลผลิตที� ตอ้ งการจาก
หน่วยงาน (Drivers)

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ เฉพาะข้อมูลในอดีต (Can't measure workload by just looking at history)
ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ เฉพาะภาระงานผ่านภาพในอนาคต (Can't measure workload by just looking at forecast)

ภาพที่ 1 การวิเคราะหอัตรากําลัง
จากแผนภาพที่แสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมนั้น
ไมอาจขึ้นอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวได ตองอาศัยการผสมผสานและความสอดคลอง
สม่ําเสมอ (Consistency) ของหลากหลายมิติที่ยืนยันตรงกันทั้งมิติในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เชนเดียวกัน
กับ American academy of political and social science ที่ไดใหความเห็นวา “การจัดสรรอัตรากําลังนั้น
ควรคํานึงถึงปจจัยและกระบวนการตางๆ มากกวาหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากหลักการดังกลาว จึงสามารถนํามาสราง”กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง
(Effective Manpower planning Framework)” ได ๖ วิธีตามมิติของเวลาดังนี้

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๔

Strategic objective
Supply Pressure

ISSUE
FTE

DRIVER

องค์ประกอบที� นาํ มาใช้



มุ มมองอดีต

มุ มมองปั จจุบัน

มุ มมองไปสู่ อนาคต

Backward-looking

Spot-looking

Forward-looking

FTE (Full Time
Equivalent)



Supply pressure



360 degree+Issue



Benchmarking



Strategic
Objective



Driver

“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
Effective Manpower Planning Framework

American Academy of Political and Social Science

การพิจารณาอัตรากําลังด้วยการใช้เพียงวิธีการเดียว อาจเกิ ดความคลาดเคลื� อนขึ� นได้
จึงควรพิจารณาผ่ านวิธีการที�หลากหลายและยึดโยงกันเพื�อให้ผลลัพธ์มีความน่ าเชื�อถื อยิ�งขึ� น

ภาพที่ ๒ กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากํEffective
าลัง ( Manpower planning Framework)
๑. การวิเคราะหยุทธศาสตรและภารกิจองคกร : strategic objective เพื่อใหการดําเนินการ
ขององคกรบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลังตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับ
เปาหมายการดําเนินการ พรอมกับปรับเปลี่ยนใหสามารถรองรับเปนไปตามทิศทางในอนาคต
๒. การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressureเปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรมาใชในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคลากรที่มีอยูในเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
คํานึงถึง การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม และ การจัดประเภทของขาราชการ/พนักงานสวนตําบล
๓. การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใช : Full Time Equivalent (FTE) เปนการนําขอมูล
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง
อยางไรก็ดีกอนจะคํานวณFTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้
๓.๑ พิจารณางานของเจาหนาที่แตละสายงานวา
- สอดคลองกับหนวยงาน/สวนงานนี้หรือไม
- มีภาระงานที่ตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม
- การมีสายงานนี้ในหนวยงานเอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม
๓.๒ พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบวา
- ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักของหนวยงาน
- ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดวยสาย
งานอื่นที่เหมาะสมกวาได
- การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง :Driver เปนการ
นําผลลัพธที่พึงประสงคของหนวยงาน(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) พันธกิจขององคกร) มายึดโยงกับจํานวนกรอบ
กําลังคนที่ตองใช สําหรับการสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดเปาหมาย โดยสมมติฐานที่วาหากผลงานในปจจุบัน
และในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําตัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/ เกลี่ยกําลัง
ใหม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของหนวยงานสูงสุด
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๕

๕. การวิเคราะหขอมูลแบบ 360 องศาและประเด็นตางๆ (๓๖๐ degree + Issue) เปนการ
นําประเด็นตางๆ เรื่องการบริหารคน/องคกรมาพิจารณาอยางนอย ๓ ประเด็น ดังนี้
- เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร ควรจัดโครงสรางองคกรใหเหมาะสม เพราะหาก
กําหนดโครงสรางมากจะทําใหเกิดตําแหนงมากขึ้นตามมาดวย
- เรื่องการเกษียณอายุ เนื่องจากสวนราชการในปจจุบันมีขาราชการ
สู งอายุ ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรองรับการเกษียณอายุราชการ
- มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณาโดยเปนขอมูลที่ไดมาจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณผูบริหารขององคกร
๖. การพิจาณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอื่นๆ : Benchmark กระบวนการ
นี้เปนกระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังของหนวยงานที่มีลักษณะขางเคียงกันซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
คลายกัน โดยตั้งสมมติฐานที่วาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษระงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได ซึ่งการรวบรวมขอมูล
โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง ( Effective Man power
planning Framework) นี้จะเปนแนวทางการใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการ
ที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแตละ
หนวยงาน นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทําใหสวนราชการสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใช
ประโยชนในเรื่องอื่น
ขอบเขตการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๓ เรื่อง การจัดทําแผน
อัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไดกําหนดใหแผน
อัตรากําลัง ๓ ป องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอบเขตและเนื้อหาดังนี้
๑. การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ตามกฏหมายจัดตั้ง คือ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจพ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจน
กฏหมายอื่นที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
แผนพัฒนาจังหวัดอางทอง ๔ ป แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล ๔ ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ นโยบายของรัฐบาล
นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบื
และเพื่ออใหองคการบริหารสวนตําบล
บางกระบือบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง
ตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายดําเนินการและสามารถรองรับสถานการณในอนาคต
๒. การกําหนดโครงสราง การแบงสวนราชการ กําหนดโครงสรางใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการ ระดับตําแหนงของพนักงานสวนตําบล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
- หนังสือสํานักงานก.จ.,ก.ท., และ อบต. ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๔๕เรื่อง ขอแนะนําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
- หนังสือสํานักงานก.ท. ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
เรื่อง การกําหนดโครงสรางสวนราชการภายในสํานัก/กองการศึกษาของเทศบาล
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๕๔๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗
เรื่อง แจง มติ ก.จ. และ ก.อบต. ในการกําหนดโครงสราง กอง/สวนการศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบล
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๖

- หนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่องการ
ขอยุบเลิกตําแหนงพนักงานเทศบาล
- ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนง
ของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
- หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒ ว ๒๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนว
ทางการดําเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางและระดับตําแหนงในระบบใหม
- หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๑๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางการกําหนดตําแหนงหรือปรับปรุงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นและประเภทอํานวยการทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบล
- การกําหนดหรือการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางทั่วไปเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ประเภทผูมีทักษะ ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ๐๘๐๙.๒/ว ๗๗ลงวันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แจงมติคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง)เรื่องการ
ปรับปรุงคาตอบแทน (คาจาง) พนักงานจางทั่วไป และการกําหนดตําแหนง และเรื่องตอสัญญาจางชั่วคราว
- กรณีลูกจางประจําใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
๐๘๐๙.๕/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ ลูกจางประจํา และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๗๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน
เรื่อง๒๕๕๖
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานตําแหนงลูกจางองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๖
ทั้งนี้การกําหนดโครงสรางสวนราชการ ควรกําหนดใหสอดคลองกับภารกิจและกําหนดตาม
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ และไมควรกําหนดหนวยงานภายในสวนราชการ/กอง/สํานักมากจนเกินไป
เพราะจะตองกําหนดตําแหนงตามภารกิจ และพันธกิจที่จะปฏิบัติทั้งปจจุบันและอนาคต ใหมีประสิทธิภาพและ
ความความคุมคา
๓. การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน( Supply pressure) เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรมารวมการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน แนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
๐๘๐๙.๓/ ว ๑๖๓๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการปรับลดคาใชจายดานบุคลากรใหเปนไป
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพของกลุมงานตางๆโดยสวนนี้จะคํานึงถึง
- การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงานในแตละ
ประเภท เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถิ่น (พนักงานสวนตําบล พนักงานครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้น ในการกําหนดอัตรากําลังขาราชการหรือ
พนักงานสวนตําบลในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงที่กําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางานเป นไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑
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ภาระคาใชจายดานบุคคลตองไมเกิดรอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายตามมาตร า ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๔. การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนงานจริง (work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริงโดยสมมติฐาน
ที่วา งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา
อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้นการคํานวณเวลาที่ใชในกรณี
ของภาคราชการสวนทองถิ่นจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ ( Relative Information) มากกวาจะเปน
ขอมูลที่ใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
บางกระบือ ไดดําเนินการเก็บสถิติและคํานวณภารกิจที่เกิดขึ้น นํามาเปรียบเทียบหากจะตองใช แลวไดปรับ
ทอนลงและเกลี่ยกําลังคนจน และสามารถสอดคลองภาระคาใชจาย
๕. การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธ
ที่พึงประสงคขอแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึ ดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่จะตองใช
สําหรับการสรางผลผลัพธที่พึงประสงคใหเปนไปตามเปาหมาย โดยสมมติฐานที่วา ผลงานที่ผานมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปจจุบันและในอนาคตที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตอง มีการพิจารณาแนวทางการ
กําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจสวน
ราชการและองคกรอยางสูงสุด
๖. การวิเคราะหขอมูลจากความเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เปนการสอบถามจากผูมีสวนไดสวน
เสียหรือนําประเด็นการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอย ๓ ประเด็นดังนี้
- เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากจัดองคกรและการแบงงานในพื้นที่นั้นจะมี
ผลตอการกําหนดหรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชนหากกําหนดโครงสรางที่มากเกินไปจะทําใหตําแหนงงาน
เพิ่มขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในสวนราชการนั้น ซึ่งอาจ
จําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอย
เพียงใด
- เรื่องการเกษียณอายุราชการ เรื่องจากหลายสวนราชการในปจจุบันมีขาราชการ/พนักงาน
สวนตําบล ที่มีอายุมาก ดังนั้นตองมีการเตรียมความพรอมเรื่องกรอบอัตรากําลังที่รองรับการเกษียณอายุของ
ขาราชการทั้งนี้ ไมวาจะแปนการถายทอดความรู การปรับตําแหนงที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตําแหนงที่เกษียณอายุ
ไป เปนตน
- ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภานในสวนราชการ
และผูมีสวนไดสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมองตางๆ
อาจจะทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๗. การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอื่นๆ กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงมาเปรียบเทียบ โดยการตั้งสมมุติฐาน
วาแนวโนมการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษ ณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและ
การกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได
๘. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดย
ตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑
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นอกจากนี้ การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนใหเพิ่ม เกลี่ยหรือลด
จํานวนกรอบอัตรากําลังแตเพียงอยางเดียว แตมีจุดมงหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณา
กําหนดกรอบอัตรากําลังที่เปนระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดตําแหนงที่เหมาะสม ( Right job) มากกวาเพิ่ม/
ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายพบวาการกําหนดกรอบอัตรากําหนดตําแหนงใน
ประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช
ตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอื่นก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปน
ตําแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดเหตุเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงาน
นี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพิ่มจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย
โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power
planning Framework) นั้นอาจจะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอใน
การที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตราที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวน
ราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโยงวิธีการดังกลาวจะทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใช
ประโยชนในเรื่องอื่น เชน
- การใชขอมูลที่หลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโด ยเปรียบเทียบหากจะตองมี
การเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน
- การจัดทํากระบวนการจริง ( work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นําไปใชในการสัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสว นราชการสามารถ
นําขอมู ลผลการจัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกระบวน
(ProcessReengineer) อันจะนําไปสูการใชอัตรากําลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชน
ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่ม/ลดลง
ดังนั้นการวางแผนอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ ควรคํานึงความคุมคา ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวของ และการนําไปใชประโยชนในอนาคต

๔.สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑
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เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ
มีความครบถวน
สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสบางกระบื
วนตําบลอจึงจําเปนที่จะตองทราบ
ขอมูลทั่วไป สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน ซึ่งมีดังนี้
ขอมูลทั่วไป
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดกลาง ที่ไดรับการยกฐานะมาจากสภาตําบล และไดรับจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๓
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งมีขอมูลพื้นฐาน ดังนี้

ที่ตั้ง และอาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ตั้งอยู หมูที่ ๒ ตําบลบางกระบือ อําเภอเมืองสิงหบุรี
จังหวัดสิงหบุรี โดยอยูหางจากอําเภอเมืองสิงหบุรี ระยะทาง ๔.๑ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๑๗.๕๖ ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ ๑๐,๙๘๑ ไร โดยมีอาณาเขตดังนี้(องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ
:๒๕๖๒,
http://www.bangkabue.go.th/condition.php)
ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลแมลา อําเภอบางระจัน และตําบลทับยา อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลบางมัญ และตําบลตนโพธิ์ อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลโพกวม และตําบลบางมัญ อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลสิงห และตําบลโพชนไก อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี
มีเขตความรับผิดชอบ จํานวน ๘ หมูบาน ประกอบดวย หมูที่ ๑ บานบางกระบือใต หมูที่ ๒
บานบางกระบือเหนือ หมูที่ ๓ บานดอนกระตาย หมูที่ ๔ บานลาดเคา หมู ๕ บานสมัครใต หมูที่ ๖ บานบางสักเหล็กหมูที่ ๗
บานแมลา หมูที่ ๘ บานสมัครเหนือ (องคการบริหารสวนตําบลบางกระบื
:๒๕๖๐,แผนอั
อ
ตรากําลัง ๓ ป
ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ )
จํานวนประชากร
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือมีประชากร ทั้งสิ้น ๖,๗๐๓ คน ประชากรชาย
จํานวน ๓,๑๕๐ คน ประชากรหญิง จํานวน ๓,๕๕๓ คน จํานวนครัวเรือน ๒,๑๙๙ ครัวเรือน(กรมการปกครอง :
๒๕๖๑, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php)
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อเปนสภาพการณในอุดมคติซึ่ง
เปนจุดมุงหวังหรือปรารถนา คาดหวังที่จะเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ตําบลบางกระบือเปนตําบล
ขนาดกลาง ประชากรสวนใหญทําการเกษตร เปนชุมชนที่กึ่งชุมชนเมือง โดยคาดการณวาในอนาคคตตองเปน
ชุมชนที่มีศักยภาพ จึงไดกําหนดวิศัยทัศนคาดหวังจะใหเกิดในอนาคตดังนี้ “บางกระบือนาอยู เชิดชูคุณธรรม
เลิศล้ําการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง แหลงทองเที่ยวเลื่องลือ ” (องคการบริหารสวนตําบล บางกระบือ:๒๕๖๐,แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔))

พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๑๐

องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ไดกําหนดใหมีพันธกิจการพัฒนาทองถิ่นดังนี้
1. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา หมูบาน ตําบลใหนาอยู
2. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาชุมชนใหมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในตนเอง
3. สงเสริมและสนับสนุน พัฒนาการศึกษาในทองถิ่นใหครอบคลุมและไดมาตรฐาน กาวล้ําทันตอ
เทคโนโลยี
4. สงเสริมและสนับสนุน พัฒนาเพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐาน
5. นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการใหความรูสรางความเขมแข็ง
แบบพึ่งพาตนเอง
6. พัฒนา สราง ปรับปรุง อนุรักษฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและเชิงนิเวศนรวมทั้ง
เผยแพรใหเปนที่รูจักและสรางจุดขายใหเลื่องลือ เชื่อมโยงสูระดับทองถิ่นและระดับชาติ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ มีจุดมุงหมายในการพัฒนาโดยไดกําหนดเปนยุทธศาสตรการ
พัฒนาไวดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาสงเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยว เชิงประวัติศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ
เปาประสงค
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ไดกําหนดเปาประสงคของการพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
(องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ: ๒๕๖๐,แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หนาที่ ๓๗)
๑. เพื่อพัฒนาตําบลใหนาอยูในดานระบบสิ่งแวดลอม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบถวน
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง และใหมีความ
กินดีอยูดี สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
๓. เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และลดตนทุนการผลิต
๔. เพื่อใหประชาชนพึ่งพาตนเองได
๕. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ ฟนฟูแหลงทองเที่ยวในตําบลสรางรายไดสูทองถิ่น
ตัวชี้วัด
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ไดกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใชในการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไวดังนี้ (องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ: ๒๕๖๐
,แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หนาที่ ๓๗ )
เพิ่มขึ้น

๑. จํานวนครั้ง หรือกิจกรรมที่ดําเนินโครงการ, จํานวนโครงการสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะที่
๒. โดยวัดจากการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการ

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๑๑

๓. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคกรปกครองส วนทองถิ่นในภาพรวมและ
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยแยกประเมินผลยุทธศาสตรซึ่ง
มีคาระดับอยูที่พอใจ – พอใจมาก
๔. รอยละของผูมีสวนรวมในโครงการตางๆ
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ

องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ไดจัดตั้งงบประมาณจากการไดรับการจัดสรรงบประมาณ จาก
รัฐบาล และดําเนินการจัดเก็บเอง ซึ่งมีขอมูลรายรับ และ รายจาย ดังตอไปนี้ ดังตอไปนี้ (องคการบริหารสวนตําบลกระบือ: ๒๕๖๒, ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒, หน
๓)
ตารางที่ 1ขอมูลรายรับขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
รายรับ
รายรับที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รายไดจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

รายรับจริง
ป ๒๕๖๐
๙๖๔,๒๕๗.๔๐

ประมาณการ ประมาณการ ป
ป ๒๕๖๑
๒๕๖๒
๑,๐๗๒,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐

๑๘,๐๕๖,๕๐๕.๕๘ ๒๓,๗๐๕,๐๐๐ ๑๙,๖๗๕,๓๐๐
๑๙,๖๓๙,๓๐๖.๙๘ ๒๒,๖๑๘,๐๐๐ ๒๑,๐๓๖,๗๐๐
๓๘,๖๓๙,๓๐๖.๙๘ ๔๗,๓๙๕,๐๐๐ ๔๑,๖๑๒,๐๐๐

ที่มา: ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ หนาที่ ๓
ตารางที่ ๒ ขอมูลรายจายขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
รายจาย
รายรับจริง
ประมาณการ
ประมาณการ
ป ๒๕๖๐
ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
งบกลาง
๑๐,๗๙๗,๐๙๖.๐๐ ๑๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๕๔๘,๐๐๐.๐๐
งบบุคลากร
๙,๕๔๕,๑๙๙.๐๐ ๑๒,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๒๙๔,๓๐๐.๐๐
งบดําเนินงาน
๘,๓๕๓,๖๗๗.๐๓ ๑๔,๓๓๑,๑๐๐.๐๐ ๑๒,๐๕๕,๔๐๐.๐๐
งบลงทุน
๕,๗๐๑,๓๐๐.๐๐ ๓,๓๑๘,๙๐๐.๐๐
๑,๐๘๔,๓๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน
๓,๖๓๖,๓๖๖.๘๓ ๓,๘๗๕,๐๐๐.๐๐
๓,๖๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายจายจากงบประมาณ
๓๘,๐๓๓,๖๓๘.๘๖ ๔๗,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๖๑๒,๐๐๐.๐๐
ที่มา : ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ หนาที่ ๔

สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๑๒

องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือไดดําเนินการสํารวจปญหาและความตองการของประชาชน โดย
แยกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ (ขอมูลจากแผนพัฒนาตําบลสี่ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ดานการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
ปญหาและความตองการของประชาชนดานการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
ของ
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ประกอบดวย การสงเสริมศักยภาพของประชาชน การสงเสริมผลผลิต
ทางการเกษตร ดังนี้
ปญหาของประชาชน
ความตองการของประชาชน
๑.ตองการใหสงเสริมการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย
๑. คุณภาพดินเสื่อมสภาพ
และการปลูกพืชหมุนเวียน
๒. คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
๒.ตองการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และตองการ
๓. ตนทุนการผลิตราคาสูง
เพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
๓.ตองการใหเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร ผูนําชุมชน
ใหมีความรูในการใชสารเคมี การผลิตปุยอินทรีย
วิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืช
ดานการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรม
ปญหาและความตองการของประชาชนดานการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนาและ
วัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ประกอบดวย การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชน การ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว เปนตน ดังนี้
ปญหาของประชาชน
ความตองการของประชาชน
๑. ตองการบํารุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่
๑. ภูมิทัศนบริเวณโดยรอบแหลงทองเที่ยว
๒. ขาดความรวมมือ เครือขาย ดานการอนุรักษ ทองเที่ยว
โบราณสถาน แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน ประเพณีและ ๒. ตองการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวภายใน
ตําบลบางกระบือ
วัฒนธรรม
๓. ตองการสงเสริม สนับสนุนพัฒนาแหลงทองเที่ยว
๓. โบราณสถานและแหลงทองเที่ยวขาดการ
๔. ตองการพัฒนาศูนยพัฒนาขอมูลเชิงประวัติศาสตร
ทํานุบํารุงรักษา
และแหลงทองเที่ยวตําบลบางกระบือ
๔. ขาดการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น
๕. ตองการบูรณะ ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุในพุทธศาสนา
๖. ตองการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
๗. ตองการใหสงเสริม และสนับสนุนภูมิปญญา
ทองถิ่น

ดานการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรม (ตอ)
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๑๓

ปญหาของประชาชน

ความตองการของประชาชน
๘. ตองการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และ
ปฏิบัติธรรมใหแกเยาวชน

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ปญหาดานเศรษฐกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ประกอบดวย ปญหาดานรายได ซึ่งมี
สาเหตุมาจาก ตนทุนการผลิตสูง ไมมีอาชีพเสริม โดยสามารถแยกปญหาไดดังนี้
ปญหาของประชาชน
ความตองการของประชาชน
๑. ประชาชนสวนใหญเปนผูมีรายไดนอย
๑.ตองการแกไขปญหาความยากจน
๒. ประชาชนไมมีอาชีพเสริม
๒.สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนและพัฒนาสงเสริม
๓. ประชาชนขาดแคลนเงินทุนในการผลิต
ศักยภาพกลุมอาชีพตําบลบางกระบือ
๔. ปญหาหนี้สิน
๓.เสริมสรางอาชีพ
๔.สราง และสนับสนุนผลิตภัณฑในชุมชน
ดานโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ปญหาและความตองการของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานและการบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลบางกระบือ ประกอบดวย ดานถนน ไฟฟา ประปา คูคลอง การแกไขปญหา ภัยธรรมชาติ
ดังนี้
ปญหาของประชาชน
ความตองการของประชาชน
๔. ถนนลาดยาง/คอนกรีตในหมูบานยังไมครอบคลุม ๑.ตองการใหกอสรางถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีต
ทุกเสนทาง
๒.ปรับปรุงถนน
๕. ถนนบางสายมีความชํารุด
๓.ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
๖. ระบบไฟฟายังไมครบทุกครัวเรือน
๔.ขยายเขตปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
๗. ระบบประปายังไมครบทุกครัวเรือน
๕.ขยายเขตไฟฟา
๘. คุณภาพน้ําของประปาหมูบานบางแหงยังไมได
๖.ปรับปรุงหมอแปลงไฟฟา
มาตรฐาน
๗.เจาะน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร
๙. น้ําประปาไมเพียงพอตอความตองการของ
๘.บรรเทาความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ
ประชาชน
๙.ขยายเขตเสียงตามสาย
๑๐. คลองสงน้ําตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมเปนจํานวน
๑๐.ขุดลอกคูคลอง คลองสงน้ํา
มาก
๑๑.กําจัดวัชพืชในคลองสงน้ํา
๑๑. ระบบเสียงตามสายไมทั่วถึง
๑๒.รังวัดตรวจสอบที่สาธารณะและหลักเขต
๑๒. น้ําทางการเกษตรกรรมไมเพียงพอ
๑๓. ภัยธรรมชาติ
๑๔. บุกรุกที่สาธารณะ
ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๑๔

ปญหาดานสังคมและความตองการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือซึ่งมีสาเหตุ
มาจาก การแพรระบาดของยาเสพติด โรคระบาด คุณธรรมจริยธรรมที่ลดลงโดยสามารถแยกปญหาไดดังนี้
ปญหาของประชาชน
ความตองการของประชาชน
๑.ปญหายาเสพติดแพรระบาดทําใหเกิดการลัก ขโมย ๑.การอบรมความรูเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน
๒.สงเสริมงาน ศูนยอปพร. การฝกอบรมทบทวน
๒.ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
พรอมจัดหาวัสดุดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
๓.ปญหาวันรุนตั้งครรภกอนวัยอันสมควร
๔.ปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม มารยาททางสังคม ภัย
๓.อบรมอาสาสมัครจราจร การติดตั้งปายจราจร
๕.ปญหาอาชญากรรม
๔.การติดตั้งกลอง CCTV
๖.ปญหาความแตกแยกทางสังคม
๕.การจัด/รวม/สนับสนุนการแขงขันกีฬา ในทุกภาค
๗.ปญหาโรคติดตอและไมติดตอ
สวน
๘.ปญหาขาดแคลนที่อยูอาศัย
๖.จัดชื้ออุปกรณกีฬา การกอสรางลานกีฬา/สนามกีฬา
๙.ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๗.อบรมความรูและแกไขปญหายาเสพติด
๑๐.ปญหาการใชรถใชถนน
๘.สนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัว
๙.สนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมกลุมสตรี
๑๐.สนันสนุนกองทุนสวัสดิการหมูบาน/ชุมชน
๑๑.อบรมสงเสริมวิธีประชาธิปไตย
๑๒.สงเสริมการปกปองสถาบัน
๑๓.สงเสริมภูมิคุมกันสรางสายใยครอบครัว
๑๔.สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนและเพิ่ม
ศักยภาพทางการศึกษา
๑๕.สงเสริมกิจกรรมวันเด็ก
๑๖.สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
สื่อการเรียนการสอน
๑๗.สงเสริมการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบลบางกระบือ
๑๘.จัดหาเครื่องเลนมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
๑๙.การจัดหาอาหารกลางวัน
๒๐.การจัดหาอาหารเสริมนม
๒๑.สงเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษา
๒๒.จัดซื้อหนังสือพิมพ วารสาร
๒๓.การสงเคราะหชวยเหลือผูพิการ ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส/ผูยากไร ผูปวยเอดส
๒๔.สนับสนุนสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัวใน
ชุมชนตําบลบางกระบือ
ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต(ตอ)
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๑๕

ปญหาของประชาชน

ความตองการของประชาชน
๒๕.สนับสนุน และสงเสริมการดูแลผูสูงอายุ
๒๖.การแกไขปญหายากเสพติด
๒๗.สงเสริมกิจกรรมเดกและเยาวชนชวงปดภาคเรียน
๒๘.โครงการพบปะประชาชน
๒๙.สนับสนุนและจัดหาที่อยูอาศัยใหแกประชาชน
ตามนโยบายของรัฐ
๓๐.การกอสรางที่จอด

ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปญหาและความตองการดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสาเหตุขยะมูลฝอย
ทรัพยากรดิน ปญหาปาชุมชน ยังผลใหเกิดปญหา และประชาชนไดเสนอความตองการ ดังตอไปนี้
ปญหาของประชาชน
ความตองการของประชาชน
๑.ปรับปรุงผังเมืองรวมตําบล
๑.ปญหาผังเมืองรวมตําบล
๒.การกอสรางผนังกั้นน้ํา
๒.ปญหาทัศนียภาพของชุมชน
๓.การซอมแซม ปรับปรุง และกอสรางประตูระบายน้ํา
๓.ปญหาขยะมูลฝอย
๔.การซอมแซม ปรับปรุง ตกแตงสวนสุขภาพ
๔.ปญหาปาชุมชน
๕.การปรับปรุงภูมิทัศนตําบลยางกระบือ
๕.ปญหาตลิ่งทรุด
๖.การสงเสริมการปลูกและบํารุงรักษาตนไม
๗.การปองกัน ฟนฟู ทรัพยากรดิน
๘.การปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองบัว พรอมสรางโฮมส
เตย
๙.การกําจัดขยะมูลฝอย

ดานระบบบริหารและการจัดการ
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๑๖

ปญหาและความตองการดานการเมืองการบริหาร มีสาเหตุมาประชาชนไมใหความสําคัญกับการมี
สวนรวม ประกอบกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือที่มีอยางจํากัด ยังผลใหเกิดปญหา
และประชาชนไดเสนอความตองการ ดังตอไปนี้
ปญหาของประชาชน
ความตองการของประชาชน
๑.ประชาชนขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ ๑.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบล อันแก ผูบริหาร สมาชิกสภา
และหนาที่ รวมไปถึงยังขาดความรูความเขาใจใน
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูนํา
ระเบียบระกฏหมาย
ชุมชน ในทุกๆ ดาน
๒. องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ขาด
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณในการบริหารงานที่ ๒.จัดใหมีเวทีที่แสดงความคิดเห็น
๓.ประชาสัมพันธการทํางานขององคการบริหารสวน
เพียงพอ
ตําบลบางกระบือ
๓.การขาดการมีสวนรวมของประชาชน
๔.สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ
๕.อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารทองถิ่น ระดับอําเภอ
๖.ปรับปรุงและพัฒนาสํานักงานตามระบบงาน ๕ ส.
๗.จัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
๘.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลบางกระบือ
๙.จัดซื้อรถบรรทุก จัดซื้อรถขยะ จัดซื้อรถยนต
สวนกลาง จัดซื้อรถยนตฉุกเฉิน
๑๐.กอสราง/ปรับปรุง/ขยายเขตเสียงตามสายของ
หมูบาน
๑๑.การติดตามการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ
๑๒.การจัดเตรียม/จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ และการ
ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ
๑๓.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔.การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
๑๕.การถายทอดความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
และสงเสริมระบบประชาธิปไตย

ดานระบบบริหารและการจัดการ(ตอ)
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๑๗

ปญหาของประชาชน

ความตองการของประชาชน
๑๖.จัดหาครุภัณฑ เครื่องมืออุปกรณเพื่อใชในการ
บริหารงาน ปฏิบัติราชการ
๑๗.การพัฒนาเครือขายประชาธิปไตย
๑๘.การปรับปรุงอาคารสํานักงาน
๑๙.การกอสรางหลังคาคลุมลานเอนกประสงค
๒๐.การกอสรางที่จอดรถสําหรับประชาชนที่รับการ
บริการ

จากปญหาและความตองการของประชาชนของตําบลบางกระบือในขางตน จะพบวาองคการบริหารสวนตําบล- บา
กระบือนําสภาพปญหาและความตองการของประชาชนองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือจึงนํามาวิเคราะห
โดยใชทฤษฎี SWOT analysis ดังนี้ (ขอมูลจาก แผนพัฒนาตําบลสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔: หนา ๔๑– ๔๓)
จุดแข็ง (Strengths)
๑.พื้นที่เปนที่ราบลุม ระบบชลประทานทั่วถึง แหลงน้ํา คุณภาพดิน อุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตร
๒.มีเสนทางคมนาคมใกลกับจังหวัดสิงหบุรี และเชื่อมโยงเสนทาง อําเภอและพื้นที่ ตําบลใกลเคียงทํา
ใหการคมนาคม มีความสะดวก รวดเร็ว
๓.มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี
๔.ประชาชนใหความสําคัญกับการสืบทอด วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น
๕.มีการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนกลุมตางๆ ในตําบลใหมีความเขมแข็ง
๖.มีแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร จํานวน ๒ แหง ไดแก ประโชติการาม หมูที่ ๓ วัดกระดังงาบุบฝา
ราม หมูที่ ๖ และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน ไดแก ลําแมลา หมู ๗
๗.มีกลุม สภาองคกรชุมชน ที่เขมแข็งในการพัฒนาทองถิ่นใหมีความกาวหนา
๘.มีปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่นในดานการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม
จุดออน(Weaknesses)
๑.ขาดการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมืองและการบริหารจัดการ
๒.ประชาชนขาดความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ในการประกอบอาชีพ
๓.พื้นที่อยูอาศัยและการเกษตรเปนจุดเสี่ยงการเกิดอุทกภัย
๔.บริการสาธารณะยังไมครอบคลุม และไมเพียงพอกับความตองการประชาชน
๕.ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่
๖.ขาดการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
๗.ไมมีระบบบริหารจัดการขยะที่ถูกลักษณะ และมีประสิทธิภาพ
๘.เสนทางคมนาคมสายหลักขาดความปลอดภัย เชน ไมมีสัญญาณไฟจราจร
๙.ประชาชนบางสวนยังขาดวินัยจราจรทําใหเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ เชน กลุมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
๑๐.งบประมาณของ อบต.มีนอย ไมเพียงพอในการพัฒนาแกไขป
ญหาประชาชนอยางทั่วถึง
จุดออน(Weaknesses)(ตอ)
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๑๘

๑๑.ประชาชนสวนใหญมุงหวังประโยชนสวนตนและพวกพองและขาดการพึ่งตนเองคอยใหราชการ
ชวยเหลือ
๑๒.ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต
โอกาส (Oppartunities)
๑.รัฐบาลกระจายอํานาจใหทองถิ่นมากขึ้น และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
๒.นโยบายของรัฐบาลสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาดานตางๆเอื้อตอการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
๓.หนวยงานอื่นใหการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาตําบล
๔.รัฐบาลสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมๆ และมีการเชื่อมโยงเครือขายสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๕.รัฐบาลใหความสําคัญกับการดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคมและ
การทุจริตคอรัปชั่น
๖.รัฐบาลใหนโยบายในการเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในดานตางๆเพื่อใหประชาชนมีการ
ดํารงชีวิตที่มีสุขภาพดี ปลอดภัย และมีคุณภาพที่ดี
๗.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.๒๕๔๒ ทําใหทองถิ่นไดรับการ
กระจายอํานาจมากขึ้น และไดรับการสงเสริมสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดสิงหบุรี
อุปสรรค (Threats)
๑.ราคาผลลผิตทางกรเกษตรไมคงที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยูกับกลไกราคาของตลาดโลก
๒.รายไดที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอการบริหารงานที่เอื้อํานวยประโยชนใหแกประชาชนใน
ทองถิ่น
๓.ภัยธรรมชาติสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของเกษตรกร
๔.ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมาเยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม
๕.การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกที่ไมเหมาะสมของเยาวชน ทําใหขาดคุณธรรม จริยธรรม
๖.การสื่อสารทางเทคโนโลยีมีความกาวหนาทําใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
๗.กฏหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติราชการ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทําใหเกิดปญหาตอ
การปฏิบัติงาน
๘.ขาดความตอเนื่องในการดําเนินการตามแผน
๙.ขาดความรวมมือของประชาชน
๑๐.ขาดความชัดเจนนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาล ทําใหบุคลากรในหนวยงานขาดการ
ประสานงานและขาดความเขาใจในภารกิจที่ถายโอน
๑๑.หนวยงานราชการทํางานในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลซ้ําซอนทําใหสิ้นเปลืองงบปะมาณ และ
เสียเวลาในการปฏิบัติงาน

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๑๙

จากปญหาความตองการของประชาชน มาถึงการวิเคราะหสภาพปญหาตามทฤษฎี SWOT analysisซึ่ง
ปญหาหลักขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ มุงเนนการพัฒนาคน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหมีความเปนดี และสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการบริหารสวน
ตําบลบางกระบือที่วา “บางกระบือนาอยู เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ําการศึกษา พัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
แหลงทองเที่ยวเลื่องลือ”
๕. ภารกิจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง มีภารกิจและ
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่
๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ .ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับปญหาและความตองการของประชาชน และการวิเคราะหตามทฤษฎี
SWOT analysis เปนผลใหองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือมีหนาที่ดังตอไปนี้
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน มีการถายโอนภารกิจ จํานวน ๘๗ เรื่อง แบงออกเปนกลุม
ภารกิจตางดังนี้
๑.๑ การคมนาคมและการขนสง
๑.๒ สาธารณูปโภค
๑.๓ สาธารณูปการ
๑.๔ การผังเมือง
๑.๕ การควบคุมอาคาร
๒. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจถายโอน จํานวน ๑๐๓ เรื่อง แบงออกเปนกลุม
ภารกิจตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ การสงเสริมอาชีพ
๒.๒ งานสวัสดิการสังคม อันไดแก การสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี
คนชรา ผูดอยโอกาส
๒.๓ นันทนาการ อันไดแก การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ
๒.๔ การศึกษา อันไดแก การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ
๒.๕ การสาธารณสุข อันไดแก การรักษาพยาบาลและการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
๒.๖ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย แบงเปนกลุมภารกิจดังนี้
๓.๑ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ ของประชาชนและสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
๓.๒ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.๓ การรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พานิชยกรรม การทองเที่ยว แบงเปนกลุม
ภารกิจตาง ๆ ดังนี้
๔.๑ การวางแผน
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๒๐

๔.๒ การพัฒนาเทคโนโลยี
๔.๓ การสงเสริมการลงทุน
๔.๔ การพาณิชยกรรม
๔.๕ การพัฒนาอุตสาหกรรม
๔.๖ การทองเที่ยว
๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบงเปน
กลุมภารกิจตาง ๆ ดังนี้
๕.๑ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา
๕.๒ การจัดการสิ่งแวดลอม
๕.๓ การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นแบงเปนกลุมภารกิจตาง ๆ ดังนี้
๖.๑ การปองกัน คุมครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ซึ่งภารกิจที่ถายโอนขางตนทั้งหมด ๒๔๕ เรื่อง หากแบงลักษณะทั่วไปของภารกิจจะแบง
ได ออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑. ภารกิจที่เปนหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทํา หมายถึง รัฐจะไมทําภารกิจนี้แต
จะมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดทําแทน ไดแก งานดานคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของสาธารณสุขมูล
ฐาน ภารกิจดานความจําเปนขั้นพื้นฐาน ภารกิจดานการอนุมัติ อนุญาตตาง ๆ จึงกําหนดใหเปนหนาที่ที่ทองถิ่น
จะตองกระทํา
๒. ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเลือกทําโดยอิสระ ซึ่งเปนการเปดโอกาส
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับความตองการอันหลากหลายของประชาชน
ในทองถิ่นเอง ไดแกงานดานโครงสรางพื้นฐาน งานสวนเสริมอาชีพ งานสงเสริมประชาธิปไตย งานสวนเสริม
การลงทุนและการพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว และงานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่นซึ่งสามารถเขียนแผนภาพไดดังนี้
แผนภาพแสดงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่ไดรับการถายโอน
ภารกิจที่อบต.ตองทํา

ภารกิจที่เปนหนาที่ที่ตองทํา
งานดานคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของกับสาธารณสุขมูลฐาน
ความจําเปนขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับชีวิตและทรัพยสิน เชนงาน
สวัสดิการเรื่องของหลักประกัน เรื่องของหลักประกัน เรื่องของรายได
และเรื่องสาธารณสุข
งานที่มอบอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจปฏิบัติ
ราชการแทนงานอนุมัติ อนุญาตตาง ๆ เชน งานออกใบอนุญาต งาน
กํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย
งานดานการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
งานอนุรักษและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภารกิจที่สามารถเลือกทําโดยอิสระ
งานดานโครงสรางพื้นฐาน
งานสงเสริมอาชีพ
งานสงเสริมประชาธิปไตย
งานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว
งานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๒๑

จากแผนภาพดังกลาวแสดงใหเห็นถึงภารกิจถายโอนที่องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ
ตองดําเนินการและเลือกดําเนินการเมื่อนําภารกิจที่เกิดจากพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ .ศ. ๒๕๔๒ และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล- บางกระบือที่เกิด
จากกฎหมายจัดตั้ง คือพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ ๖)พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งภารกิจทั้ง๗ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารส
สามารถจะแก
วนตําบล ไขปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการขององคการ
บริหารสวนตําบลทั้งนี้ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารของผูบริหารขององคการบริบางกระบื
หารสวนตํอาเป
บลน
สําคัญ ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบื
มียุทธศาสตร
อ การพัฒนาดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
- สงเสริมสนับสนุน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- สงเสริมสนับสนุน การศึกษาทุกระดับอยางทั่วถึงเทาเทียม
- ฟนฟู อนุรักษ สงเสริม ประเพณีและวัฒนธรรม
- สนับสนุนดานงานสังคมสงเคราะห
- สงเสริมสนับสนุนการปองกัน รักษาโรค และควบคุม โรคติดตอ
- สงเสริมสนับสนุน สรางสังคมเขมแข็งใหชุมชน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
- สงเสริม สนับสนุนกลุมอาชีพเกษตรกรรม
- สงเสริมอาชีพ และบริหารจัดการเพิ่มชองทางการจําหนาย
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของ
เอกชนและชุมชน
- ปลูกจิตสํานึกใหเอกชนและชุมชนรักษาสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
- สงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาวามรู ตามหลักการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
- การพัฒนาสถานที่และอุปกรณในการปฏิบัติราชการ
๕. ยุทธศาสตรพัฒนาแหลงน้ํามีแนวทางการพัฒนาดังนี้
- กอสราง ปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ําและการประปา
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
- กอสรางปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทอระบายน้ํา
- การพัฒนาการขยายเขตไฟฟา และการซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหมีมาตรฐาน

๖.ภารกิจหลักและภารกิจรอง
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๒๒

จากภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ประกอบกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ .ศ. ๒๕๔๒ และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือจึง
วิเคราะหภารกิจหลักและภารกิจรองไดดังนี้

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ตําบลบาง
กระบือ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สงเสริม
การเกษตร
และผลผลิต
ทางการ
เกษตร
ยุทธศาสตร
การ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว เชิง
ประวัติศาสตร
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและ
บริการ
สาธารณะ

ภารกิจตาม พรบ.สภาตําบลและอบต. พ.ศ.2537

ภารกิจ ตามพรบ.แผนและขั้นตอน
กระจายอํานาจให อปท.พ.ศ.
๒๕๔๒

มาตรา ๖๗(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกตษตรกรและกิจการ ดานการวางแผน การสงเสริมการ
สหกรณ
ลงทุน พานิชย กรรม การ
(๖)สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
ทองเทีย่ ว
(๗)บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

มาตรา ๖๗(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
มาตรา ๖๘(๑๒) การทองเที่ยว

๑.ดานการวางแผน การสงเสริม
๑.สํานักปลัด
การลงทุน พานิชย กรรม การ
๒.กองการศึกษา
ทองเที่ยว
ศาสนาและ
๒.ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพ วัฒนธรรม
๓.กองชาง
และภูมิปญญาทองถิ่น

มาตรา ๖๗(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกตษตรกรและ
กิจการสหกรณ
(๖)สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗)บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พานิชย กรรม การ
ทองเที่ยว

สํานักปลัด

มาตรา ๖๗(๑) จัดใหมีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๒)รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอย
มาตรา ๖๗(๑) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร
(๒)ใหมีการบํารุงรักษาไฟฟาหรือไฟแสงสวางโดยวิธีอื่น
(๓)ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา

ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.สํานักปลัด
๒.กองชาง

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๒๓
ยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลบางกระบือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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มาตรา ๖๗(๓)ปองกันและระงับโรคติดตอ
(๔)ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕)สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๖)สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
(๘)บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
มาตรา ๖๘(๖)ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(๗)สงเสริมใหมีอุตสาหรกรรมในครอบครัว
(๘)บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘)การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน
(๑๓)การผังเมือง
มาตรา ๖๗(๑) จัดใหมีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๒)รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอย
(๗)คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
มาตรา๖๘ (๔)ใหมีการบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การผักผอน
หยอนใจและสวนสาธารณะ
(๘)การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน
(๑๓)การผังเมือง

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

ภารกิจ ตามพรบ.แผนและขั้นตอนกระจาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
อํานาจให อปท.พ.ศ.๒๕๔๒
๑. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
1.สํานักปลัด อบต.
๒. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป ๒.กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น
๓.กองสวัสดิการสังคม
๓.ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา
๔.กองชาง
ความสงบเรียบรอย

ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑.สํานักปลัด
๒.กองชาง

๒๔
ยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลบางกระบือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารและจัดการ
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มาตรา ๖๗ (๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดย
จัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

ภารกิจ ตามพรบ.แผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจให อปท.พ.ศ.๒๕๔๒
งานที่มอบอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูมีอํานาจปฏิบัติราชการแทนงานอนุมัติ
อนุญาตตาง ๆ เชน งานออกใบอนุญาต งาน
กํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย

หนวยงานที่รับผิดชอบ
๑.สํานักปลัด
๒.กองชาง
๓.กองคลัง
๔.กองการศึกษา
๕.กองสวัสดิการสังคม
๖.กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๕

ภารกิจหลัก
๑. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโดยมีภารกิจอันไดแกการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและ
ทางบกการจัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
มี
การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ เปนตน
๒. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตอันไดแกการจัดการศึกษาการสังคมสงเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กสตรีคนชราและผูดอยโอกาสการรักษาความสะอาด ของถนนทางเดินและที่สาธารณะ
การพัฒนา
กลุมอาชีพ เปนตน
๓. ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโดยการฟนฟูและขุดลอกแหลงน้ํา
ธรรมชาติรวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําผิวดินและใตดิน
๔. การสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
โดยใชเกษตรอินทรียและการเกษตรในดานตางๆ
๕. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖. ดานการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภารกิจรอง
๑.
๒.
เรียบรอย
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น
สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหาร
การสงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยว
การแกไขปญหายาเสพติด
การเพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
การสงเสริมการลงทุน การวางแผน และการพาณิชย

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๒๖

๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบ
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลาง กําหนดโครงสรางการ
แบงสวนราชการ ออกเปน ๕ สวนราชการ ไดแก สํานักปลัดองคการบริหารสวนตํ
กองคลั
าบลง กองชาง กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมและกองสวัสดิการสังคม กําหนกกรอบอัตรากําลังเดิมทั้งสิ้น ๓๔ อัตรา ซึ่งภารงานที่เกิดขึ้นจริงที่
เกิดขึ้นจากการวิเคราะหงานพบวาไดดั้งนี้ (รายละเอียดภาคผนวก)
สวนราชการ
ปลัด อบต.
รอง ปลัด อบต.
สํานักปลัด

ภารกิจ

งานบริหารงาน อบต.
งานบริหารงาน อบต.
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานการเจาหนาที่
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- งานปองกันและบรรเทาสารณภัย
กองคลัง
- งานการคลัง
- งานบัญชีและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
กองชาง
- งานกอสราง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
- งานตามภารกิจถายโอน
กองการศึกษาฯ - งานบริหารงานการศึกษา
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองสวัสดิการ -งานบริหารงานทั่วไป
สังคม
-งานสังคมสงเคราะห
-งานพัฒนาชุมชน
-งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม
งานตรวจสอบ -งานตรวจสอบภายใน
ภายใน
รวม

อัตราที่มี อัตราตําแหนงที่ ภารงานที่
หมายเหตุ
อยู
ตองการ
เกิดขึ้น
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๗
๗
๑๐
จางเหมาเพิ่ม ๓ อัตรา
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
กําหนดเพิ่ม ๑ อัตรา
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๕
๕
๕
๒
๒
๒
๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๓๓

๓๔

๓๖

จากตารางขางตนจะเห็นวา โครงสรางการแบงสวนราชการ อัตรากําลังขององคการบริหารสบาง
วนตําบลกระบือในปจจุบัน ซึ่งมี ๕ สวนราชการไดแก สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล กองคลัง กองชาง และ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม จํานวนบุคลากรยังไมเพียงพอกับการบริหารและ
สามารถรองรับกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือประกอบกับมติคณะกรรมการจัดทําแผน
อัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๖ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙พฤศจิกายน ไดมีมติปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ปรับปรุง อัตรากําลัง จํานวน๑ อัตรา ในภารกิจปองกันและบรรเทาสา
แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

๒๗

ธารณภัย ในตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังผลใหองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ได
กําหนดอัตรากําลัง ทั้งหมด ๓๔ ตําแหนง ๓๔ อัตรา (รายละเอียดตําแหนงตามขอ ๘.๒ การวิเคราะหกําหนด
ตําแหนง)
๘.โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจ
รองที่จะดําเนินการดังกลาว โดยองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ กําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ใหตรงกับภารกิจดังกลาว และในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตาม
ภารกิจนั้น อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในงาน หรือกําหนดฝายและในระยะตอไป เมื่อมีการดําเนินการตาม
ภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจพิจารณาตั้งเปน
สวนตอไป
๘.๑ โครงสราง
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานการเจาหนาที่
๑.๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑.๖ งานสงเสริมการเกษตร
๑.๗ งานปองกันและบรรเทาสารณภัย
๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
๒.๒ งานบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
๒.๔ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
๓.กองชาง
๓.๑ งานกอสราง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
๓.๔ งานผังเมือง
๓.๕ งานตามภารกิจถายโอน
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔.๑ งานบริหารงานการศึกษา
๔.๒ งานการสงเสริมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.กองสวัสดิการสังคม
๕.๑ งานธุรการ
๕.๒ งานสังคมสงเคราะห
๕.๓ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
๕.๔ งานพัฒนาชุมชน

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานการเจาหนาที่
๑.๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑.๖ งานสงเสริมการเกษตร
๑.๗ งานปองกันและบรรเทาสารณภัย
๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
๒.๒ งานบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
๒.๔ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
๓.กองชาง
๓.๑ งานกอสราง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
๓.๔ งานผังเมือง
๓.๕ งานตามภารกิจถายโอน
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔.๑ งานบริหารงานการศึกษา
๔.๒ งานการสงเสริมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.กองสวัสดิการสังคม
๕.๑ งานบริหารงานทั่วไป
๕.๒ งานสังคมสงเคราะห
๕.๓ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
๕.๔ งานพัฒนาชุมชน

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

หมายเหตุ

๒๘

๘.๒ การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือไดทําการวิเคราะหภารกิจและปริมาณงานและไดจัดทํากรอบโครงสรางอัตรากํา
ใหมเสร็จแลวจึงขอกําหนดตําแหนงใหมเพิ่มขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานเพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประม
ขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือทั้งนี้เพื่อใหสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยนําผลกา
วิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลกรอบอัตรากําลัง ๓ ป ดังนี้
ระหวางป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)
สวนราชการ
ปลัดอบต.(นักบริหารงานอบต.)ระดับกลาง
๖๔-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑
รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ ตน
๖๔-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒
สํานักปลัดอปท.(๐๑)
พนักงานสวนตําบล
หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับตน
๖๔-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ
๖๔-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑
นิติกร ชํานาญการ
๖๔-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.)
๖๔-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปก./ชก.)
๖๔-๓-๐๑-๓๘๑๐-๐๐๑
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชํานาญงาน ๖๔-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑
เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
๖๔-๓-๐๑-๔๖๐๑-๐๐๑
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
๖๔-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑
ลูกจางประจํา
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานขับรถยนต (สวนกลาง) (ทักษะ)
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ/ปวช.)
ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ (คุณวุฒิ/ปวช.)
รวม

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
๑

อัตราตําแหนงที่คาดวา
เพิ่ม/ลด
จะตองใชในชวงระยะเวลา๓
ปขางหนา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑
๑
๑
-

หมายเหตุ

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

(วางเดิม)

-

-

๑

๑

+๑

-

-

(กําหนดเพิ่ม)

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
๑
๑
1๓

๑
๑
๑
๑๓

๑
๑
๑
๑๔

๑
๑
๑
๑๔

+๑

-

-

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

(วางเดิม)

๒๙

สวนราชการ
ยอดยกมา
สํานักปลัดอปท.(๐๑)(ตอ)
พนักงานจางทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป (แมบาน)
พนักงานขับรถยนต (รถพยาบาลฉุกเฉิน)
กองคลัง (๐๔)
พนักงานสวนตําบล
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง) ระดับ ตน
๖๔-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
๖๔-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑
เจาพนักงานจัดเก็บรายได ชํานาญงาน
๖๔-๓-๐๔-๔๒๐๒-๐๐๑
เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
๖๔-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑
ลูกจางประจํา
นักวิชาการคลัง
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยพนักงานพัสดุ
กองชาง
พนักงานสวนตําบล
ผูอํานวยการกองกองชาง
(นักบริหารงานชาง) ระดับตน
๖๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑
นายชางโยธา ปฏิบัติงาน
๖๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยนายชางโยธา
รวม

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
1๓

อัตราตําแหนงที่คาดวา
เพิ่ม/ลด
จะตองใชในชวงระยะเวลา๓
ปขางหนา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๓
๑๔
๑๔
+๑
-

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
๒๕

๑
๒๕

๑
๒๖

๑
๒๖

-

+๑

-

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

หมายเหตุ

(วางเดิม)

(วางเดิม)

๓๐

สวนราชการ
ยอดยกมา
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานสวนตําบล
ผูอํานวยการกองการศึกษา ฯ
(นักบริหารงานศึกษา) ระดับ ตน
๖๔-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
๖๔-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑
ครู
๑๖-๒-๐๐๒๐
ครู
๑๖-๒-๐๐๕๔
ครู
๑๖-๒-๐๐๘๙
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ/ปริญญาตรี)
กองสวัสดิการสังคม
พนักงานสวนตําบล
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)ระดับ ตน
๖๔-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑
นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ
๖๔-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑
หนวยงานตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.)
๖๔-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑
รวม

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
๒๕

อัตราตําแหนงที่คาดวา
เพิ่ม/ลด
จะตองใชในชวงระยะเวลา๓
ปขางหนา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕
๒๖
๒๖
+๑
-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๓๔

๓๔

๓๕

๓๕

-

+๑

-

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

หมายเหตุ

(วางเดิม)

(วางเดิม)
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๙.ภาระคาใชจายและประโยชนตอบแทนอื่น
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือนําผลวิเคราะหการกําหนดอัตรากําลังมาคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลเพื่อควบคุมการใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลไมใหเกินกวารอยละ๔๐ของงบประมาณรายจายประจําปดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
(๔)

ชื่อสายงาน
นักบริหารงานอบต.
นักบริหารงานอบต.
สํานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
บุคลากร
นักพัฒนาชุมชน
นิติกร
เจาพนักงานปองกันฯ
เจาหนาที่ปองกันฯ
กองคลัง
นักบริหารงานคลัง
นักวิชาการการเงินและ
บัญชี
นักวิชาการคลัง
จพง.จัดเก็บรายได
กองชาง
นักบริหารงานชาง
รวม

ระดับ จํานวน
ตําแหนง ทัง้ หมด

จํานวนที่มีอยูปจจุบัน
จํานวน
(คน)

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวง
ระยะเวลา๓ปขางหนา

อัตรากําลังคน
เพิ่ม/ลด

ภาระคาใชจาย
ที่เพิ่มขึ้น(๒)

เงินเดือน

๒๕
๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๑
๑

๒๖๐,๕๒๐
๑๗๑,๖๐๐

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

คาใชจายรวม(๓)

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๕

๒๕๕๖

-

๑๐,๙๒๐
๙,๐๐๐

13,560
๑๑,๒๘๐

13,560
๑๑,๒๘๐

๒๗๑,๔๔๐
๑๘๐,๖๐๐

285,000
191,880

298,560
203,160

๒๕๕๗

๘
๗

๑
๑

๖
๗ว
๕
๓
๔
๑-๓,๔

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
-

๑๗๑,๖๐๐
166,920
๑๓๕,๗๒๐
150,960
๑๑๓,๒๘๐
-

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑

-

-

-

๙,๐๐๐
๙,๐๐๐
๗,๓๒๐
๗,๘๖๐
๖,๒๔๐
๑๓๖,๙๒๐

๙,๐๐๐
๙,๐๐๐
๗,๓๒๐
๗,๘๖๐
๕,๗๖๐
๔,๙๒๐

๙,๒๔๐
11,๒๘๐
๗,๕๖๐
๗,๘๖๐
๖,๑๖๐
๔,๙๒๐

๑๘๐,๖๐๐
175,920
๑๔๓,๐๔๐
๒๑๖,๑๒๐
๑๑๙,๕๒๐
๑๓๖,๙๒๐

๑๘๙,๖๐๐
184,920
๑๕๐,๓๖๐
๒๒๓,๙๘๐
๑๒๕,๒๘๐
๑๔๖,๗๖๐

๑๙๘,๘๔๐
196,200
๑๕๗,๙๒๐
๒๓๑,๘๔๐
๑๓๑,๔๐๐
๑๕๑,๖๘๐

๗
๔

๑
๑

๑
๑

๒๐๕,๒๐๐
๑๑๙,๕๒๐

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๑๐,๙๒๐
๕,๗๖๐

๑๑,๒๘๐
๖,๑๒๐

๑๐,๙๒๐
๖,๐๐๐

๒๑๖,๑๒๐
๑๒๕,๒๘๐

๒๒๗,๔๐๐
๑๓๑,๔๐๐

๒๓๘,๓๒๐
๑๓๗,๔๐๐

๕
๓

๑
๑

๑
-

๑๐๔,๘๘๐
-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๔,๘๐๐
๑๗๔,๙๐๐

๔,๘๐๐
๖,๑๘๐

๔,๙๒๐
๖,๑๘๐

๑๐๙,๖๘๐
๑๗๔,๙๐๐

๑๑๔,๔๘๐
๑๘๑,๐๘๐

๑๑๙,๔๐๐
๑๘๗,๒๘๐

๗
-

๑
๑๓

๑
๙

๒๐๕,๖๐๐
๑,๖๕๙,๕๒๐

๑
๑๓

๑
๑๓

๑
๑๓

-

-

-

-

-

-

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

หมาย
เหตุ

๑๐,๙๒๐ ๑๑,๒๘๐ ๑๐,๙๒๐ ๒๑๖,๑๒๐
๒๒๗,๔๐๐ ๒๓๘,๓๒๐
๖๑๑,๘๒๐ ๑๐๓,๖๘ ๑๐๔,๔๖ ๒,๒๗๐,๙๔ 2,379,540 2,490,23
๐
๐
๐
0

(วาง)
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แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑
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แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑
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๑๐.แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.25๖๑-256๓)(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับกลาง
หนวยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับ ตน
สํานักปลัด อบต.

หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ตน
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานการเจาหนาที่
๑.๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑.๖ งานสงเสริมการเกษตร
๑.๗ งานปองกันและบรรเทาสารณภัย

กองคลัง

กองชาง

ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง) ระดับ ตน

ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง) ระดับ ตน

๒.๑งานการเงิน
๒.๒ งานบัญชี
๒.๒งานจัดเก็บและพัฒนารายได
๒.๓งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

๓.๑งานกอสราง
๓.๒งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓งานประสานสาธารณูปโภค
๓.๔ งานผังเมือง
๓.๕ งานตามภารกิจถายโอน

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

กองการศึกษาฯ
ผูอํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา) ระดับตน
๔.๑ งานบริหารงานการศึกษา
๔.๒ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดการสังคม) ระดับตน

๕.๑ งานสังคมสงเคราะห
๕.๒ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
๕.๓ งานพัฒนาชุมชน
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โครงสรางสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ
หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทั่วไป ) ระดับ ตน

งานบริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(ปก./ชก)(๑)

งานการเจาหนาที่
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ (๑)

งานกฎหมายและคดี
นิติกร ชํานาญการ (๑)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
พนักงานสวนตําบล
เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (๑)
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานขับรถยนต
(รถพยาบาลฉุกเฉิน)(๑)

พนักงานสวนตําบล
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน (๑)
ลูกจางประจํา
นักจัดการงานทั่วไป(๑)
พนักงานจางตามภารกิจ
๑.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (๑)
๒.ผูชวยเจาพนักงานประชาชนสัมพันธ(๑)
๓.พนักงานขับรถยนต (๑)
พนักงานจางทั่วไป
๑.คนงานทั่วไป(งานไฟฟา)(๑)
2.คนงานทั่วไป(แมบาน)(๑)
ระดับ
จํานวนคน

อํานวยการทองถิ่น
ตน กลาง สูง
๑
-

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปก./ชก.) (๑)
๒. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปง./ชง.) (๑)

งานสงเสริมการเกษตร

ปก.
-

วิชาการ
ชก. ชพ.
๒
-

ชช.
-

ปง.
-

ทั่วไป
พนักงานจาง
ตําแหนงวาง ลูกจางประจํา
ชง. อาวุโส
ภารกิจ ทั่วไป
๑
4
๑
๓
๓

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

รวม
๑๕
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โครงสรางกองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ) ระดับ ตน

งานการเงิน

งานการบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (๑)

ลูกจางประจํา
นักวิชาการคลัง (๑)

ระดับ
จํานวนคน

อํานวยการทองถิ่น
ตน กลาง สูง
๑
-

ปก.
๑

วิชาการ
ชก.
ชพ.
-

ชช.
-

ปง.
-

ทั่วไป
ชง.
๑

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

งานจัดเก็บและพัฒนารายได
เจาพนักงานจัดเก็บรายได ชํานาญงาน (๑)

อาวุโส
-

ตําแหนง
วาง
๑

ลูกจางประจํา
๑

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
พนักงานสวนตําบล
เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (๑)
พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (๑)

พนักงานจาง
ภารกิจ ทั่วไป
๑
-

รวม
๖
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โครงสรางกองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง) ระดับ ตน

งานกอสราง
นายชางโยธา ปฏิบัติงาน (๑)(วาง)

ระดับ
จํานวนคน

อํานวยการทองถิ่น
ตน กลาง สูง
๑
-

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
ผูชวยชางโยธา (๑)

ปก.
-

วิชาการ
ชก. ชพ.
-

ชช.
-

งานประสานสาธารณูปโภค
-

ปง.
๑

ทั่วไป
ชง.
อาวุโส
-

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

ตําแหนง
วาง
๑

งานผังเมือง
-

ลูกจางประจํา
-

พนักงานจาง
ภารกิจ
ทั่วไป
-

งานตามภารกิจถายโอน
-

รวม
๓
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โครงสรางกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา) ระดับ ตน

งานบริหารงานการศึกษา
พนักงานสวนตําบล
ครู คศ.๑ (๓)
พนักงานจางตามภารกิจ
๑.ผูดูแลเด็ก (๑)
๒.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(๑)

ระดับ
จํานวนคน

อํานวยการทองถิ่น
ตน กลาง สูง
๑
-

ครูผูชวย
-

พนักงานครู
คศ.๑
คศ.๒
๓
-

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑)

คศ.๓
-

ปก.
-

วิชาการ
ชก. ชพ.
-

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

ชช.
-

ตําแหนงวาง
๑

พนักงานจาง
ภารกิจ
ทั่วไป
๒
-

รวม
๗
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โครงสรางกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับ ตน

งานบริหารงานทั่วไป

ระดับ
จํานวนคน

อํานวยการทองถิ่น
ตน กลาง สูง
๑
-

งานสังคมสงเคราะห

ปก.
-

วิชาการ
ชก. ชพ.
๑
-

ชช.
-

ปง.
-

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

ทั่วไป
ชง.
-

อาวุโส
-

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

ตําแหนงวาง

ลูกจางประจํา

-

-

งานพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (๑)

พนักงานจาง
ภารกิจ ทั่วไป
-

รวม
๒

40

ที่

๑๑.บัญชีแสดงการจัดคนลงสูตําแหนงและกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กรอบอัตรากําลังเดิม
คุณวุฒิ
ชื่อ – สกุล
การศึกษา เลขที่ตําแหนง
ตําแหนง

๑

นางพรธนพรรธ อนเขียว

๒

นางสาวกนกวรรณ ธูปบูชากร

๓

นายประภาส จันทรังษี

๔

นางสาวพนมพร นรัฐกิจ

๕

๖
๗

๘

-

นายณัฐวัฒน จุยเปยว
-

นายกันตภณ สุวรรณโชติ

รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต
รัฐ
ประศาสนศาส
ตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต
รัฐ
ประศาสนศาส
ตรมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี
(ตามมาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง)
นิติศาสตร
บัณฑิต
ปริญญาตรี
(ตามมาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง)
ปวส.
(การบัญชี)

กรอบอัตรากําลังใหม
ระดับ เลขที่ตําแหนง

๖๔-๓-๐๐๑๑๐๑-๐๐๑
๖๔-๓-๐๐๑๑๐๑-๐๐๒

ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)

กลาง

๖๔-๓-๐๑๒๑๐๑-๐๐๑
๖๔-๓-๐๑๓๑๐๒-๐๐๑

หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักทรัพยากรบุคคล

ตน

๖๔-๓-๐๑๓๑๐๓-๐๐๑

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

๖๔-๓-๐๑๓๑๐๕-๐๐๑

นิติกร

๖๔-๓-๐๑๓๘๑๐-๐๐๑

นักปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

๖๔-๓-๐๑๔๑๐๑-๐๐๑

เจาพนักงานธุรการ

ตําแหนง

เงินเดือน
เงินเดือน

เงินประจํา
ตําแหนง

589,080
(35,090x12)
371,760
(๒๗,๔๘๐x๑๒)

84,000
(7,000x12)
42,000
(๓,๕๐๐x๑๒)

๓๙๘,๑๖๐
(๒๙,๖๘๐x๑๒)
๓๒๓,๓๖๗
(๒๖,๙๘๐x12)

ปก./ชก.

ระดับ

๖๔-๓-๐๐๑๑๐๑-๐๐๑
๖๔-๓-๐๐๑๑๐๑-๐๐๒

ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)

กลาง

๖๔-๓-๐๑๒๑๐๑-๐๐๑
๖๔-๓-๐๑๓๑๐๒-๐๐๑

หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักทรัพยากรบุคคล

ตน

ปก./ชก.

๖๔-๓-๐๑๓๑๐๓-๐๐๑

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

ชก.

๖๔-๓-๐๑๓๑๐๕-๐๐๑

นิติกร

ปก./ชก.

๖๔-๓-๐๑๓๘๑๐-๐๐๑

นักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๖๔-๓-๐๑๔๑๐๑-๐๐๑

เจาพนักงานธุรการ

ตน

ชก.

ชง.

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

เงินคาตอบ
แทน/เงิน
เพิ่มอื่นๆ

หมายเหตุ

84,000
(7,000x12
-

๔๑๓,๗๖๐

42,000
(๓,๕๐๐x๑๒)
-

-

๔๔๐,๑๖๐

-

๓๒๓,๓๖๗

-

-

-

วางเดิม

ชก.

299,640
(๒๔,๙๗๐x12)

-

-

299,640

ปก./ชก.

-

-

-

กําหนดเพิ่ม

๒๒๕,๗๒๐
(๑๘,๘๑๐x12)

-

-

๒๒๕,๗๒๐

ตน

ตน

ชง.

๗๕๗,๐๘๐
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กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ – สกุล

๙

-

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตําแหนง

ตําแหนง

กรอบอัตรากําลังใหม
ระดับ เลขที่ตําแหนง

ตําแหนง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงินประจํา
ตําแหนง

-

-

ปวช./ปวส.
(ตามมาตรฐาน
กําหนด
ตําแหนง)
ปวส.

๖๔-๓-๐๑๔๖๐๑-๐๐๑

เจาพนักงานสาธารณสุข

ปง./ชง.

๖๔-๓-๐๑๔๖๐๑-๐๐๑

เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

๖๔-๓-๐๑๔๘๐๕-๐๐๑

เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ชง.

๖๔-๓-๐๑๔๘๐๕-๐๐๑

เจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ชง.

212,280
(17,690x12)

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต

-

นักจัดการงานทั่วไป

-

-

นักจัดการงานทั่วไป

-

-

พนักงานขับรถยนต

-

-

พนักงานขับรถยนต

-

-

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

-

-

-

-

ผูชวยเจาพนักงาน
ประชาสัมพันธ

-

-

ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ
ผูชวยเจาพนักงาน
ประชาสัมพันธ

๑๐

สิบเอกณัฐวรศิริจันทรโท

๑๑

ลูกจางประจํา
นางพรชนก วารนุช

๑๒

พนักงานจางตามภารกิจ
นายวรพจน ศรีเกิดพงษ

๑๓

นางสาวเสาวนีย สําราญสุข

๑๔

นางสาวลักษณาภรณ โกมล

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต
วิทยาศาสตร
บัณฑิต
ปวส.(การเงิน)

๑๕

พนักงานจางทั่วไป
นายฑิชากร ประทุมสุวรรณ

ปวส.(ไฟฟา)

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

๑๖

นางสาวเพ็ชรรัตน อิ่มใจ

ป.๖

-

คนงานทั่วไป(แมบาน)

-

-

คนงานทั่วไป(แมบาน)

-

๑๗

นายสุรัติ อัมพวัน

ม.๓

-

พนักงานขับรถยนต
(รถพยาบาลฉุกเฉิน)

-

-

พนักงานขับรถยนต
(รถพยาบาลฉุกเฉิน)

-

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

-

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงินคา หมายเหตุ
ตอบ
แทน
-

วางเดิม

-

-

212,280

232,930
(19,410x12)

-

-

232,930

159,120
(13,260x12)
146,520
(12,210x12)
137,520
(11,460x12)

-

-

159,120

-

-

146,520

-

-

137,520

108,000
(9,000x12)
108,000
(9,000x12)
108,000
(9,000x12)

-

-

108,000

-

-

108,000

-

-

108,000
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กองคลัง
กรอบอัตรากําลังเดิม
ที่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตําแหนง

ตําแหนง

กรอบอัตรากําลังใหม
ระดับ เลขที่ตําแหนง

เงินเดือน
เงินประจํา
ตําแหนง

นางสายฝน เกตุทิพย

๒

นางจรวยพร จุยเปยว

๓

-

๔

นายพัฒนากร สิงหคํา

๖

ลูกจางประจํา
นางดาราภรณ มีสุวรรณ

๗

พนักงานจางตามภารกิจ
นางรัชชุดา คําเหล็ก

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต(การ
บัญชี)
ปวช./ปวส.
วิทยาศาสตร
บัณฑิต
(วิทยาการ
คอมพิวเติอร)

๖๔-๓-๐๔-๒๑๐๒- ผูอํานวยการกองคลัง
๐๐๑
(นักบริหารงานการคลัง)
๖๔-๓-๐๔-๓๒๐๑- นักวิชาการเงินและบัญชี
๐๐๑

ตน

๖๔-๓-๐๔-๔๒๐๓- เจาพนักงานพัสดุ
๐๐๑
๖๔-๓-๐๔-๔๒๐๔- เจาพนักงานจัดเก็บรายได
๐๐๑

ปง./ชง.

ปก.

ชง.

หมายเหตุ

ตําแหนง

ระดับ

เงินเดือน

๖๔-๓-๐๔๒๑๐๒-๐๐๑
๖๔-๓-๐๔๓๒๐๑-๐๐๑

ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและ
บัญชี

ตน

418,080
(31,340x12)
249,240
(20,770x12)

42,000
(๓,๕๐๐x๑๒)
-

-

๔๖๐,๐๘๐

-

249,240

๖๔-๓-๐๔๔๒๐๓-๐๐๑
๖๔-๓-๐๔๔๒๐๔-๐๐๑

เจาพนักงานพัสดุ

ปง./ชง.

-

-

-

วางเดิม

เจาพนักงานจัดเก็บรายได

ชง.

23๙,๖๔๐
(๑๙,๙๗๐x12)

-

-

23๙,๖๔๐

๒๓๒,๙๒๐
(๑๙,๔๑๐x๑๒)

-

-

๒๓๒,๙๒๐

-

-

พนักงานสวนตําบล
๑

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
คาตอบ
แทน

ปก.

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต
(การตลาด)

-

นักวิชาการคลัง

-

-

นักวิชาการคลัง

-

บริหารธุรกิจ
บัณฑิต
(การจัดการ
ทั่วไป)

-

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ

-

-

ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ

-

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

43

กองชาง
ที่

ชื่อ – สกุล

กรอบอัตรากําลังเดิม
คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตําแหนง

ตําแหนง

กรอบอัตรากําลังใหม
ระดับ เลขที่ตําแหนง

ตําแหนง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงินประจํา
ตําแหนง

พนักงานสวนตําบล

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงินคา
ตอบ
แทน

หมายเหตุ

๑

นายเทอดศักดิ์ ชมสุวรรณ

วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต

๖๔-๓-๐๕-๒๑๐๓- ผูอํานวยการกองชาง
๐๐๑
(นักบริหารงานชาง)

ตน

๖๔-๓-๐๕๒๑๐๓-๐๐๑

ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง)

ตน

๔๐๔,๖๔๐
(๓๐,๒๒๐x๑๒)

42,000
(๓,๕๐๐x๑๒)

-

๔๔๖,๖๔๐

๒

นายสมภพ พันธบุญนาค

วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต

๖๔-๓-๐๕-๔๗๐๑- นายชางโยธา
๐๐๑

ชง.

๖๔-๓-๐๕๔๗๐๑-๐๐๑

นายชางโยธา

ชง.

๒๒๙,๒๐๐
(๑๙,๑๐๐x๑๒)

-

-

๒๒๙,๒๐๐

-

-

-

-

-

-

๓

พนักงานจาง

-

ปวช./ปวส.

-

ผูชวยนายชางโยธา

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

ผูชวยนายชางโยธา

-
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่

๑

๒

ชื่อ – สกุล
พนักงานสวนตําบล

นายวิวัธน บุญวัตร

-

๓

นางประนอม เตาทอง

๔

นางรัชนีย ปลั่งดี

๕

นางอารมณ ปะภูสะโร

๖

พนักงานจางตามภารกิจ
นางสาวชัญญานันท ขําน้ําคู

๗

นางสาวปนัชสญา กระจางจิต

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม

เลขที่ตําแหนง

ตําแหนง

การศึกษา
๖๔-๓-๐๘-๒๑๐๗- นักบริหารงานการศึกษา
มหาบัณฑิต
๐๐๑
(ผูอํานวยการกองการศึกษา
(การบริหาร
ฯ)
การศึกษา)
ปริญญาตรี ๖๔-๓-๐๘-๓๘๐๓- นักวิชาการศึกษา
(ตามมาตรฐาน
๐๐๑
กําหนด
ตําแหนง)
ครุศาสตร
๑๔-๒-๐๐๒๐
ครู
บัณฑิต
ศึกษาศาสตร
14-๒-0๐๕๔
ครู
บัณฑิต
ศึกษาศาสตร
14-๒-0๐๘๙
ครู
บัณฑิต
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต
ปวส.
(การเงิน)

-

ผูดูแลเด็ก
(ผูมีทักษะ)
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ

กรอบอัตรากําลังใหม
ระดับ เลขที่ตําแหนง

ตน

๖๔-๓-๐๘๒๑๐๗-๐๐๑

ปก./ชก.

๖๔-๓-๐๘๓๘๐๓-๐๐๑

คศ.๑

ตําแหนง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงินประจํา
ตําแหนง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
คาตอบ
แทน

หมายเหตุ

นักบริหารงาน
การศึกษา
(ผูอํานวยการกอง
การศึกษาฯ)
นักวิชาการศึกษา

ตน

๓๗๘,๓๖๐
(๒๘,๐๓๐x
๑๒)

๔๒,๐๐๐
(๓,๕๐๐x๑๒)

-

๔๒๐,๓๖๐

ปก./ชก.

-

-

-

-

๑๔-๒-๐๐๖๑

ครู

คศ.๑

-

-

-

เงินอุดหนุน

คศ.๑

14-๒-0129

ครู

คศ.๑

-

-

-

เงินอุดหนุน

คศ.๑

14-๒-0๐๘๙

ครู

คศ.๑

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

-

1๕๓,๒๔๐

-

-

1๕๓,๒๔๐

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

ผูดูแลเด็ก
(ผูมีทักษะ)
ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ
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กองสวัสดิการสังคม
ที่

ชื่อ – สกุล
พนักงานสวนตําบล

กรอบอัตรากําลังเดิม
คุณวุฒิ
การศึกษา

๑

นางสาวภาวิดา รุจิระเศรษฐ

รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต

๒

นางสาวณัฏฐพัฒน สุขปรีดา

รัฐศาสนศาสต
รมหาบัณฑิต

เลขที่ตําแหนง

ตําแหนง

๖๔-๓-๑๑-๒๑๐๕- ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
๐๐๑
สังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม)
๖๔-๓-๑๑-๓๘๐๑- นักพัฒนาชุมชน
๐๐๑

กรอบอัตรากําลังใหม
ระดับ เลขที่ตําแหนง

ตน

๖๔-๓-๑๑๒๑๐๕-๐๐๑

ชก.

๖๔-๓-๑๑๓๘๐๑-๐๐๑

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑

ตําแหนง

ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม
(นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม)
นักพัฒนาชุมชน

เงินเดือน
ระดับ

ตน

ชก.

เงินเดือน

๓๘๔,๗๒๐
(๒๘,๕๖๐x
๑๒)
๒๙๙,๖๔๐
(๒๔,๙๗๐x
๑๒)

เงินประจํา
ตําแหนง

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงินคา
ตอบ
แทน

หมายเหตุ

๔๒,๐๐๐

-

๔๒๖,๗๒๐

-

-

๒๙๙,๖๔๐
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๑๒.แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานส
และลู
วนทกจอางถิง ่น
เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นและลูกจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและ
ลูกจางของทุกคนทุกตําแหนงโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองตร ะหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ คือการ
พัฒนาไปสู Thailand ๔.๐ โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อประโยชนของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ
๑. เปนองคกรที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีความโปร งใสในการ
ทํางานโดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เขามาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเขา
มามีสวนรวมและโอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดําเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอื่นๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
แทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทํางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือขาย
มากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมี
เอกภาพและสอดรับการประสานกัน ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลางสวนภูมภิ าคและสวนทองถิ่นดวยกันเอง
๒. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตั้งคําถามกับตนเอง
เสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการและสนองตอบความตองการของประชาชน โดยไม
ตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคการปกครองสวนทอง ถิ่นรวมทั้งใช
ประโยชนจากขอมูลทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับตองการของประชาชน
พรอมทั้งอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพื่อใหบริการตางๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุด
เดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและ
ผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะติดตอมาดวยตนเอง อินเตอรเน็ต เว็ปไซคโซเซียลมีเดีย หรือ
แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ เปนตน
๓. องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงทันสมัย ตองทํางาน เตรียมการณไวลวงหนามีการวิเคราะหความ
เสี่ยง สรางนวัฒกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคคามรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหง
การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุน และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ
ตางๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม
รวมทั้งทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑
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ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลตําบลบางกระบือไดดําเนินการจัดทําแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑) ดังนี้
ที่
1
2
๓

แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย
การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตร
อยางนอยปละ1 ครั้ง/คน
ตางๆตามสายงาน
การฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ อยางนอยปละ1 ครั้ง/ตอป
พัฒนาศักยภาพ

๔

การฝกอบรมเกี่ยวกับกฏหมายในการ
อยางนอยปละ1 ครั้ง/ตอป
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
การฝกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อยางนอยปละ1 ครั้ง/ตอป

๕
๖

สงเสริมการศึกษาตอ
การประชุมประจําเดือน

๗

การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ เพื่อการ
แลวแตความจําเปน
ปฏิบัติงาน
การฝกทดลองการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่บรรจุใหม
(สําหรับพนักงานสวนตําบลบรรจุใหม)
การสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๓

๘
๙

อยางนอยปละ1 คน
อยางนอยเดือนละครั้ง

๑๐

โครงการใหรางวัลดีเดนแกพนักงานผูมีผล อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
การปฏิบัติงานดีเดน

๑๑

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ ๒ ครั้ง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อพัฒนาความรูในเรื่องตางๆ
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาความรู วิศัยทัศนใน
เรื่องในการปฏิบัติงานดาน
ตางๆ
เพื่อพัฒนาความรู ศักยภาพ
เกี่ยวกับกฏหมายในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม และทัศนคติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อใหมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อใหเพียงพอตอการทํางาน
เพื่อทดสอบความสามารถใน
การทํางานเบื้องตน
เพื่อสงเสริมทักษะการ
ปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง
เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
และพนักงานจาง
เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
และพนักงานจาง

แผนอัตรากําลัง ๓ ป องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑
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๑๓.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือมี
หนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฏหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก
และ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม และถูกกฏหมาย
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพขององคกร
ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการประทําผิดทางวินัย
...........................................................................
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