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ค าน า 
               การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่ามีความส าคัญยิ่ง แสดงถึง              ความมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีหน้าที่มากขึ้น                  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นอกจากจะ
มีก าหนดไว้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
แล้ว 

               ดังนั้นการจัดหาบุคลากรจะต้องเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ที่จ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการแก่ประชาชน 
ขณะเดียวกันต้องค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารบุคคล                 ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เช่นกันประกอบกับ ข้อ5 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545        การประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ขึ้น
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาต่อไป 

 

      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
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แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  อ าเภอพทุไธสง  จังหวัดบุรีรัมย ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
******************* 

1.หลักการและเหตุผล 
  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 
4 กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  พิจารณาก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ           ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ก าหนด 

   1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท า
กรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 

 1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง           
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา  มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัดอัตราก าลัง 

โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

3. เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ว่า
ถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม ่
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4. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 



 
 

  5. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงาน        ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเปูา เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่            ความรับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ และยุบเลิกภารกิจงานหรือ
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการต่อการปฏิบัติภารกิจ สามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

6. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเปูาเป็นประธาน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ หัวหน้าส่วน
ราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง 
ๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา                ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันและตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ตลอดจน
กฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่ วนต าบล  บ้านเปูา เพ่ือให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ 
ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า ลักษณะงาน ในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร หากลักษณะงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรง
กับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาแผนอัตรก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึง
หากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต 
 3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  
 3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้า
มาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสาย
งานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพ
ของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
      3.3.1 การจัดการจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่
ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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      3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น   ในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    



 
 

 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมี
กระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริหารบางประเภท 
ไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อ
หน่วยงานจริงเหมือนในภาคอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการการจะต้อง
พิจาณาปริมาณ ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไป
ได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่          พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและ
ในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ 
เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด  
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาร คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี ้
       3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจาการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานในพ้ืนที่
นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่ง
งานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความ
จ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
       3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการสูงอายุจ านวน
มาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็น 
       3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและ  ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจท าให้ก ารก าหนด
กรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  3.7 การพิจาณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน าข้อมูลของ
อัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่
ใน อบต.ก และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ข ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกันโดยสมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้
อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่ง
คล้ายคลึงกันได ้
 3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบอัตราก าลังเป็น
ส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น 
นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลด
จ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมี
ความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก 
รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิง



 
 

ปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็
น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวน
ต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power 
Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้น
การรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
 -การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
 -การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จ าท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท ากระบวนการและเวลา
มาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-enginneer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 -การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อส่วน
ราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 
4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

องค์การบริหาร่สวนต าบลบ้านเปูา อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลจัดตั้งเป็น
องค์การบริหาร่สวนต าบลบ้านเปูา ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ 2537เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2539 ด้วยพ้ืนที่ 37 ตรารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23 ,125 ไร่ เป็นเนื้อที่ท าการเกษตรประมาณ  
๑๙,๖๕๓ ไร่  เป็นที่สาธารณะ  ๒,๔๒๗ ไร่ และเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย  จ านวน  ๑,๐๔๕ ไร่และ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์มีมติ
เห็นชอบปรับขนาด อบต.จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 เวบไซด์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเปูา www.banpaobr.go.th  
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ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านเปูา อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจาก
อ าเภอพุทไธสง ประมาณ 14 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 
           ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลนาโพธิ์     อ าเภอนาโพธิ์   จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลแดงใหญ่   อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบ้านแวง   อ าเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลทองหลาง  อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ และต าบลตะกั่วปุา 
อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา มีพ้ืนที่ทั่วไปเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม ไม่มีแม่น้ าที่ส าคัญ
ไหลผ่าน มีล าคลองสายเล็กๆ มีน้ าเฉพาะในฤดูฝน ในฤดูแล้งจะแห้งหมด ราษฎรในพ้ืนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า
เป็นอย่างมาก จ านวนหมู่บ้านในเขตหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1. หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวรอง   
2. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวตะใกล้  
3. หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกลาง   
4. หมู่ที่ ๔ บ้านโสกบก                  
5. หมู่ที่ ๕ บ้านแฮด    
6. หมู่ที่ ๖ บ้านสระแก้ว   
7. หมู่ที่ ๗ บ้านคูณ 
8. หมู่ที่ ๘ บ้านคูณ 

http://www.banpaobr.go.th/


 
 

9. หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ทอง 
10. หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองบัวรอง 
11. หมู่ที่ ๑๑ บ้านส้มโฮง 
12. หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระแก้ว 

 
สภาพปัญหา 

4.1 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.การคมนาคมภายในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวกเนื่องจากเป็นถนนดินคุณภาพต่ า 
2.ไม่มีระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านท าให้เกิดน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
3.ไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาเพ่ือการเกษตรไม่ทั่วถึง 

4.2ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1. ผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ า 
2. การส่งเสริมให้ประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
3. ต้นทุนในการผลิตสูงแต่ผลผลิตที่ได้ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร 
4. ไม่มีตลาดกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 
5. ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 

4.3 ปัญหาด้านสังคม 
1. การสังเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการ ยังไม่ทั่วถึง 
2.การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
3. ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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4.4 ปัญหาด้านแหล่งน้ า 

1. แหล่งน้ าธรรมชาตตื้นเขินและมีวัชพืช 
2. เขตประปาภายในหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง 
3. ขาดแคลนน้ าดื่มที่สะอาด 

4.5 ปัญหาด้านสาธารณสุข 
1. มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 
2. ประชาชนขาดความรู้ที่ถูกต้องด้านโภชนาการ 
3. ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
4. ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะที่เหมาะสม 

4.6 ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
1. ขาดสื่อในการประชาสัมพันธ์ผลงานของ อบต. 
2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบบอประชาธิปไตย  
3. ไม่มีอาคารในการจัดเก็บวัสดุ - ครุภัณฑ์ของ อบต. 
4. ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในกิจการของ อบต. เท่าที่ควร 
5. ห้องท างานของพนักงานมีความคับแคบ 

4.7 ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน 
2. อุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 
3. ไม่มีที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
4. ขาดงบประมารสนับสนุนในด้านการส่งเสริมประเพณีต่างๆ 

4.8 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. การบุกรุกท าลายปุาในเขตหมู่บ้าน 
2. ที่สาธารณะถูกบุกรุกขาดการตรวจสอบที่แน่นอน 



 
 

3. มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะและตามถนน 
4. สภาพดินเสื่อมคุณภาพและขาดการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน 

 
ความต้องการของประชาชน 

4.1 ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและมีระบบวางท่อ

ระบายน้ าในหมู่บ้าน 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
3. ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 

 4.2 ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
  1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 

2. ฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการศึกษาดูงาน 
3. สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพพร้อมอุปกรณ์ 
4. ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 4.3 ความต้องการด้านสังคม 
  1. จัดให้มีโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
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2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด 
4. จัดให้มีโครงการส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
5. จัดให้มีการสงเคราะห์เด็ก คนพิการ คนชราให้เพียงพอ 
6. จัดให้มีโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

 4.4 ความต้องการด้านแหล่งน้ า 
  1. ขุดลอกหนองน้ าธรรมชาติที่ตื้นเขินและก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  2. จัดซื้อเครื่องกรองน้ าประปาที่ได้มาตรฐาน 
  3. ขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึง 
  4. ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร 
  5. ก่อสร้างถังเก็บน้ าฝนแบบมาตรฐาน 
 4.5 ความต้องการด้านสาธารณสุข  
  1. จัดให้การพ่นสารเคมีเพ่ือก าจัดยุงลาย 
  2. จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีให้เพียงพอ 
  3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่กลุ่มแม่บ้าน 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของการรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
  5. จัดหาถังขยะให้เพียงพอและก่อสร้างเตาเผาขยะที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
  6. จัดหาที่ทิ้งขยะเพ่ิมเติม 
 4.6 ความต้องการด้านการเมืองและการบริหาร 
  1. จัดให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมตามสถานที่ต่างๆ 
  2. ปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต. 
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของ อบต. 
  4. จัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  5. ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ - ครุภัณฑ์ของ อบต. 
  6. จัดให้มีสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
 4.7 ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 



 
 

  2. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  3. ส่งเสริมการจัดประเพณีต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ 
  4. สนับสนุนวสัดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  5. จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ เอกสารที่เป็นประโยชน์และจัดหาที่ส าหรับอ่านหนังสือ 
  6. ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น วันส าคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธี 
 4.8 ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. จัดโครงการปลูกปุาทดแทน 
  2. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการฟ้ืนฟูสภาพดิน 
  3. รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมองค์กรชุมชนและประชาชนเปูนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
  5. ส่งเสริมการปลูกปุาตามแนวพระราชด าริ 
  6. จัดหาที่ทิ้งขยะของหมู่บ้าน 
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  7. จัดให้มีโครงการรณรงค์หมู่บ้านปลอดขยะ 
  8. ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาตามแหล่งน้ าต่างๆ 

จากปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาได้ก าหนดรายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลังเปูนไปตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านเมืองน่าอยู่  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ Mission 
- ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
- การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
- ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
- อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
  - ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
    การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
  - ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอ 
  - การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน 
  - ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  - ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัย 
  - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  - การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วม 
  - ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

๑) การพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพดี 
๒) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือประกอบอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



 
 

                 ๓) แนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือคุณภาพของสินค้าภายใต้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และส่งเสริมด้านการตลาด สร้างแหล่งเรียนรู้แบบองค์รวมทันสมัย มีการประยุกต์  องค์ความรู้ วิชาการต่างๆให้เห็น
เรื่องราวที่สอดคล้องกับการน าไปใช้กับวิถีชีวิตโดยใช้สื่อใช้เทคโนโลยีหรือระบบ IT  ถ่ายทอดไปสู่การประชาชนทุกกลุ่ม 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแนวทางการพัฒนา 
๑)  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมการคมนาคมให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น 
๒) ขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
๓) ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะในหมู่บ้าน 
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  ๔)  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและส่งเสริมกิจการของกลุ่มผู้ใช้น้ า 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑)  ช่วยเหลือด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กยากจน ผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  ๒)ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน 

๓)  ส่งเสริมด้านการศึกษาท่ีทันสมัย 
  ๔)การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๕)  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันราชพิธีต่างๆ 
  ๖)  ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
๑)  พัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีภายในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
๒)  ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓)  สร้างจิตส านึกด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๔)  การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแบบยั่งยืน 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1) ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล

และลูกจ้างเพ่ือปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งของหน่วยงาน 
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองและสนับสนุนการเลือกตั้งใน

ระบอบประชาธิปไตย 
3) ส่งเสริมมาตรการประหยัดในการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานองค์กรต่างๆอย่าง

คุ้มค่า 
4) จัดการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพรวดเร็ว ครบวงจรเพ่ือให้บริการประชาชนแบบองค์รวมและ

ต่อเนื่อง และส่งเสริมการบริการประชาชนแบบ one  stop  service 
๕)  ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

เป้าประสงค์ 
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่า

อยู่ 
ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านเปูามีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตต าบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 



 
 

๔)  ประชาชนในเขตเทต าบลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
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   ๖)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   ๗)  ประชาชนในเขตต าบลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด

ต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  และเพ่ิมช่องทาง
ตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 
๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

“คนบุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
พันธะกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ (Mission) 

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและมีความสุข 
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และกีฬาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล 
๓. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๔. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
๖. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยค านึงถึงการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน 
๗. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
 

เป้าประสงค์รวม 
“สังคมเข้มแข็ง ประชาชนม่ังคั่ง” 
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5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูานั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เปูา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา         จะสมบูรณ์ได้



 
 

จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกัน แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ยังได้เน้น ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก
กลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาก่อน        วัยเรียน และพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ
นั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น  และยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม รวมทั้ง
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

   การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  (แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามา
ช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส ภัยคุกคาม             ในการ
ด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา             โดย
สามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้  เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ  ขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้ 

   5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67(1) ) 
2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1) 
3. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2) 
4. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3))   
5. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5) ) 
6. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า (มาตรา 16(2)) 

  5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ (มาตรา 67(6) ) 
2. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
3. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 

68(4)) 
4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(มาตรา  16(10)) 
5. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(15)) 
6. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  (มาตรา  16(19)) 
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   5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา 67 (4))  และมาตรา 16 (29))  
2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา68 (8)) 
3. การผังเมือง (มาตรา 68(13)) และ (มาตรา 16(25)) 
4. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
6. การควบคุมอาคาร  (มาตรา 16(28)) 



 
 

7. การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (มาตรา  16(30)) 

8. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณะสถานอื่น  ๆ  (มาตรา  16(23)) 

   5.4  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  68(6)) 
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  (มาตรา 68(5)) 
3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
5. การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
6. กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
7. การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
8. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
9. การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16(8)) 

  5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
3. การดูแลและรักษาท่ีสาธารณะ (มาตรา 16(27)) 
4. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (มาตรา 16 (18)) 

   5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(มาตรา 67(8)) 
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
4. การส่งเสริมการกีฬา (มาตรา  16(14)) 
5. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม   อันดีของท้องถิ่น 

(มาตรา 16(11)) 
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5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ภารกจิที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  1.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและ

สมควร (มาตรา 67(9)) 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16)) 
3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16(1)) 
4. ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา 16(15)) 
5. ประสานกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด(มาตรา 

16(31)) 
  ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 



 
 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านเปูา โดยการ
ท า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้ 
 จุดแข็ง (S : strensth) 
 - ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
 - มีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
 - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
 - ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองครองและการพัฒนา 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพเพียงพอเพ่ือรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
 - มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 - มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 จุดอ่อน (W : Weakness) 
 - ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
 - ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ ขาดการรวมกลุ่ม 
 - อาคารที่ท าการคับแคบ ท าให้การบริการประชาชนไม่สะดวก 
 - มีปัญหาด้านงบประมาณในการบริหารงาน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูามีงบประมาณ
อย่างจ ากัด ท าให้การแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนไม่ทั่วถึง 
 

 โอกาส (O : Opportunity) 
 - จังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาสามารถพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ภายในต าบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ได ้
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 - กลุ่มอาชีพภายในต าลบลสามารถผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของ
ตลาด 
 -  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูามีศักยภาพด้านองค์กรสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงาน
อ่ืนที่สนใจ 
 - หมู่บ้านในต าบลบ้านเปูามีที่ตั้งติดกับถนนสายหลัง สะดวกในการคมนาคมและติดต่อประสานงานกับ
ส่วนราชการและหมู่บ้าน 
 

 ข้อจ ากัด (T : Threat) 
 - พ้ืนที่การเกษตรประสบกับภัยแล้ง ประชาชนไม่ได้ผลผลิตเท่าท่ีควร 
 - มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพค้าขายของเก่า 
 - พ้ืนที่ในการก่อสร้างอาคารมีอย่างจ ากัด ท าให้เป็นอุปสรรคในการปรับปรุงอาคารสถานที่ในการ
ให้บริการประชาชน 
 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
  จากที่ได้วิเคราะห์อ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามข้อ  5  องค์การบริหารส่วนต าบล  บ้าน
เปูา  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ดังนี้ 

   ภารกิจหลัก 
1.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



 
 

ด้านเ  3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

นกา    ภารกิจรอง 
  1.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี  
  2.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  3.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
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๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัราก าลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส านัก/กอง และหน่วย
ตรวจสอบภายใน  ได้แก่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และกองสวัสดิการสังคม และหน่วยตรวจสอบภายใน เนื่องจากองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นมีกรอบอัตราก าลังมาก ท าให้
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนด
กรอบอัตราก าลังใหม่ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริ
หาร่สวนต าบลบ้านเปูาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา จ านวนทั้งสิ้น 46 อัตรา พนักงานส่วน
ต าบล 28 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 19 อัตรา โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ได้วิเคราะห์ปริมาณงาน
และได้ท าการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหาร่สวนต าบลบ้านเปูากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม
ขนาดเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

ที ่ อปท. 
จ านวนอัตราก าลัง 

หมายเหตุ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
๑ อบต.บ้านแวง 33 7  
๒ อบต.พุทไธสง 19 6  
3 อบต.มะเฟือง 21 17  
4 อบต.บ้านยาง 32 8  
5 อบต.บ้านจาน 16 15  
6 อบต.หายโศก 26 13  



 
 

7 อบต.บ้านเปูา 20 19  
 

การเปรียบเทียบอัตราก าลังของตนเองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน 
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8.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

 8.๑ โครงสร้างส่วนราชการ 
  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และ
ในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ใน
งานหรือก าหนดเป็นฝุายและในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา
พิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นกองต่อไป ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
    - งานสารบรรณ 
    - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
    - งานบริหารงานบุคคล 
    - งานเลือกตั้ง 
    - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    - งานกิจการสภา 
    - งานสวัสดิการและสังคม 
    - งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
1.2 งานนโยบายและแผน 
    - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
    - งานวิชาการ 
    - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
    - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
    - งานงบประมาณ 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
    - งานกฎหมายและนิติธรรม 
    - งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทรณ์ 
    - งานระเบียบการคลัง 
    - งานข้อบัญญัติ อบต. 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - งานอ านวยการ 
    - งานปูองกัน 
    - งานช่วยเหลือฟื้นฟู 
    - งานกู้ภัย 
1.5 งานสวัสดิการสังคม 
    - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    - งานสังคมสงเคราะห์ 
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
    - งานส่งสริมการเกษตร  
    - งานส่งเสริมปศุสัตว์     

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 
    - งานบริหารงานบุคคล 
    - งานกฎหมายและนิติธรรม 
1.2 งานนโยบายและแผน 
    - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
    - งานวิชาการ 
    - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
    - งานงบประมาณ 
    - งานข้อบัญญัติ อบต. 
1.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - งานอ านวยการ 
    - งานปูองกัน 
    - งานช่วยเหลือฟื้นฟู 
    - งานกู้ภัย 
1.4 งานบริหารทั่วไป 
    - งานสารบรรณ 
    - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
    - งานเลือกตั้ง 
    - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    - งานกิจการสภา 
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทรณ์ 
    - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
    - งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
1.5 งานสวัสดิการสังคม 
    - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    - งานสังคมสงเคราะห์ 
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
    - งานส่งสริมการเกษตร  
    - งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

 2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
    - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน 
    - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    - งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญชี 
    - งานการบัญชี 
    - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
    - งานการเงินและงบทดลอง 
    - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน  
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
    - งานพัฒนารายได้ 
    - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
    - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
   - งานพัสดุ 
   - งานทะเบียนจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
  - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน 
  - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  - งานเก็บรักษาเงิน 
  - งานการบัญชี 
  - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
  - งานการเงินและงบทดลอง 
  - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน  
2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  - งานพัสดุ 
  - งานทะเบียนจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
2.3 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
  - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  - งานพัฒนารายได้ 
  - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
  - งานสารบรรณ 
 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
    - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
    - งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ 
    - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
    - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑณศิลป์ 
    - งานวิศวกรรม 
    - งานประเมินราคา 
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
    - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
    - งานออกแบบ 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
    - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
    - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
    - งานระบายน้ า 
    - งานจัดตกแต่งสถานที่ 
3.4 งานผังเมือง 
    - งานส ารวจและแผนที่ 
    - งานวางผังพัฒนาเมือง 
    - งานควบคุมทางผังเมือง 
    - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 

3. กองช่าง 
3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
   - งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ 
   - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
   - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
   - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑณศิลป์ 
   - งานวิศวกรรม 
   - งานประเมินราคา 
   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
   - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
   - งานออกแบบ 
   - งานส ารวจและแผนที่ 
   - งานวางผังพัฒนาเมือง 
   - งานควบคุมทางผังเมือง 
   - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 
3.2 งานสาธารณูปโภค 
   - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
   - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
   - งานระบายน้ า 
   - งานจัดตกแต่งสถานที่ 
   - งานสารบรรณ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 งานบริหารงานการศึกษา 
   - งานบริหารวิชาการ 
   - งานนิเทศการศึกษา 
   - งานลูกเสือและยุวกาชาด 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
   - งานกิจการศาสนา 
   - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
   - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
   - งานกีฬาและสันทนาการ 
4.3 งานกิจการโรงเรียน 
   - งานจัดการศึกษา 
   - งานพลศึกษา 
   - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน 
   - งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
   - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - งานนิเทศการศึกษา 
   - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
   - งานกิจการศาสนา 
   - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
   - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
4.2 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   - งานกีฬาและสันทนาการ 
4.3 งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
   - งานจัดการศึกษา 
   - งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
   - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน อบต.
ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ 
 
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน อบต.
ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ 
 

 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

    ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได้ทราบ

ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและเป็น
พ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน การ
ลาออก ฯ 
                 3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                 1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
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                 3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                 4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครด าเนินการแทน 
                 5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                 6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                 7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                 8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงาน
อนาคต 
                 9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                 10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 
         1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ ๒ประการ 
                  1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมารงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมีการ
คาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเน
ปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ           
มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                  1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                         การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                         1 ปี จะม ี     52  สัปดาห์ 
                         1 สัปดาห์จะท า     5  วัน 
                         1 ปี จะมีวันท า     260  วัน 
                         วันหยุดราชการประจ าปี    13   วัน 
                         วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน)   10 วัน 
                         คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย   7   วัน 
                         รวมวันหยุดใน 1 ปี    30   วัน 
                      * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี        230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน       6   ชั่วโมง 
                       (08.30 – 16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1ปี (230 x 6)      1,380  ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)    82,800  นาท ี
 
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวน
ต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหาอัตราส่วนระ
ว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควร
ระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 
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2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
  จากการวิเคราะห์ปริมาณงานดังกล่าวในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งได้วิเคราะห์ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ
ใน 3 ข้างหน้า โดยยึดภารกิจงานจากแผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาจะต้องด าเนินการ และ
เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดในทุกยุทธศาสตร์ โดยสรุป
ก าลังคนที่จะต้องก าหนดในแผนอัตราก าลังในแต่ละส่วนราชการได้ดังนี้ 
 จากการวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 1.80 จึงขอก าหนดกรอบอัตราก าลังในต าแหน่ง 
ดังต่อไปนี้    

-  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับ กลาง   จ านวน  ๑  อัตรา 

(๑) ส านักปลัด อบต. วิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ ๑.52 จึงขอก าหนดอัตราก าลัง
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ต้น จ านวน  ๑  อัตรา 

ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้  
งานการเจ้าหน้าที่ จากการวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 1.25 จึงขอก าหนด

กรอบอัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้    
-  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ   จ านวน  ๑  อัตรา 
งานนโยบายและแผน จากการวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 3.10 จึงขอ

ก าหนดกรอบอตัราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้    
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน  ๑  อัตรา 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 

2.03 จึงขอก าหนดกรอบอัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้    
-  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน  ๒  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  ๑  อัตรา 
 

งานบริหารทั่วไป,งานกฎหมายและคดี จากการวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 
4.64 จึงขอก าหนดกรอบอัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้    

-  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   จ านวน  1  อัตรา  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
-  พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  ๑  อัตรา 
-  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ     จ านวน  ๑  อัตรา 

งานสวัสดิการสังคม จากวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 3.01 จึงขอก าหนด
อัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้  

-  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   จ านวน  ๑  อัตรา   
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      จ านวน  ๑  อัตรา   
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     จ านวน  ๑  อัตรา   
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งานส่งเสริมการเกษตร จากวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 1.11 จึงขอก าหนด
อัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้  

-  นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   จ านวน  ๑  อัตรา   

(๒) กองคลัง วิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ ๑.44 จึงขอก าหนดอัตราก าลังต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น จ านวน  ๑  อัตรา 

ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้  
งานการเงินและบัญชี จากวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 4.13 จึงขอก าหนด

กรอบอัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
-  นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ช านาญการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
-  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน  ๑  อัตรา      

งานพัสดุและทรัพย์สิน จากวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 3.01 จึงขอก าหนด
กรอบอัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

-  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน     จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ      จ านวน  ๑  อัตรา 
 

งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ จากวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 3.01 จึงขอ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน    จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 

(๓) กองช่าง จากการวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ ๑.23 จึงขอก าหนดอัตราก าลัง
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น จ านวน  ๑  อัตรา 

ก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 งานแบบแผนและก่อสร้าง จากการวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 3.08 จึงขอ

มติที่ประชุมก าหนดกรอบอัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
-  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน    จ านวน  2  อัตรา 
 

งานสาธารณูปโภคจากการวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ ๒.๑0 จึงขอมติที่
ประชุมก าหนดกรอบอัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

-  นายช่างไฟฟูา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน    จ านวน  ๑  อัตรา 
-  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   จ านวน  ๑  อัตรา 

(4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ ๑.17 
จึงขอก าหนดอัตราก าลังต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น จ านวน ๑  อัตรา 

ก าหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง 

อยู่ที่ ๒.01 จึงขอก าหนดกรอบอัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 
 
                                            -23- 



 
 

 
-  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา      จ านวน  ๑  อัตรา 
 

งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จากการวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 1.01 
จึงขอก าหนดกรอบอัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยนักสันทนาการ      จ านวน  ๑  อัตรา 
 

งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
ส่วนการวิเคราะห์อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง
พนักงานครูส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ก าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง 
มีต าแหน่งอัตราก าลัง ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีจ านวน ๑ คน 
                     2. ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ให้เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้อัตราส่วน  10:1 
และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไปให้มีต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเพ่ิมได้อีก ๑ คน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา มีเด็กปฐมวัยทั้งหมด 76 คน แต่เนื่องจากตามแผนอัตราก าลังเดิม (พ.ศ. 2561 -
2563) มีจ านวนอัตราก าลัง 10 คน ซึ่งในการจัดท าแผนอัตราก าลังฉบับใหม่ให้คงอัตราเดิมไว้ก่อน จึงขอก าหนดกรอบ
อัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า 
 -  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  ๑  อัตรา 
 -  คร ู     จ านวน  1  อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก      จ านวน  1 อัตรา 
 -  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)     จ านวน  ๒ อัตรา 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวรอง 
 -  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  ๑  อัตรา 
 -  คร ู     จ านวน  3  อัตรา 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก 
 -  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  ๑  อัตรา 
 -  คร ู     จ านวน  1  อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 -  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)     จ านวน  ๒ อัตรา 
(5) หน่วยตรวจสอบภายใน จากการวิเคราะห์ภาระงานมีความต้องการอัตราก าลังอยู่ที่ 1.02 จึงขอ

ก าหนดกรอบอัตราก าลังในต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
-  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ    จ านวน  ๑  อัตรา 
 

เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วต าบลบ้านเปูา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล งอค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเปูา จึงน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ
2 5 6 4 -2 5 6 6 )  ดั ง นี้ 



 
 

24 
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา  อ าเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

กรอบ
อัตรา 

ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 

จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 

 
 

เพ่ิม/ลด 

 

หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

ส านักปลัด อบต. (01) 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
 

กองคลัง (04) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

กรอบ
อัตรา 

ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 

จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 

 
 

เพ่ิม/ลด 

 

หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองช่าง (05) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
นายช่างไฟฟูา (ปง./ชง.) 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
ผู้ช่วยนักสันทนาการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวรอง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

คร ู
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

คร ู
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเป้า 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

คร ู
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
 

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 
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รอรับจัดสรร 
อัตราจาก สถ. 

 

งบอุดหนุน 
 

 
 

รอรับจัดสรร 
อัตราจาก สถ. 

 

งบอุดหนุน 

 
 

งบอุดหนุน + 
งบ อปท. 1 คน 
งบ อปท. 1 คน 

 
 

รอรับจัดสรร 
อัตราจาก สถ. 

 

งบอุดหนุน 

 
 

งบอุดหนุน + 
งบ อปท.  

 

งบอุดหนุน + 
งบ อปท. 1 คน 
งบ อปท. 1 คน 

 
 

รวม 46 46 46 46 - - -  



 
 

 

 


