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องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
**********************************

1.หลักการและเหตุผล
การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คนให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจสาคัญคือ การกระจายอานาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เราเรียกว่า “Let the
manager manages”
การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงานบุคคล
ใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยคานึงถึงประโยชน์สูง สุดที่องค์กรควรจะได้รับ การวางแผนกาลังคนเป็นเทคนิค
หนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและ
ยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวได้เป็นอย่างดี
ด้วย แนวคิดที่จะทาให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านกาลังคน (Manpower/workforce Stability)นั้นมีอยู่สอง
ประการ ได้แก่
1. ความพยายามเตรีย มความพร้อมในด้านกาลั งคนที่มีประสิทธิภ าพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะทาให้คนที่มีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กรและสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคนกลุ่มนี้ได้
ตลอดเวลา
2. การเตรียมความพร้อมในการปูองกันการขาดกาลังคนหรือการสูญเสียกาลังคนในองค์กร เนื่องจากจะ
ทาให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านกาลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสายอาชีพจะมีรอบ
การเปลี่ยนผ่านหรือการหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่ง เรียกว่าจักรสายอาชีพ (Career life
cycle) เมื่อไร จานวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีที่สุด สาหรับการวางแผนกาลังคน
นั้นปัจจัยต่างๆ ที่อาจคานึงถึงได้แก่
2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จานวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจานวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะทาให้ผู้บริหาร
สามารถกาหนดสัดส่วนกาลังคนโดยอาจใช้ สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้ขนาดกาลังคนใน
แต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดกาลังคนหรือไม่
2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กร การทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานในแต่ละฝุายจะ
ทาให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจานวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุหรือคิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมีข้อมูลมาใน
อดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะทาให้ผู้บริหารสามารถประเมินได้ว่าจะขาด
กาลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหากาลังคนเพื่อมาทดแทนเมื่อใดและจานวนเท่าไรและตลาดแรงงานไหน
2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหากาลังคนในสายงานที่มี
ความขาดแคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุด จะทาให้องค์กรมีความได้เปรียบเป็น
อย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน
2.4 ปัจจัยด้านจานวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปี การที่ผู้บริหารทราบโดยเฉลี่ย
แล้วองค์กรจะขาดกาลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะทาให้ผู้บริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณล่วงหน้าได้ว่า
จะต้องใช้งบประมาณจานวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพิ่มขึ้น
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2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียกาลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปี ปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่สาคัญปัจจัยหนึ่งเนื่องจาก
จะทาให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝุายไหนที่มีความจาเป็นจะต้องเตรียมกาลังคนเป็นอันดับแรกและ
ฝุายไหนที่ต้องมีการเตรีย มกาลังคนเป็ นฝุายสุดท้าย ทั้งนี้จะทาให้ผู้บริหารสามารถกาหนดแผนการขาดแคลน
กาลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหากาลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า
สาหรับการวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จานวนคน การพัฒนาคนในองค์การ การใช้
คนและการควบคุ มคน โดยที่ องค์ ก ารจะต้ องมั่ น ใจว่ า องค์ ก ารมี ป ริม าณคน มี ค นที่ มี คุ ณสมบั ติ คุ ณ ภาพและ
คุณลักษณะตามที่ต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง ต้องมีวิธีการใช้
คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ได้ให้ความหมายของการวางแผน
กาลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. การวางแผนกาลังคน คือการวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของกาลังคน การ
กาหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพสาหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสาหรับการวางแผนคัดเลือกและการ
เลื่อนตาแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าทางาน
2. การวางแผนกาลังคน คือการวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง
ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆ
3. การวางแผนกาลังคน คือ นโยบายด้านกาลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ ตามกรอบ
นี้ จ ะวัดในเชิง ปริ มาณและคุ ณภาพ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่โ ครงสร้างของประชากรและ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่อง
ที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร
4. การวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการที่ทาให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของบุคคล
ในปริ มาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดสูงสุ ด
สาหรับความสาคัญของการวางแผนกาลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 การวางแผนกาลังคนทาให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าในอนาคตจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
4.2 การวางแผนกาลังคนทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งนี้เพื่อปรับการใช้กาลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4.3 การวางแผนกาลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกระบวนการ
วางแผนองค์การ
4.4 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ พนักงานผลิตได้กับ
เกณฑ์ที่องค์การตั้งไว้
4.5 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การสามารถวางแผนความก้า วหน้าในอาชีพของบุคลากรในแต่
ละอาชีพและในละระดับ
4.6 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภทและระดับทักษะของบุคคล
ให้เหมาะสมกับ งานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ส ามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดให้ ซึ่งจะเป็นผลทาให้ทั้ง
องค์การและบุคคลบรรวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว
4.7 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคตเพื่อการกาหนด
วัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้
สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ
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4.8 การวางแผนกาลังคนจะทาให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์สูงสุด
เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจานวนมากและต้องใช้เวลามาก
จากประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง
กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม จัดทาแผน
อั ต ราก าลั ง ของข้ า ราชการหรื อพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อใช้ ใ นการก าหนดต าแหน่ งโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกตูม จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น กรอบในการกาหนดตาแหน่งและ
การใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.
อบต.จั งหวัดบุรีรัมย์ ) พิจ ารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้ องค์การบริหารส่ วนตาบลโคกตูม แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่ว นตาบลโคกตูม
วิเ คราะห์ ค วามต้ อ งการก าลั ง คน วิ เ คราะห์ ก ารวางแผนการใช้ ก าลั ง คน จั ด ท ากรอบอัต ราก าลั ง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 ขึ้น

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทและตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม
2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็นการต่อการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.7 เพื่อเป็นการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ

๔
ให้ชัดเจนไม่ซ้าซ้อนทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง หน่วยงานมีบทบาท
หน้าที่อย่างไร
2.8 เพื่อเป็นการปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิมเหมาะสม
หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง
2.9 เพื่อตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบทั้ง
จานวน ระดับและสายงาน เพื่อดูว่าการมอบหมายหน้าที่งานเป็นไปตามที่ ก.อบต. กาหนดหรือไม่ มีการใช้คนไม่
ตรงกับตาแหน่งที่ ก.อบต. กาหนดบ้างไหม
2.10 เพื่อเป็นการกาหนดกรอบอัตรากาลังพิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกตูมมีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการจากัด
กาลังคนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือไม่
2.11 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ตาแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่งเป็นผู้
ที่มีความเข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการกาหนดหลักเกณฑ์จะช่วยให้กระบวนการกาหนดตาแหน่งมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ
2.12 เป็นการจัดทารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่า
ตาแหน่งใดมีหน้าที่การงานอะไรบ้าง ทาให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ตาแหน่ง การตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย
2.13 เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหาอะไร
จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม
2.14 เพื่อสร้างและรักษาพนักงานไว้ในระบบราชการ มีการนาหลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งโดย
พิจารณาจากผลงาน สร้างความก้าวหน้าในสายงาน
- กาหนดขึ้นตามความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ
- กาหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายตาแหน่ง
- มีระบบการเข้าสู่ตาแหน่ง ระบบการเลื่อนตาแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นตาแหน่งที่กาหนด
เป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ
- มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกตาแหน่ง
2.15 เพื่อเป็นการปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องทาควบคู่กับการวางแผนอัตรากาลัง ซึง่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตรากาลัง โดยต้อง
- ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องทาบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุงอะไร
- ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจาและงานบริการ
- ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี

๕
3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
โดยทั่วไปการกาหนดจานวนตาแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตาบล ควรคานึงถึงการกาหนดให้มี
จานวนที่เหมาะสมกับ ลั กษณะหน้ าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล ในการ
วิเคราะห์จานวนตาแหน่ง จาเป็นที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้
เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ตาแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่
ก่อนที่จะพิจารณาวิเคราะห์จานวนตาแหน่งในส่วนราชการใด จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดพื้นฐานใน
เรื่องดังต่อไปนี้ คือ
1. หน้ าที่ความรั บผิ ดชอบ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และวิธีการดาเนินงานของหน่ว ยงานที่จะกาหนด
จานวนตาแหน่งให้
2. การจั ด แบ่ ง หน่ ว ยงานและอั ต ราก าลั ง ให้ ห น่ ว ยงานที่ จ ะก าหนดต าแหน่ ง โดยจ าเป็ น ต้ อ งทราบ
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมและที่จะกาหนดเพิ่มขึ้นใหม่
3. เหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องมีตาแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้อานาจแก่ส่วน
ราชการนั้นเพิ่มขึ้น มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามโครงการความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใดหรือรองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูมในด้านใดหรือตามนโยบายของผู้บริหาร งานเดิมมีอะไรบ้างที่มีปริมาณ
งานเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วงลงได้ เช่น การเพิ่มโครงการหรื อมีการ
เพิ่มหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4. เกณฑ์การคานวณจานวนตาแหน่ง ซึ่งส่ว นราชการได้กาหนดขึ้น โดยปกติส่ วนราชการที่จะกาหนด
จานวนตาแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบกาลังคนที่มีอยู่เดิมกับภาระงานที่ต้ องทา โดย
คานวณมาตรฐานการทางานให้ได้ว่า คน 1 คน ใน 1 วัน สามารถทางานในตาแหน่งได้มากน้อยเพียงใด และภาระ
งานทั้งปี ที่จะมีจานวนเท่าใด เพื่อที่จ ะคานวณว่าใน 1 ปี ใช้จานวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั้น และอัตรากาลั ง
เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ที่คานวณไว้หรือไม่
5. หน้ า ที่ค วามรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ง ที่จ ะก าหนดขึ้ นใหม่เ ป็น รายตาแหน่ง ควรทราบก่อ นว่ า การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Mission Oriented) นั้นเป็นอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ที่ควรปฏิบัติงาน
เท่านั้น (Function Oriented)
ขั้นตอนสาหรับการวางแผนอัตรากาลัง มีดังนี้
1. ทบทวนกระบวนการทางานและขั้นตอนการทางาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
2. ทาการสารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องทาเพิ่ม
หรือไม่จาเป็นต้องทาหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทาได้
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนอัตรากาลังประจาปี เช่น จานวนบุคลากรปัจจุบัน
งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
4. นางบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาคานวณอัตรากาลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือน
บุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดาเนินงาน
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio analysis) ประสิทธิภาพ
การทางาน พนักงานต่ออุปกรณ์
6. นาการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจานวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร
7. จัดทาแผนอัตรากาลังประจาปีของหน่วยงานต่าง ๆ
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8. ควบคุมอัตรากาลังคนตามแผนอัตรากาลังประจาปี
9. ดาเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจานวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจาก
หน่วยงานที่มีอัตรากาลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากาลังขาด
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากาลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรจะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ก าลั ง เงิ น ก าลั ง
งบประมาณ กาลังคน กาลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็นเรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นดาเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นดาเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้
1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การกาจัดขยะมูลฝอย
2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการปูองกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่นงานดับเพลิง
2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสาคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น การจัดให้มี
หน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น
2.2 เป็ นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น หากปล่ อยให้ ประชาชนดาเนินการเองอาจไม่ได้รับผลดี
เท่าที่ควรจะเป็ น จั ดให้ มีโรงรั บ จ าน า การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้ โดยสามารถเรียกค่าบริการจาก
ประชาชน
3 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
4.กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
5.กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอานาจหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ ลูกจ้างจ้างประจาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
6. กาหนดประเภทตาแหน่งพนัก งานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่าย
8. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ
2.1.1 สภาพทั่วไป
1. ที่ตั้ง ตาบลโคกตูมอยู่ห่างจากอาเภอประโคนชัย ไปทางทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร
ทิศเหนือจด
ตาบลสี่เหลี่ยม
อาเภอประโคนชัย
ทิศใต้จด
ตาบลตะโกตาพิ
อาเภอประโคนชัย
ทิศตะวันออกจด
ตาบลโคกตูม
อาเภอประโคนชัย
ทิศตะวันตกจด
ตาบลหนองโสน
อาเภอนางรอง
2. เนื้อที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 23,331 ไร่ หรือ ประมาณ 37.3 ตารางกิโลเมตร
3. ภูมิประเทศ มีสภาพเป็นที่ราบต่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทาการเกษตร มีแหล่งน้าธรรมชาติ
ลาห้วย และหนองน้า
4. เขตการปกครอง มีจานวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม
หมู่ที่ 6 บ้านจบกเกร็ง
หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม
หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา
หมู่ที่ 3 บ้านโคกรัง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะขบ
หมู่ที่ 9 บ้านโคกรัง
หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์นิยม
หมู่ที่ 10 บ้านโคกตูม
5. ท้องถิ่นอื่นในตาบล
ไม่มี
6. ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น 5,701 คน แยกเป็นชาย 2,875 คน หญิง 2,826 คน
2.1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
1. อาชีพ ประชากรในตาบลโคกตูมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทานาซึ่งนับว่า
เป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นรายได้หลักของครอบครัวโดยจาแนกอาชีพได้ ดังต่อไปนี้
1. เกษตรกรรม
คิดเป็นร้อยละ 85
2. รับจ้าง
คิดเป็นร้อยละ 5
3. ค้าขาย
คิดเป็นร้อยละ 5
4. รับราชการ
คิดเป็นร้อยละ 2
5. อื่นๆ
คิดเป็นร้อยละ 3
2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ร้านค้า
จานวน 47 แห่ง
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
จานวน 1 แห่ง
2.1.3 สภาพทางสังคม
1. การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 5 แห่ง
- โรงเรียนบ้านโคกตูม
- โรงเรียนบ้านโคกรัง
- โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
- โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม
- โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา
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- ศูนย์การเรียนชุมชน
จานวน 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 2 แห่ง
2. สถาบันและองค์การทางศาสนา
วัด
จานวน 5 แห่ง
ที่พักสงฆ์
จานวน 1 แห่ง
3. การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 1 แห่ง
4. ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ที่ทาการตารวจชุมชนประจาตาบล จานวน 1 แห่ง
ปูอมยามประจาหมู่บ้าน
จานวน 10 แห่ง
2.1.4 การบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง คิดเป็นร้อยละ 65 ของพื้นที่ เป็นถนนคอนกรีต
คิดเป็นร้อยละ 7 ของพื้นที่ เป็นถนนลาดยาง คิดเป็นร้อยละ 8 ของพื้นที่ เป็นถนนดิน คิดเป็นร้อยละ 20
ของพื้นที่
2. การโทรคมนาคม
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
จานวน 9 ตู้
อินเตอร์เน็ตตาบล
จานวน 1 แห่ง
3. การไฟฟูา มีจานวนไฟฟูาทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบหลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 94 จานวนผู้มี
ไฟฟูาใช้ แต่มีความต้องการขยายเขตไฟฟูาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้ครบทุกหลังคาเรือน
4. แหล่งน้าตามธรรมชาติ
ลาน้า ,ลาห้วย
จานวน
9 แห่ง
บึงหนอง และอื่นๆ
จานวน 11 แห่ง
5. แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝาย
จานวน 3 แห่ง
บ่อน้าตื้น
จานวน 2 แห่ง
บ่อน้าโยก
จานวน 12 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน
จานวน 8 แห่ง
2.1.5 ข้อมูลอื่นๆ
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ไม่มี
2. มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน 7 รุ่น
ไทยอาสาปูองกันชาติ 1 รุ่น
กองหนุนเพื่อความมั่นคง
อปพร.

900
150
562
190

คน
คน
คน
คน
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2.2 ศักยภาพภายในตาบล
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
1. จานวนบุคลากร
จานวน 30 คน ประกอบด้วย
ตาแหน่งนักบริหารงานอบต. (ปลัดอบต.)
2
คน
ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
8
คน
ตาแหน่งในกองคลัง
7
คน
ตาแหน่งในกองช่าง
2
คน
ตาแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม
7
คน
ตาแหน่งในกองสวัสดิการสังคม
2
คน
ตาแหน่งกองส่งเสริมการเกษตร
1
คน
ตาแหน่งกองสาธารณและสิ่งวดล้อม
คน
2. ระดับการศึกษาของบุคลากร
อาชีวะศึกษา
1
คน
ปริญญาตรี
23 คน
ปริญญาโท
5
คน
3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายได้ 22,928,468.60
บาท แยกเป็น
- รายได้ที่จัดเก็บเอง
525,655.60
บาท
- รายได้ที่ส่วนกลางจัดเก็บให้
14,773,144
บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
7,629,669
บาท
- ศักยภาพของชุมชน และพื้นที่
บาท
4. การรวมกลุ่มของประชาชน
อานวยกลุ่มทุกประเภท 66 กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ 43 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 20 กลุ่ม กลุ่มอื่นๆ 3 กลุ่ม

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะทาให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้ การกาหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชั ยในการ
พัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
“การคมนาคมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม ก้าวนาเกษตรอินทรีย์
ปวงประชาอยู่ดีมีสุข ”
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
“คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเกษตรมีความมั่นคง การท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ”

๑๐
พันธกิจ (Mission)พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม
1. การพัฒนาตาบลโคกตูมเป็นหมู่บ้านน่าอยู่
2. การคมนาคมสู่ไร่นาสะดวกและรวดเร็ว
3. พัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี
6. ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
7. ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างงานในหมู่บ้านเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
8. การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ
9. ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ (Mission)
1. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
4. การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8. การแสวงหาพลังงานทางเลือกในการยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม
เพื่อให้การดาเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม จึงได้
กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ
และอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 1 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 1 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 4 ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
แนวทางที่ 5 ด้านการสาธารณสุข
แนวทางที่ 6 ด้านการจัดระเบียบสาธารสุขมูลฐาน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน/สั ง คมและการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
ประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่ 2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๑
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและบารุงรักษา
แนวทางที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
แนวทางที่ 3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้ว ย
1 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การวางแผน
แนวทางที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือน
แนวทางที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ ประกอบด้วย 4 แนวทางคือ
แนวทางที่ 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบุคลากร
แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปูาประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ความเป็นเลิศด้านการกีฬา
กลยุทธ์ (Strategy)
1. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุขและแรงงานแบบองค์รวม
2. สร้างค่านิยม จิตสานึก และพัฒนาศีลธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนา
สถาบันครอบครัว
4. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
6. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ

๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาประสงค์
1. บริหารการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ (Strategy)
1. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการบริหารและรองรับการท่องเที่ยว
5. การสร้างความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
6. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
เปูาประสงค์
1. สังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
กลยุทธ์ (Strategy)
1. พัฒนาและส่งเสริมการทาการเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม
2. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรม
4. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
5. ยกระดับสินค้าเกษตรกรรมเพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน(AC)
6. พัฒนาระบบน้าและแหล่งน้าเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร
8. ขยายแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
เปูาประสงค์
1. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. สังคมเกิดความสมานฉันฑ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
4. ประชาชนผู้อาศัยตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ (Strategy)
1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน
3. การส่งเสริมสานึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันฑ์ของคนในชาติ
4. ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น

๑๓
7. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และโครงสร้างระบบผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ประชากรให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
เปูาประสงค์
1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน
กลยุทธ์ (Strategy)
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานเเบบบูรณาการ
4. เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งในเส้นทางระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอประโคนชัย ประกอบด้วย 6 ด้าน
1. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
2. ด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
3. ด้านการบริการประชาชน
4. ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม
6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม
1. นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. นโยบายพัฒนาด้านสังคม
3. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. นโยบายพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. นโยบายพัฒนาด้านสาธารณสุข
6. นโยบายพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. นโยบายพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. นโยบายพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ออกเป็น 7 ด้าน พิจารณาจาก
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ให้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการดาเนินการตาม
ภารกิจ SWOT ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม
แบบองค์รวม มีดังนี้
จุดแข็ง (Strength=s)
1. มีพื่นที่ที่เหมาะสมสาหรับทาการเกษตร เช่น การปลูกข้าวหอมมะลิ การเลี้ยงปศุสัตว์

๑๔
2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
3. มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านค้าชุมชน กลุ่มเกษตรกร
4. มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปจังหวัดอื่น ๆ และชายแดนไทย – กัมพูชา
5. มีสถาบันศึกษาภาครัฐ ระดับวิชาชีพตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
6. มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
7. มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างลงตัว
8. มีสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศูนย์ฝึกอบรมทางจิตใจ
จุดอ่อน (Weak-W )
1. พื้นที่การเกษตรขาดน้าและการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
2. ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ ที่มีความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม
3. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร
4. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา
5. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. บางพื้นที่ยังขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
8. การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร
โอกาส (Opportunity – O)
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างในสินค้า
2. การขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3. การส่งเสริมสินค้าโอทอปในตาบล
4. โอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
5. จังหวัดให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน / ครอบครัว
6. การส่งเสริมในด้านสถาบันครอบครัว
อุปสรรค ( Threat – T )
1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
2. วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มขาดแคลน
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
5. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน
6. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น
5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูมเป็นรายด้าน
แยกตามยุทธศาสตร์ พบว่า
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength=s)
1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ดี มีถนนหลักสายบุรีรัมย์ – ประโคนชัย ตัดผ่าน
2. มีแหล่งน้าที่สร้างขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร

๑๕
3. มีบ่อน้าตื้น บ่อบาดาล ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค
4. มีไฟฟูา โทรศัพท์ ในการอานวยความสะดวกต่อการดารงชีวิต พอสมควร
จุดอ่อน (Weakness=W)
โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ที่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคม
ไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน
โอกาส (Opportunity=O)
1. หน่ ว ยงานอื่ น ๆ เช่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในเส้นทาง สายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจานวน มากอย่างต่อเนื่อง
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน
2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง (Streng=s)
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและ
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3.องค์การบริหารส่วนตาบลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4.องค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและตาบลอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกาลังกายในหมู่บ้าน
5.องค์การบริหารส่วนตาบลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รดน้า
ผู้สูงอายุ แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ทาหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง
4.ผู้ นาระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความสาคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกาลังกายอย่างจริงจัง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบีย บกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนิ นงานไม่คล่ องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

๑๖
3. กระแสวั ฒ นธรรมตะวั น ตกและวั ต ถุ นิ ย ม เข้ า แทนที่ป ระเพณี ดั้ง เดิ ม ของท้อ งถิ่ น และวิ ถี ชี วิ ต ของ
ประชาชน ทาให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว
4. การปู อ งกั น โรคติ ด ต่ อ บางชนิ ด ไม่ ส ามารถท าได้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง ต าบลได้ เช่ น โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก
โอกาส (Opportunity=O)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด บุรีรัมย์ โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก
3. องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในตาบลได้โดย
ใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและตาบล
4. ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น อย่ า งดี เช่ น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล โรงพยาบาลประโคนชัย
5. มีการถ่ายโอนอานาจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Streng=s)
1. องค์การบริหารส่วนตาบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
2.มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลทาหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ตาบลและ
อาเภอ ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3.องค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตาบลอยู่ในเกณฑ์ต่า
3.การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการดาเนินการที่
เป็นรูปธรรม
โอกาส (Opportunity=O)
1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ
2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดาเนินการของกลุ่มต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3.การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล ทาให้เป็น
อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว

๑๗
5.4 การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Streng=s)
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด
และกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ผู้นาชุมชนตระหนักและเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย
2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทาได้ไม่ทั่วถึง
โอกาส (Opportunity=O)
1.การบริ ห ารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒ นาที่จังหวัด ให้ ความส าคัญ และได้
กาหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
2. กระแสสังคม ให้ความสาคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1.การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั้งจาก
ภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทางานด้านสิ่งแวดล้อม
5.5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ผู้ น า ผู้ บ ริ ห าร สนั บ สนุ น แนวคิ ด และก าหนดนโยบายการพั ฒ นาในด้ า น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3.งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1.ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูล
ที่คลาดเคลื่อน
2.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา
โอกาส (Opportunity=O)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้ความสาคัญ

๑๘
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1.การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็น งานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
5.6ด้านการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จุดแข็ง (Streng=s)
1. องค์การบริหารส่วนตาบลมีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
3. องค์การบริหารส่วนตาบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเกณฑ์ต่า
โอกาส (Oportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุ ทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการทางาน
เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตาแหน่ง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การพั ฒ นาด้ า นการเมื อ ง การบริ ห าร เป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากหลายๆส่ ว นที่ ต้ อ ง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล
จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
3. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในหลายงาน เช่น การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

3. ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้ า งและปรั บ ปรุ งเส้ น ทางการคมนาคม สิ่ งอานวยความสะดวก กิ จการสาธารณูป โภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตาบล
โคกตูม
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2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมสอดคล้องกับการ
ขยายเส้นทางและผิวจราจร
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1. จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกาลังกาย และเป็นกิจกรรมนันทนาการให้รู้รัก
สามัคคี มีน้าใจนักกีฬา
2. ฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดเพื่อเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยโรคเอดส์
ด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทาให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งยิ่งขึ้น
เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในตาบลให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด
2. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และเยาวชนรุ่นหลังสืบสานต่อไป
3. ส่งเสริมและสนับสนุนวันสาคัญทางศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ
ด้านสาธารณสุข
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเลปโตสไปโรซีส โรค
ไข้หวัดนก
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดินโดยการทาเกษตรอินทรีย์
2. ส่งเสริมการเกษตรชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่ งเสริ มรณรงค์และประชาสั ม พันธ์เพื่ อสร้างจิ ตส านึก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในเขตตาบลให้น่าอยู่
ด้านการเมืองการบริหาร
1. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างระบบการคลัง การบริหารบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถตอบสนอง
กับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด
4. ส่งเสริมการจัดหารายได้อื่น ที่องค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่ได้จัดเก็บเพื่อนามาพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองต้องดาเนินการ ดังนี้

ภารกิจหลัก
ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ก่อสร้ า งและปรั บ ปรุ งเส้ น ทางการคมนาคม สิ่ งอานวยความสะดวก กิ จการสาธารณูป โภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตาบล
โคกตูม เป็นภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1) )
3. ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2) )
4. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68 (3) )
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4) )
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) )
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา 67(6) )
2. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) )
3. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))
4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2) )
6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5) )
7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
2. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) )
3. การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) )
6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))

ภารกิจรอง
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) )
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) )
3. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68(7) )
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10) )
5. การส่งเสริมการฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(16) )
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา 68(12) )
7. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ( มาตรา 68(11) )
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8. การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา16 (7) )
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
2. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(มาตรา 16(24))
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(มาตรา 67 (2))
4. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12) )
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18)
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น ( มาตรา 45(3) )
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ จาเป็น
และสมควร (มาตรา 67 (9))
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16))
4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3))
5. การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา
17 (16)
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถจะแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของ
ประชาชน ในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วนราชการ ได้แก่
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริม
การเกษตรและกองสวัสดิการสังคม กาหนดกรอบอัตรากาลัง ข้าราชการ จานวนทั้งสิ้น 23 อัตรา พนักงานจ้าง
ทั้งสิ้น จานวน 14 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
จานวนมากในสานักงานปลัด ซึ่งจานวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ ให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องขอกาหนดตาแหน่งขึ้นใหม่ และปรับปรุงสายงานของ
พนักงานส่วนตาบล เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป ซึ่งกาหนดปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งและส่วนงาน
ซึ่งปรากฏในภาคผนวก
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8. โครงสร้างการกาหนดตาแหน่งและส่วนราชการ
8.1 โครงสร้างส่วนราชการ
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจ ดังกล่าวและใน
ระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ใน
งาน หรือกาหนดเป็นฝุายและในระยะต่อไป เมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกตูม พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็จะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม
1. สานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ สารบรรณ จัดทาคาสั่ง ประกาศ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ สารบรรณ จัดทาคาสั่ง ประกาศ

- งานบริหารบุคคล
- งานบริหารบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
1.2 งานนโยบายและแผน
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลประชาสัมพันธ์
- งานข้อมูลประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
- งานงบประมาณ
1.3 กฎหมายและคดี
1.3 กฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบล
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานอานวยการ
- งานปูองกัน
- งานปูองกัน
- งานช่วยเหลือ และฟื้นฟู
- งานช่วยเหลือ และฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
- งานกู้ภัย
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2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่าย
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์และแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบี ย นเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
ยานพาหนะ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่าย
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์และแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบี ยนเบิกจ่ ายวั ส ดุค รุภัณ ฑ์และ
ยานพาหนะ
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3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้า
- งานระบบข้ อ มู ล และแผนที่ เ ส้ น ทาง
คมนาคม
- งานบารุงเครื่องจักรและยานพาหนะ
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา
- งานไฟฟูาสาธารณะ
- งานระบายน้า
- งานจัดตกแต่งสถานที่
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวิชาการ
- งานบริหารบุคคล
- งานบริหารการศึกษา
- งานวางแผนและสถิติ
- งานการเงินและบัญชี
4.2 งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานส่งเสริมการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
- งานภูมิปัญญาชาวบ้าน
- งานอนุรักษ์โบราณสถานวัตถุ
งานศิลป์
- งานกีฬาและสันทนาการ
- งานกิจการเด็กและเยาวชน

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้า
- งานระบบข้ อ มู ล และแผนที่ เ ส้ น ทาง
คมนาคม
- งานบารุงเครื่องจักรและยานพาหนะ
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา
- งานไฟฟูาสาธารณะ
- งานระบายน้า
- งานจัดตกแต่งสถานที่
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวิชาการ
- งานบริหารบุคคล
- งานบริหารการศึกษา
- งานวางแผนและสถิติ
- งานการเงินและบัญชี
4.2 งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานส่งเสริมการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
- งานภูมิปัญญาชาวบ้าน
- งานอนุรักษ์โบราณสถานวัตถุ
งานศิลป์
- งานกีฬาและสันทนาการ
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
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4.3 งานกิจการโรงเรียน
- งานข้อมูล
- งานทดสอบประเมินผล และตรวจ
วัดผล
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานวิชาการและบารุงสถานศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานติดตามและประเมินผล
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานปูองกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
5.3 งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานกาจัดขยะมูลฝอย
- งานควบคุมปฏิกูล
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
5.4 งานควบคุมโรค
- งานเผ้าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคติดต่อสัตว์นาโรค
- งานโรคเอดส์
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4.3 งานกิจการโรงเรียน
- งานข้อมูล
- งานทดสอบประเมินผล และตรวจ
วัดผล
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานวิชาการและบารุงสถานศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานติดตามและประเมินผล
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานปูองกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
5.3 งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานกาจัดขยะมูลฝอย
- งานควบคุมปฏิกูล
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
5.4 งานควบคุมโรค
- งานเผ้าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคติดต่อสัตว์นาโรค
- งานโรคเอดส์
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6. กองสวัสดิการและสังคม
6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานศูนย์เยาวชน
- งานการศึกษาอบรมพัฒนาการ
- งานศูนย์วัฒนธรรม
6.2 สังคมและสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
6.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดาเนินการ
7. กองส่งเสริมการเกษตร
7.1 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
7.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานข้อมูลวิชาการ
- งานบาบัดน้าเสีย
- งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด
- งานส่งเสริมปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์

6. กองสวัสดิการและสังคม
6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานศูนย์เยาวชน
- งานการศึกษาอบรมพัฒนาการ
- งานศูนย์วัฒนธรรม
6.2 สังคมและสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
6.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดาเนินการ
7. กองส่งเสริมการเกษตร
7.1 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
7.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานข้อมูลวิชาการ
- งานบาบัดน้าเสีย
- งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด
- งานส่งเสริมปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์

หมายเหตุ

๒๘
8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การส ารวจและวิเ คราะห์ ข้ อมูล และปั ญหาเกี่ย วกับก าลั ง คนในปัจ จุบัน เพื่อจะได้ ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของกาลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกาลังคนและ
เป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกาลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตาแหน่ง การโอน การ
ลาออก ฯ
3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กาลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้
คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดจานวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ
แนวทางการวิเคราะห์การใช้กาลังคน 10 ประการ
1. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่าง ๆ หรือไม่
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครดาเนินการแทน
5. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงาน
อนาคต
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
10.สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การคานวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้
1. การคานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน วิธีนี้มีสิ่งสาคัญต้องทราบ 2 ประการ
1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมารงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมีการ
คาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริม าณงานในปีที่ผ่านมาแล้ วนามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสาคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้คานวณต้องใกล้เคียงความจริงและ
น่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้
1.2 มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทางานแต่ละชิ้น
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
1 ปี จะมี
52 สัปดาห์
1 สัปดาห์จะทา
5
วัน
1 ปี จะมีวันทา
260 วัน
วันหยุดราชการประจาปี
13 วัน

๒๙
วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักร้อน)
10 วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย
7
วัน
รวมวันหยุดใน 1
30 วัน
* วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี
230 วัน
เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน 6 ชั่วโมง
(08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)
** เวลาทางานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)
1,380 ชั่วโมง
หรือ
(1,380 x 60)
82,800 นาที
ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์
สูตรในการคานวณ
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
2. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวสาหรับการกาหนดจานวน
ตาแหน่ง หรือจานวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนามาคานวณหาอัตราส่วน
ระว่างปริมาณงานกับจานวนคนที่ต้องการสาหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มี
ข้อควรระวังสาหรับการคานวณแบบนี้ คือ
2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทางานเต็มที่หรือไม่
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถคานวณโดยวิธี
ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคานวณที่ซับซ้อนกว่านี้
จากแนวทางการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม จึงได้กาหนด
ตาแหน่งดังต่อไปนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่า
จะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงานและเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อให้ การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอก
ข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้

๓๐
-ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
-รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น
(๑) สานักปลัด อบต. ประกอบด้วย
-หัวหน้าสานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น
-นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปก./ชก.
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปก./ชก.
-นิติกร ระดับ ปก./ชก.
-นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปก./ชก.
-เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปง./ชง.
-พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.นักทรัพยากรบุคคล)
-พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)
-พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
(๒) กองคลัง ประกอบด้วย
-ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น
-นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ ปก./ชก.
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปง./ชง.
-เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ปง./ชง.
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ปง./ชง.
-ลูกจ้างประจา (นักวิชาการการเงินและบัญชี)
-พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จพง.การเงินฯ)
-พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จพง.จัดเก็บรายได้)
(๓) กองช่าง ประกอบด้วย
-ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น
-นายช่างโยธา ระดับ ปง./ชง.
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
-ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ระดับต้น
(5) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
-ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น
-นักวิชาการศึกษา ระดับ ปก./ชก.
-หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ครูผู้ดูแลเด็ก
-พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) ประเภททักษะ
-พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) ประเภททั่วไป
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๓๑
(๖) กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
- ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
ระดับต้น
จานวน ๑ อัตรา
-พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จพง.พัฒนาชุมชน)
จานวน ๑ อัตรา
(7) กองส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย
- ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร) ระดับต้น จานวน ๑ อัตรา

๓๒
กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕61 – ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง

1

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักปลัด อบต. (01)
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
นิติกร (ปก./ชก.)
นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
กองคลัง (04)
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)

กรอบ
อัตรา
กาลัง
(เดิม)

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี
ข้างหน้า
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63

เพิ่ม / ลด

หมาย
เหตุ

๒๕61

๒๕62

๒๕63

1

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1
๑
1
๑
1
1

1
๑
๑
๑
1
1

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
1
๑
๑
๑
๑

-

-

-

-

-

-

1
1
2

1
1
2

๑
๑
2

๑
๑
2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

-

-

-

๓๓
กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕61 – ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี
เพิ่ม / ลด
อัตรา
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
ข้างหน้า
กาลัง
(เดิม) ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1
1
1
1
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1
1
1
1
ลูกจ้างประจา
นักวิชาการเงินและบัญชี
1
1
๑
๑
กองช่าง(05)
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1
1
1
1
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
1
1
1
1
นายช่างไฟฟูา (ปง./ชง.)
1
1
1
+1
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
1
-1
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
1
1
1
1
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
1
1
1
+1
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
1
1
1
1
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
1
1
1
1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกตูม
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1
1
1
1
ครู
1
1
1
1
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
1
1
1
1
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
2
2
2
+2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเปลี่ยนราษฎร์
อนุสรณ์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1
1
1
1
ครู
1
1
1
1
-

หมาย
เหตุ

ปรับเพิ่ม
ปรับลด

ปรับเพิ่ม

รอรับจัดสรร
จาก สถ.
งบอุดหนุน

งบท้องถิ่น

ปรับเพิ่ม

รอรับจัดสรร
จาก สถ.
งบอุดหนุน

๓๔
กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕61 – ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตูม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
กองสวัสดิการสังคม (11)
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
กองส่งเสริมการเกษตร(14)
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
รวม

กรอบ
อัตรา
กาลัง
(เดิม)

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี
ข้างหน้า
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63

เพิ่ม / ลด
๒๕61

๒๕62

๒๕63

หมาย
เหตุ

1

1

1

1

-

-

-

งบอุดหนุน

1

2

2

2

+1

-

-

ปรับเพิ่ม
1 อัตรา

1
-

1
1

1
1

1
1

+1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
37

1
42

1
42

1
42

+5/-1

-

-

ปรับเพิ่ม

ภาคผนวก ก

แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง

