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ค าน า 

 
 การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน  พัฒนาก าลังคนในองค์กรให้สามารถด าเนินการตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล   ทั้งนี้ การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ สามารถ
คาดคะเนได้ว่าในอนาคต  ในช่วงระยะเวลา  3 ปี ข้างหน้า จะมีการใช้อัตราก าลังข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโกระ  อีกท้ังเป็นการก าหนดทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  และสามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้อีกด้วย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง  เพ่ือใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
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กงานส่วน ท้อ 
  
 ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

อัตราต าแหน่ง และมาตรฐานของต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
พนักงานส่วนต าบล เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.
อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ก าหนด 

 
 ๑.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต .) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด

ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยให้เสนอให้ ก .
อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน 
วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง  และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนด
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 

 
    1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   ได้ก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ตามมาตรฐาน
ทั่วไปตามข้อ 1.1  และตามประกาศก าหนด  ตามข้อ 1.2  ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้ให้
ความเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต.ครั้งที่  6/2545   เมื่อวัน  26  มิถุนายน    พ.ศ. 2545   ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี   ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี     ได้ลงนาม  เมื่อวันที่  24   
ตุลาคม   2545 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว   องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง  ๓  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63   ขึ้น ขึ้นเพ่ือความเหมาะสมกับภารกิจและ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1. หลักการและเหตุผล 
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ลัง 
  
 

 2.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน   ระบบการ
จ้างพนักงานจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.๒  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  มีการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง  การ
จัดอัตราก าลังพนักงานจ้างให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 2.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี  สามารถตรวจสอบการก าหนด
ประเภทต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 ๒.๔   เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้ แผนอัตราก าลัง รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสม 

๒.๕  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  สามารถการวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพื่อให้เกิดการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่   มีประสิทธิภาพ   มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   และมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกประเภทต าแหน่งที่ไม่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 

๒.๖  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๒.๗  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม  
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ  
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรียม

การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

2. วัตถุประสงคแ์ละประโยชน์ที่ได้รับ 



5 

 

 
3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมขององค์กร ซึ่งนักวิชาการ
ในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา  ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาท างานให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว ” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีวาง
ไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการ
ก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ.  ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน ( Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 

3. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความส าคัญ  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ 
ปี 
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จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็นการ
ระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเปูาหมายที่ก าหนดไว้  

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางโกระ ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่
มีความต่อเนื่องในการท างาน   มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น    ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 



7 

 

 
(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักงานปลัด  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี  

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน  จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 
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History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 

  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง ( Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
โกระ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยจะ
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เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ งาน
ช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกอง
ช่าง เพื่อแก้ไขปัญหา และบริการด้านสาธารณะกับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่  2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่
ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ FTE 
ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของ องค์การบริหารส่วนต าบล  

บางโกระ 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชกา    1   ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  =  1,380   หรือ  82,800  นาท ี

 
หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ  
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง  
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง  
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380  x 60 จะได้  82,800 นาท ี

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคน
ที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  (การตรวจประเมิน 
LPA)   

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน 
3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้าง ส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละ ส่วนราชการ นั้น  จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานใน
ส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและ งานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ พิจารณา ทบทวนว่า
การก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม แล้ว โดยปัจจุบัน มี ๓ ส่วนราชการ 
ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือ การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร  หรือ หัวหน้าส่วนราชการ   ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโกระ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ 
และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง ๓ ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6  Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับ องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ และองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ประดู่  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตอ าเภอเดียวกัน จ านวนหมู่บ้าน
ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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ประเด็น องค์การบริหารส่วนต าบล  
บางโกระ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเรือ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาประดู่ 

1. ขนาด ขนาดกลาง ขนาดกลาง ขนาดกลาง 
2. รายได้ ปี 25๖๐ 24,325,500 29,501,027 34,561,082 
3. โครงสร้าง
อัตราก าลัง 

ปลัด ระดับกลาง    1  อัตรา 
รองปลัด ระดับต้น   1 อัตรา 

1. ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด    1 อัตรา 
นักวิเคราะห์ฯ      ๑  อัตรา 
นักทรัพยากรบุคคล  1  อัตรา 
นักวิชาการศึกษา    ๑  อัตรา 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา 
เจ้าพนักงานธุรการ ๑ อัตรา 
ครู ผดด.  ๓  อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็ก  ๑  อัตรา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
นักการ  1  อัตรา 
รวม  ๘  อัตรา 

2. กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 1 อัตรา 
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา 
จพง.การเงินและบัญชี 1 อัตรา 
จพง.จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 
จพง.พัสดุ  1  อัตรา 

พนักงานจ้าง 
ไม่มีพนักงานจ้าง 

รวม  5  อัตรา 
3. กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง  1 อัตรา 
นายช่างโยธา  1  อัตรา 
เจ้าพนักงานธุรการ  1  อัตรา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
  คนงานท่ัวไป  1  อัตรา 
รวม  4  อัตรา 
 

ปลัด ระดับกลาง    1   อัตรา 
 
1. ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด   1 อัตรา 
นักวิเคราะห์ฯ     ๑  อัตรา 
นักทรัพยากรบุคคล 1  อัตรา 
นักวิชาการศึกษา    ๑  อัตรา 
จนท.บริหารงานท่ัวไป 1 อัตรา 
เจ้าพนักงานธุรการ    1 อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ1อัตรา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป              
(พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา 
รวม  10  อัตรา 

2. กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 1 อัตรา 
นักวิชาการเงินและบัญชี1 อัตรา 
จพง.จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 
เจ้าพนักงานพัสดุ  1  อัตรา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานทั่วไป(ผช.จนท.พัสดุ) 1  อัตรา                      
รวม  ๖  อัตรา 
3. กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  1 อัตรา 
นายช่างโยธา  1  อัตรา 
เจ้าพนักงานธุรการ  1  อัตรา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
  คนงานท่ัวไป  1  อัตรา 
รวม  4  อัตรา 
๔. กองการศึกษา 
ผอ.กองการศึกษา  ๑ อัตรา 
นักวิชาการศึกษา   ๑ อัตรา 
ครู คศ.๑             ๑ อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็ก           ๒  อัตรา 

ปลัด ระดับกลาง      1  อัตรา 
รองปลัด ระดบัต้น   1   อัตรา 
1. ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด    1 อัตรา 
นักวิเคราะห์ฯ      ๑  อัตรา 
นักทรัพยากรบุคคล  1  อัตรา 
นักวิชาการศึกษา     ๑  อัตรา 
นักปูองกันฯ 1 อัตรา 
เจ้าพนักงานธุรการ    1 อัตรา 
นักพัฒนาชุมชน   ๑ อัตรา 
นักวิชาการสาธารณสุข ๑ อัตรา 
ครู ผดด.  3  อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ดูแลเด็ก  2  อัตรา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป 4 อัตรา 
รวม  17  อัตรา 
2. กองคลัง 
หัวหน้าส่วนการคลัง   1 อัตรา 
จพง.การเงินและบัญชี 1 อัตรา 
จพง.จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 
จพง.พัสดุ  1  อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ 1 อัตรา 
รวม  5  อัตรา 
3. กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  1 อัตรา 
นายช่างโยธา  1  อัตรา 
เจ้าพนักงานธุรการ  1  อัตร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1 อัตรา 
พนักงานขับรถขยะ  1 อัตรา 
คนงานท่ัวไป  5  อัตรา 
รวม  10  อัตรา 

ภาระค่าใช้จ่ายปี ๖๐ 31.39 22.36 35.64 
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  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเรือ  และ องค์การบริหารส่วนต าบลนาประดู่  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   
ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนด
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการ
ก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับท้ังสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลด
ต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ ได้ขอใช้บัญชีจาก
การสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตาม
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพิ่มข้ึน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปี 

งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน  ปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคล  เป็นเลขานุการ  จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

 3.2.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล      
บางโกระ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจาย อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ 
สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ 

 3.2 .2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 
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 3.2.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสม 
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ โดยให้หัว
หน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับ
ภารกิจและ อ านาจหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ 
ในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ 

 3. 2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่
เกิน ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 3. 2.๗ ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การ
ก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
บางโกระสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะ
ช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรง
ลงได ้

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้
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3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ สามารถท่ีจะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโกระ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
 
 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ในสมัยประมาณ พ.ศ.2484 สิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ต าบลบางโกระตกทอดเป็นถิ่นทุระกันดาร ในเนื้อที่
ประมาณ 10,340 ไร่ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรเก่ียวกับการท านา ขึ้นไป 
โบราณวัตถุมีรอยพระพุทธบาทจ าลอง ประดิษฐ์ในถ้ าบนควนบู 
 หมู่ที่ 1 พระอธิการินทอง จันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปุราณประดิษฐ์ (วัดบู) เป็นแกนน าร่วมกัน กับชาวบ้าน
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 พัฒนา เส้นทางเดินจากบ้านบู-บ้านโคกเหรียง พร้อมทั้งสร้างศาลาพักคนเดินทางมาสร้างที่บ้านทุ่ง 
ใช้ชื่อว่า “บ้านทุ่งศาลา”มาจดบัดนี้ 
 หมู่ที่ 2 ในสมัยที่ขุนสนั่น จันทร์สว่าง (ก านัน) เป็นแกนน าช้างบ้านหมู่ที่ 2 พัฒนาเส้นทางเดินเรือทางน้ า
จากบ้านบางโกระ-ผ่านบ้านประดู่ ถึงล าคลองท่าเรือ เพราะล าคลองดังกล่าวแคบ คดเคี้ยว จะท าให้เรือพายกระทบ
กิ่งไม้เสียงดัง โกรก โกรกๆและเกิดการร่อนเสียงมาเป็นโกระ จึงขนานนามบ้านนี้ว่า บ้านบางโกระจนบัดนี้ 
 หมู่ที่ 3 ค าว่าบ้านฉาง หมายถึงยุ้งฉาง ขนาดใหญ่สมัยโบราณมีพ่อค้าจีนท าการค้าขาย ทางน้ า พายเรือ
บรรทุกสินค้าจอดเทียบท่า ที่หน้าบ้านฉาง น าสินค้าเดินขายจนหมด และพักค้าง จากนั้นจึงท านาปลูกข้าว ได้ข้าว
มากไม่มีที่เก็บ จึงสร้างยุ้งฉางใส่ข้าว โดยให้ชาวบ้านทุกครัวน าข้าวมาใส่ในฉาง เพื่อแก้ปัยหาการส่งส่วยข้าวให้ทาง
ราชการแต่ละปีไม่ขาดราชการจึงแต่งตั้งให้ขาวจีนผู้นั้นเป็น ท่านขุนพรหม และให้เรียกชื่อบ้านนี้ว่า “บ้านฉาง” 
 หมู่ที่ 4 ค าว่า “บู” มาจากค าว่า กุบูร ภาษามาลายูแปลว่า เมืองน้อย (เมืองหน้าด่าน) มีค่าย คูสนาม
เพลาะเป็นซากปรากฏให้เห็นอยู่ ซึ่งแยกมาจากคลองบ้านดอน ไปคลองขวาง ที่ขอบคูทั้งสองข้างมีไผ่หนามขึ้น 
สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นไม้ไผ่ที่มนุษย์ปลูกไว้ มากกว่าการงอกข้ึนมาเองโดยตรง แต่ (ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด)  
 บ้านกุบูรนี้ ภายหลังค าว่ากู  และตัว ร. นั้นหายไป เหลือไว้แค่ค าว่า บู ตัวเดียว จึงประกาศให้ชาวบ้านให้
ชาวบ้านทุกคน เรียกบ้านนี้ว่า บ้านบู มาจนบัดนี้ 
          หมูที่ ่5 มาจากค าบอกเล่าแต่โบราณว่า ชาวบ้านหมู่ที่ 5 นี้ มีเกวียนบรรทุกข้าวน าส่ง เป็นส่วยให้เจ้าเมือง
หนองจิก โดยส่งมาเก็บท่ียุ้ง ณ บ้านฉาง ระหว่างเดินทางนั้นเป็นหลุม เป็นบ่อล้อเกวียน ตกหลุมแตกหัก จึงค้างคืน
ท าการซ่อมล้อ รุ่งขึ้นวัวลากเกวียนต่อไปจนถึง มอบข้าวให้ขุนพรหม พาเกวียนกลับหมู่บ้าน และประกาศให้
ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เรียกชื่อบ้านว่า “บ้านล้อแตก”มาจนบัดนี้ 

 

๔.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
ประชาชน 
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ที่ตั้งส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ 
หมู่ที่ 5 ต าบลบางโกระ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120 
หมายเลขโทรศัพท์ 073-432823 
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1. ด้านกายภาพ 

1.1 ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ   ได้ยกฐานะจากสภาต าบล      เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2540   
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโคกโพธิ์  ประมาณ 4  กิโลเมตร   และห่างจากจังหวัดปัตตานีระยะทาง  25  กิโลเมตร 
          อาณาเขตและอาณาเขตติดต่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  มีพ้ืนที่  16.55  ตารางกิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ          จดต าบลท่าเรือ อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 
 ทิศตะวันออก   จดต าบลมะกรูด และต าบลนาเกตุ  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 
 ทิศใต ้            จดต าบลโคกโพธิ์  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี   
 ทิศตะวันตก      จดต าบลท่าเรือ และต าบลโคกโพธิ์   อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 
  ต าบลบางโกระแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 หมู่ที่  1 บ้านทุ่งศาลา  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายปฏิพัทธ์  หนักแดง 
 หมู่ที่  2 บ้านบางโกระ  ก านันชื่อ นายจีรวัฒน์  ชูศรี 
 หมู่ที่  3 บ้านฉาง           ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายธนโชติ  สารพร 
 หมู่ที่  4 บ้านบู   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเด็ง  บาเหมสนิ 
 หมู่ที่  5 บ้านล้อแตก  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายยุนุ  มาแอ 

1.2 สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
   ต าบลบางโกระ    มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีล าคลอง  3 สาย  สภาพพ้ืนดินเป็นดิน
ร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก    ท านา   เลี้ยงสัตว์   ท าสวน    ยางพารา   สภาพภูมิอากาศ  มี 2 ฤดู   
คือฤดูร้อนกับฤดูฝน  โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม  จะเริ่มมีฝนตกมากติดต่อกันไปถึงเดือนพฤศจิกายนและ
เดือนธันวาคม   
    1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 
  ต าบลบางโกระ  มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  อันมีสวนยางพาราและ
สวนผลไม้ มีการท ากสิกรรม และการเลี้ยงสัตว์เพ่ือยังชีพ ส่วนการค้ามีอยู่ในเขตชุมชน 
และองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระมีเส้นทางคมนาคมท่ีสามารถติดต่อชุมชนใกล้เคียงที่สะดวก และมีศักยภาพ
ที่จะท าให้เป็นชุมชนเมืองสามารถพ่ึงพาตัวเองได้จากรายได้ขององค์การบริหารส่วน  
ต าบลในระดับหนึ่ง ลักษณะของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระจะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มตามแนว
เส้นทางคมนาคม  ส าหรับ    แนวโน้มของการขยายตัวของชุมชน  ยังคงกระจายอยู่ในรอบๆ ชุมชนเดิม  

1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า 
1 แหล่งน้ า 

1.1 บ่อน้ าตื้น ส่วนตัว  384 บ่อ ใช้การได้ 295 บ่อ  
1.2 บ่อน้ าตื่น สาธารณะ       6 บ่อ ใช้การได้ 4 บ่อ  
1.3 บ่อบาดาล ส่วนตัว  13 บ่อ ใช้การได้ 13 บ่อ  
1.4 บ่อบาดาล สาธารณะ  4 บ่อ ใช้การได้ 3 บ่อ  

2 น้ าประปาใช้ : มี 
3 ครัวเรือนมีน้ ากินน้ าใช้             5 ครัวเรือน  
4 มีน้ าสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี : 585 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  100 
5 มีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี :411 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  100 
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 1.5 การคมนาคมและการสื่อสาร 
1.5.1 ครัวเรือนที่มีอินเตอร์เน็ต  83 ครัวเรือน  

     1.6 การด าเนินการทางการเกษตร 
1 มีที่ดินท ากินของตนเอง และไม่ต้องเช่า    519  ครัวเรือน  
2 ครัวเรือนที่มีท่ีดินท ากินของตนเอง แต่ต้องเช่าบางส่วน  24  ครัวเรือน  
3 ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินท ากินของตนเอง ต้องเช้าทั้งหมด  0  ครัวเรือน  
4 ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีพ้ืนที่รวม     10 ,407 ไร่  
5 ประเภทเอกสารที่ดินของพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน  โฉนด  
6 พ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน แยกตามเอกสารสิทธิ์ ดังนี้ 

        - โฉนด,น.ส.3,น.ส.3ก,น.ส.3ข,ใบจอง,ส.ค.1,ส.ค.2,ส.ค3,นค.3,กสน.5 10627   ไร ่
    - ประกอบอาชีพเพาะปลูก     288  ครัวเรือน  
     -  ท าเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์            188  ครัวเรือน  
7. การท านา 

- มีพื้นท่ีท านาทั้งหมด               3 ,492  ไร่  
- จ านวนครัวเรือนที่ท านา              360  ครัวเรือน  
- ครัวเรือนส่วนมากได้ผลผลิตข้าวเปลือกไร่ละ 1 ,970  กิโลกรัม  

8. การท าไร่ 
- มีพื้นท่ีท าไร่อายุสั้นทั้งหมด                         62  ไร่  
- จ านวนครัวเรือนที่ท าไร่อายุสั้น               83  ครัวเรือน  

9. การท าสวนผลไม้ 
- มีพื้นท่ีท าสวนผลไม้ท้ังหมด                          30  ไร่  
- จ านวนครัวเรือนที่ท าสวนผลไม้               15  ครัวเรือน  
- ผลไม้ท่ีปลูกเป็นอันดับหนึ่งคือ               แตงโม  

10. การท าสวนผัก 
- มีพื้นท่ีท าสวนผักท้ังหมด        24  ไร่  
- จ านวนครัวเรือนที่ท าสวนผัก      12  ครัวเรือน  
- ผักท่ีปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งคือ   ผักหนาม  

    11. การท าสวนยาง 
- มีพื้นท่ีท าสวนยางทั้งหมด    3 ,481  ไร่  
- จ านวนครัวเรือนที่ท าสวนยาง   292  ครัวเรือน  

      12. การเลี้ยงสัตว ์
- ครัวเรือนที่เลี้ยงวัวเนื้อเพ่ือขาย   135  ครัวเรือน  
-. ครัวเรือนที่เลี้ยงเป็ด-ไก่เพ่ือขาย   126  ครัวเรือน  

  1.7 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

- มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ  460 ครัวเรือน  
- เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ กองทุน  547 ครัวเรือน  
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 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.มีผู้รู้ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน) 

  - หมู่ที่ 1    105 คน  
  - หมู่ที่ 2  95 คน  
  - หมู่ที่ 3 91 คน  
  - หมู่ที่ 4 76 คน  
  - หมู่ที่ 5  7 คน  

2. มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    10  แห่ง  
3. มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด (เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์) 6 ,779  ไร ่

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    2.1 การคมนาคม            

 -  ถนนสายเสถียรถาวร ผ่าน หมู่ที่ 1,2,3  ระยะทาง  4 กิโลเมตร 
 -  ถนนลาดยางสายบางโกระ  -  บ้านหรั่ง  ผ่าน หมู่ที่  2,5   ต าบลบางโกระ 
 -  ถนนลาดยางสายบ้านบางโกระ  -  บ้านฉาง   ผ่านหมู่ที่  2,3 ต าบลบางโกระ 
 -  ถนนลาดยาง , หินคลุก  และลูกรัง สายวัดสุนทรวารี - เขตโคกอ้น ผ่านหมู่ที่ 2 ต าบลบางโกระ 
 -  ถนนหินคลุกสายบ้านปลักน้ าขุ่น - หมู่ที่ 4 ต าบลโคกโพธิ์ ผ่านหมู่ที่ 1 ต าบลบางโกระ 

   -  ถนนหินคลุกและลูกรังสาย บ้านม่วงหลุง  - หมู่ที่ 4 ต าบลโคกโพธิ์  ผ่านหมู่ที่  1 
ต าบลบางโกระ             
 -  ถนนลูกรังสายที่อ่านหนังสือพิมพ์ – ถนนเสถียรถาวร  ผ่านหมู่ที่ 3 ต าบลบางโกระ 
 -  ถนนหินคลุกสายสี่แยกบ่อกบ – วัดปุราณประดิษฐ์  ผ่านหมู่ที่ 4,5 ต าบลบางโกระ 
 -  ถนนลาดยางสาย ถนนเสถียรถาวร  - วัดปุราณประดิษฐ์  ผ่านหมู่ที่ 4 ต าบลบางโกระ                     

            2.2 การไฟฟูาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  มีจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้  จ านวน  646  ครัวเรือน    
และคาดว่าจะขยายเขตไฟฟูาไปให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

   2.3 การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ 
ประปาเป็นของตนเองส่วนหนึ่ง  อีกส่วนหนึ่งอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

       2.4 การจราจร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ สามารถเดินทางติดต่อกับต าบลอื่นๆ ได้อย่างสะดวก มี
ถนนลาดยาง  5 เส้นทาง และเป็นเขตติดต่อกับเทศบาลโคกโพธิ์ ซึ่งมีเส้นทางรถไฟ กั้นระหว่างต าบลปุาบอน 
       2.5  การใช้ที่ดิน 
     พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประกอบการทางการเกษตร  ท าสวนยางพารา ท านา ท าสวนผลไม้ และเลี้ยง
สัตว์ โดยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ 
 3.เศรษฐกิจ 

 3.1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ 
    ประชากรในวัยท างานช่วงอายุ 18-60 ปี  มีงานท า  934  คน คิดเป็นร้อยละ  84.60 ของประชากร
ช่วงวัยเดียวกัน   การประกอบอาชีพของประชากรมีรายได้ต่อหัวโดยเฉลี่ยแล้ว 50,000 – 99,000  บาท/ปี 
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4.ด้านสังคม 
     4.1 จ านวนประชากร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  มีประชากรทั้งสิ้น  2,104  คน  แยกเป็นหญิง 1,099  คน  ชาย   
1,005  คน  มีจ านวนครัวเรือน 585  ครัวเรือน  ซึ่งสามารถแยกข้อมูลจ านวนประชากรโดยการแบ่งตามข้อมูลเพศและ
หมู่บ้านได้  ดังนี้  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 การศึกษา ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

1.จ านวนสถาบันการศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ 

- โรงเรียนสังกัด  สพฐ.  2   แห่ง 
1. โรงเรียนวัดสุนทรวารี 
2. โรงเรียนบ้านล้อแตก 

 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน   1  แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางโกระ 
 

จ านวนประชากร 

หมู่บ้าน เพศ รวม 
ชาย หญิง 

หมู่ 1 247 309 556 
หมู่ 2 230 272 502 
หมู่ 3 172 191 363 
หมู่ 4 290 270 560 
หมู่ 5 339 337 676 
รวม 1,278 1,379 2,657 

จ านวนครัวเรือน 
หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน (หลัง) 
หมู่ 1 219 
หมู่ 2 194 
หมู่ 3 125 
หมู่ 4 131 
หมู่ 5 139 
รวม 808 
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2.   ศาสนสถาน 
 -     มัสยิด  จ านวน  2  แห่ง  คือ 

1. มัสยิดกูบูอัลฟาลาห์ ม.4  
2. และมัสยิดดารุลยันนะห์ ม.5 

 -     วัด จ านวน 2 แห่ง คือวัดปุราณประดิษฐ์ ม.4 และวัดสุนทรวารี ม.2 

3.  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส าคัญ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเมาลิด  เป็นต้น 

              ประเพณชีักพระ บางท้อถิ่นเรียก “ประเพณีลากพระ” เป็นประเพณ ี

พ้ืนเมืองของชาวภาคใต้ ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย โดยสันนิษฐานว่าได้เกิดมีขึ้นครั้งแรกในประเทศ
อินเดีย มีพุทธต านานเล่าขานสืบทอดกันมาว่า เมื่อพระพุทธเจ้าผนวชได้ 7 พรรษา และพรรษาที่ 7 ได้เสด็จไปจ า
พรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ครั้นออกพรรษาแล้ว ยามเช้าของแรม 1 ค่ า เดือน 11 ได้เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ 
ในการนี้พุทธบริษัททั้ง 4 ประกอบด้วย  ภิกษุ อุบาสิกา ซึ่งรอคอยพระพุทธองค์มาเป็นเวลา 3 เดือน ครั้นทราบว่า 
พระพุทธเจ้าเสด็จกลับ จึงรับเสด็จและได้น าภัตตาหารคาวหวานไปถวายด้วย ผู้ที่ไปทีหลังนั่งไกล ไม่สามารถเข้าไป
ถวายภัตตาหารด้วยตัวเองได้ จึงใช้ใบไม้ห่ออาหารและส่งผ่านชุมชนต่อๆกันไป เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้นั่งใกล้ๆ 
ถวายแทน บุญประเพณีลากพระ จึงมีขนมต้มหรือท่ีเรียกตามภาษาถิ่นว่า “ต้ม” เป็นขนมประเพณี ท าด้วยข้าว
เหนียว ห่อด้วย ใบไม้อ่อนๆ เช่น ใบจาก ใบลาน ใบตาล ใบมะพร้าว หรือใบกะพ้อ เป็นต้น 

ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์ภาคใต้ ตามความเชื่อของประเพณี 
สงกรานต์แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้แล้ว สงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดา ผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง 
พวกเขาจึงถือเอาวันแรกของสงกรานต์ (13 เมษายน) เป็น "วันส่งเจ้าเมืองเก่า" หรือ "วันเจ้าเมืองเก่า" โดยเชื่อกัน
ว่าในวันนี้ เจ้าเมืองหรือเทพยดาประจ าปีผู้ท าหน้าที่รักษาดวงชะตาของบ้านเมือง จ าเป็นต้องละทิ้งบ้านเมืองที่ตน
รักษาไปชุมนุมกันบนสวรรค์ ในวันนี้ชาวบ้านจึงท าความสะอาดบ้านเรือน เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ
และร่างกาย บางทีก็ท าพิธีสะเดาะเคราะห์ โดยท าพิธีลอยเคราะห์ลงในแม่น้ า เพื่อฝากเคราะห์กรรมซึ่งตนประสบ
ไปกับเจ้าเมืองเก่า และอธิษฐานขอให้ประสบโชคดีตลอดปีใหม่  

ส่วนวันที่ 14 เมษายน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "วันว่าง" จะไปท าบุญตัก 
บาตรที่วัด และสรงน้ าพระพุทธรูป ทั้งนี้ ที่เรียกว่า "วันว่าง" เพราะเชื่อกันว่าวันนี้เจ้าเมืองก็ยังสถิตอยู่บนสวรรค์ ใน
เมืองจึงไม่มีเจ้าเมืองประจ าอยู่ กิจการงานอาชีพทุกอย่างจึงต้องหยุด เพราะเกรงว่าหากประกอบกิจการจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น เนื่องจากไม่มีเจ้าเมืองคุ้มครองรักษา สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จึงถูกเก็บไว้ มิได้น ามาใช้
เป็นการชั่วคราวประมาณสามวัน ประชาชนส่วนใหญ่พากันไปท าบุญ เมื่อท าบุญแล้วก็น าอาหารและเครื่องบูชา ไป
เคารพผู้อาวุโส และพระสงฆ์ท่ีเคารพ โดยถือโอกาสขอพรรดน้ า เพื่อแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูด้วย        

จากนั้นเมื่อท าบุญที่วัดและรดน้ าผู้อาวุโสแล้ว ต่างก็มาชุมนุมกัน โดยใน 
การนี้ได้จัดให้มีการละเล่นต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ซึ่งมหรสพและการละเล่นที่นิยมกันมากคือ มโนห์รา , หนังตะลุง
, มอญซ่อนผ้า , อุบลูกไก่ , ชักเยิ่อ , สะบ้า,จระเข้ฟากหาง (หรือบางแห่งเรียกว่าฟาดทิง) , ยับสาก , เตย, ปิดตา, ลัก
ซ่อน, วัวชนและเชื้อยาหงส์ ฯลฯ โดยการละเล่นทั้งหลายนี้ร่วมเรียกว่า "เล่นว่าง"และวันสุดท้ายเป็นวัน "เจ้าเมือง
ใหม"่ หรือ "วันรับเจ้าเมืองใหม่" ( 15 เมษายน) เชื่อว่าวันนี้เจ้าเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุ้มครองเมืองต่าง 
ๆ อันอาจจะไม่ใช่เมืองที่ตนเคยประจ าอยู่แต่เดิมในปีที่แล้ว จะลงมาประจ าเมือง ซึ่งตนต้องรับหน้าที่คุ้มครองตลอด
ปีใหม่ ชาวเมืองจึงเตรียมการต้อนรับเทวดาเจ้าเมืองคนใหม่ด้วยความยินดี โดยในวันนี้ผู้คนก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้า
ชุดใหม่ เพื่อน าอาหาไปถวายพระที่วัด จากนั้นก็ไปรดน้ าผู้อาวุโสที่ยังตกค้างไม่ได้ไปรดน้ าใน "วันว่าง" ส าหรับใน
บางตระกูลที่มีวงศาคณาญาติมากมาย ก็จะจัดพิธีเบญจาในวันนี้ด้วย  
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อย่างไรก็ตาม หากปีใดเป็นปีที่มีเดือนแปด 2 ครั้ง ให้ถือว่าวันว่าง 
(วันเนา) มีสองวัน ดังนั้น วันที่  13 เมษายน จึงเป็นวันมหาสงกรานต์หรือวันส่งเจ้าเมืองเก่า วันที่  14 - 
15 เมษายน เป็นวันว่าง และวันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศกหรือวันรับเจ้าเมืองใหม่  

เมาลิด ค าว่า "เมาลิด" เป็นค านามเก่ียวกับเวลาและสถานที่ ซึ่งจะแปล 
ความหมายเป็นเวลา หรือสถานที่นั้นย่อมข้ึนอยู่กับส่วนขยายภายในประโยค เช่นเรากล่าวว่า "เมาลิดของท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือเมืองมักกะฮฺ"  ในกรณีนี้ค าว่า "เมาลิด" ต้องหมายถึงสถานที่เกิดของท่านนบี
อย่างแน่นอน จะแปลว่าเกิดไม่ได้แต่ถ้าเรากล่าวว่า "เมาลิดของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น
คือวันจันทร์ เดือนรอบีอุลเอาวัล ปีช้าง" "เมาลิด" ในที่นี้จะต้องแปลเป็นวันเกิดอย่างแน่นอนจะแปลเป็นอย่างอ่ืน
ไม่ได้ 

      การจัดงานเมาลิด มุสลิมในบางสังคมได้แสดงออกถึงความรัก การให้เกียรติ 
ยกย่อง ท่านนบีมุฮัมมัด โดยจัดงานคล้ายวันเกิดของท่านข้ึน ณ ที่นี้สมควรที่เราจะได้รู้ถึงประวัติ การจัดงานเมาลิด
พอเป็นสังเขป การจัดงานเมาลิดนบี เกิดข้ึนเป็นครั้งแรกในโลกท่ีประเทศอียิปต์ เมื่อปี ฮ.ศ. 362 ซึ่งขณะนั้น
วงศ์ฟาตีมียฺชีอะฮฺ อิสมาอีลียะฮฺ (คนละนิกายกับชีอะฮฺ อิสไนอะชะรียะฮฺ 12 อิมาม) เป็นผู้ปกครองอียิปต์ และได้
สถาปนาอาณาจักรฟาตีมียฺขึ้น ผู้ปกครองขณะนั้นได้แก่ คอลีฟะฮฺ อัลมุอิซลิดีนิลลาฮฺ อัลฟาตีมียฺ พวกฟาตีมียฺ ได้จัด
งานเมาลิดขึ้น 6 งานคือ 

1. เมาลิดนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
2. เมาลิดอีมามอาลี อิบนิอบีฎอลิบ 
3. เมาลิดท่านหญิงฟาติมะฮฺ อัซซัฮฺรออฺ บุตรีของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม และเป็นภรรยาของท่าน อิมามอาลี 
4. เมาลิดท่านหะซัน อิบนิอาลี อิบนิอบีฎอลิบ 
5. เมาลิดท่านฮุเซน อิบนิอาลี อิบนิอบีฎอลิบ 
6. เมาลิดท่านคอลีฟะฮฺ ผู้ปกครอง 

        4.3  การสาธารณสุข 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
บางโกระ 1  แห่ง       
        4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ   เป็นเขตติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลโคกโพธิ์ มีหน่วย
ตรวจตราเป็นประจ าตลอดกลางวัน และกลางคืน มีเวรยามฝุายปกครองประสานการเฝูาระวัง 
 
5.ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
          5.1 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -   ฝาย  6  แห่ง 

   -   บ่อบาดาล  12  แห่ง 

        5.2 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
         -  ล าน้ า   ล าห้วย  3  สาย 
          5.3  ทรัพยากรธรณ ี    - 
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5.4 สภาพสิ่งแวดล้อม 
  -  คุณภาพแหล่งน้ า  บางแห่งมีสนิม  แมงกานีส ใช้บริโภคไม่ได้ 

  -  อากาศ  อากาศอยู่ในเกณฑ์ดี  เนื่องจากต าบลบางโกระ  ยังมีความแออัดของ 
แหล่งชุมชนน้อยและการใช้ยวดยานอยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมทั้งไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโกระ 
6. ด้านการเมือง – การบริหาร 

   6.1  โครงสร้างการบริหาร และอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  

1)   สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย   

  ประธานสภาฯ  / รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาอบต .และเลขานุการสภา อบต . มีหน้าที่ด้าน
นิติบัญญัติตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนดและควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

2) คณะผู้บริหาร อบต.  ประกอบด้วย   
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  / รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน / เลขานุการคณะ
ผู้บริหารฯ  ท าหน้าที่ทางด้านบริหาร  ก าหนดนโยบายในการบริหารงานในท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ตามท่ีได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และตามระเบียบกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   

               องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  มีการแบ่งส่วนราชการภายใน  ออกเป็น  3  หน่วยงาน  
ดังนี้ 

1)  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) กองคลัง 
๓) กองช่าง 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  มีอ านาจหน้าที่โดยสรุป  ดังนี้ 

1) การจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
2) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก 
4) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
6) ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
7) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
8) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
9) คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
10) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 

ท้องถิ่น 
11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 

บุคลากรให้ตามความจ าเป็น และสมควร 
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6.3  บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระมีการบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  การคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโกระ ก็สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง  และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโกระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งได้รับ   
ข่าวสารและผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระอย่างทั่วถึง  ตลอดจนมีความเข้าใจอันดี
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระกับประชาชน 

     6.4  การอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน 

  1)   ยาเสพติด  ปัญหายาเสพติดนับวันยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่
รุนแรง      แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมีนโยบายในการฟื้นฟูพัฒนาผู้ที่ติดยาเสพติด และสนับสนุน กิจกรรมการกีฬา
ในกลุ่มเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด 

          2)    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง     แต่โดย
ส่วนมากปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในพ้ืนที่มีน้อย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการจราจรหรือ
ปัญหาการโจรกรรม นับว่าเป็นชุมชนที่มีความปกติสุขในชีวิตความเป็นอยู่ 

7. ผลการพิจารณาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

  7.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
   องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระได้มีการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  นับตั้งแต่มีการยกฐานะจาก
สภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งแต่วันที่  22  กุมภาพันธ์  2540  และเพ่ือให้เห็นผลการพัฒนาต าบล
บางโกระอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ท าให้โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านถนนหนทาง  ทางบก  ทางน้ า  ไฟฟูา/แสง
สว่าง รวมทั้งการจัดการระบบน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค    ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกในการจัดท า และ
หลังจากท่ีได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลสภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในต าบลก็ได้มีการพัฒนามาโดย
ตลอด ท าให้ในปัจจุบันต าบลบางโกระมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดีขึ้นตามล าดับและ
ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่ดีอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน   

 7.2  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและด้านการพัฒนาสังคม  
 ได้ให้ความส าคัญกับชุมชนในการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมด าเนินงานกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางโกระ  จนสามารถจัดตั้งชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นรูปธรรมส าเร็จและมีการประสานความร่วมมือ
ด้วยกันเสมอมาในการเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นและด าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาต าบลในด้านต่างๆ   และทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระได้สนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเป็นผลส าเร็จ   มีการผลิตสินค้าออก
จ าหน่ายได้ดีในระดับหนึ่ง  และประชาชนหลายกลุ่มมีแนวคิดท่ีจะจัดตั้งกลุ่มอาชีพข้ึนภายในชุมชนอีกหลายกลุ่ม
อาชีพ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระก็จะให้การสนับสนุนต่อไป   รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
โกระก็ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน   การสาธารณสุข/สุขภาพอนามัย  และการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  (คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ที่มีฐานะยากจน เป็นต้น) ท าให้ในช่วงที่ผ่านมาประชาชนใน
ต าบลบางโกระมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามสมควร 
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7.3 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ   
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ   ได้ให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมภายในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบและได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตที่ตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระและพ้ืนที่
ต่างๆโดยรอบของต าบลบางโกระอย่างต่อเนื่อง ท าให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของต าบลบางโกระยังอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดี 

7.4   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร    
 ได้จัดกิจกรรม  โครงการฝึกอบรมให้กับสมาชิกสภา อบต . พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง   

รวมทั้งการสนับสนุนการเข้าอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆภายนอกตาม
หลักสูตรที่ได้จัดท าขึ้น  เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต . พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง มีความรู้ในการท างานและ
ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ มีความโปร่งใสในการบริหารงานและพร้อมที่จะให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบ
การด าเนินงานตามแนวทางบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

สภาพปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
       ต าบลบางโกระมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่คลอบคลุมทุกท าให้ประสบปัญหา
ด้านคมนาคมขนส่ง และการติดต่อสื่อสาร 
 ความต้องการของประชาชน 
 1  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
 2  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
 3  ขุดลอกคลอง  ,สร้างสะพาน คสล. ,  วางท่อระบายน้ า 
 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ
สะดวกและได้มาตรฐาน  
 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  ระบบระบายน้ า  และทางเท้า 

ตัวชี้วัด 
-  จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 

 โครงการ 
1. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต. 
2. โครงการบุกเบิกถนนภายในเขต อบต. 
3. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกคูคลอง/คูระบายน้ าในเขต อบต. 
4. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมทางเท้า ทางคนเดิน 

 
 จัดให้มีไฟฟูาและแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง 

       ตัวชี้วัด 
        จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
 โครงการ  

1. ขยายเขตไฟฟูาภายในเขต อบต. 
2. โครงการติดตั้งไฟฟูา แสงสว่างสาธารณะภายในเขต อบต. 
3. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โคมไฟฟูาสาธารณะในเขต อบต. 
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 จัดให้มีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน 
 ตัวชี้วัด 
  จ านวนประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคครบทุกครัวเรือน 
 โครงการ 

1. ก่อสร้างระบบประปาและปรับปรุงระบบประปาภายในเขต อบต. 
2. ขุดเจาะน้ าบาดาลภายในเขต อบต. 
3. สนับสนุนประปาหมู่บ้าน    

 
 สภาพปัญหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 
     ประชาชนในต าบลบางโกระร้อยละ 30 ยังประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิต  ทั้งทางด้านจิตใจ   
ด้านการศึกษา     ด้านสุขภาพอนามัย   ภาวะความยากจน  โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนชรา  ผู้พิการ  คนยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมารถ 
 ความต้องการของประชาชน 
 1   ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น 
 2   มีรายได้เพียงพอ และมีเงินออม 
 3 มีอาชีพเสริมในช่วงพักจากการเกษตร 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
     
 ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม และด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้
ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถน าพาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้องได้ 

 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับอย่างเป็นองค์       
     รวม 

ตัวชี้วัด 
- จ านวนประชาชนได้รับการศึกษาและมีการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
- จ านวนโครงการด้านการศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิถีชุมชน 

โครงการ 
1. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
2. สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ 

 
ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพอนามัยของ    
    ประชาชนในชุมชน 

 ตัวชี้วัด 
- จ านวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
- จ านวนโครงการด้านสาธารณสุข 

 โครงการ 
1. ส่งเสริมการสร้างกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
3. ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกันโรค 
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ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง       
       และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

       ตัวชี้วัด 
- จ านวนประชาชนที่มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว 
- จ านวนครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 โครงการ 
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพให้กลุ่ม 

           องค์กรตา่งๆ  
2. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มอาชีพ 

 
ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาตนเองของคนชรา  ผู้พิการ  คน        
        ยากไร้  และผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม 

 ตัวชี้วัด 
- จ านวนคนชรา  ผู้พิการ  คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือ 
- คนชรา  ผู้พิการ  คนยากไร้  และผู้ด้อยโอกาสสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 โครงการ 
  1.     โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา  ผู้พิการ  คนยากไร้  และ    
                ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม  

  2.     โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับคนชรา  ผู้พิการ  คนยากไร้  และ 
                           ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  3.     โครงการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาตนเอง  ส าหรับผู้พิการ  คนยากไร้  และ 
                           ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม 

สภาพปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ต าบลบางโกระมีสภาพภูมิทัศน์ที่ดี  ร่มรื่นสวยงาม  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์   
แต่ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่ และมีความสมบูรณ์ตลอดไป 
 ความต้องการของประชาชน 

1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ตลอดไป 
2. ประชาชนให้ความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

       แนวทางการแก้ไขปัญหา 
สร้างจิตส านึกและการตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์  รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
สภาพภูมิทัศน์ที่ดีให้เกิดข้ึน  

สร้างจิตส านึกและการตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัด 

- จ านวนโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

 โครงการ 
1. โครงการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
 ตัวชี้วัด 

- จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยลดน้อยลง 
 โครงการ 

1. รณรงค์สร้างส านึกในการก าจัดขยะมูลฝอย 
2. จัดระบบการบริการในการก าจัดขยะมูลฝอย 

         
การพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในชุมชน 

 ตัวชี้วัด 
  -  สภาพภูมิทัศน์/สภาพแวดล้อมต าบลบางโกระมีความเป็นระเบียบ สวยงาม 
 โครงการ 

1. โครงการจัดสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (สวนสาธารณะ) 
2. โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ 
3. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม/สภาพภูมิทัศน์โดยรอบต าบลบางโกระ  

 
 สภาพปัญหาด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 

ต าบลบางโกระประสบกับปัญหายาเสพติด และประชากรวัยท างานออกท าท างานนอก
พ้ืนที่ ท าให้ การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเลือนหายไป  และเกิดความสั่นคลอนในสถาบันครอบครัว 
 ความต้องการของประชาชน 

1. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้ความสนใจศาสนา และ กีฬา 
2. สนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
3. รณรงค์ให้ต าบลบางโกระเป็นเขตปลอดยาเสพติด 100 เปอร์เซ็นต์ 

 
 แนวทางการพัฒนา 

   สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และใช้
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด อันเป็นการน าพาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นชุมชนที่มี
ศักยภาพในการรองรับการพัฒนาในด้านอ่ืนๆต่อไป 

 ส่งเสริมการพัฒนาศาสนา  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 
- จ านวนโครงการด้าน ศาสนา  คุณธรรมจริยธรรม  และการสืบทอดวัฒนธรรม  

ประเพณีท้องถิ่น 
- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  และกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม   

ประเพณีท้องถิ่น 
โครงการ 

1. รณรงค์สร้างจิตส านึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
2. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา 
      ฯลฯ 
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 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในชุมชน 

ตัวชี้วัด 
- แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต าบลบางโกระ 
- จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

โครงการ 
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
2. โครงการจัดสร้างงานที่เก่ียวเนื่องจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
      ฯลฯ 
 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการกีฬา  และกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการพัฒนา 

ตัวชี้วัด 
- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้านการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
- จ านวนประชาชนที่หันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน 

โครงการ 
1. โครงการจัดสร้างสนามกีฬาประจ าต าบล   
2. โครงการจัดสร้างสถานที่เพ่ือการออกก าลังกายและการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ประจ าหมู่บ้าน 
3. โครงการสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการทุกระดับในเขตอบต. 
      ฯลฯ 
 ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ตัวชี้วัด 
- ปัญหายาเสพติด และปัญหาเกี่ยวเนื่องมีจ านวนลดลง 
- จ านวนประชาชนที่ติดสารเสพติดลดลง 

โครงการ 
1. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
2. โครงการสนับสนุนหน่วยงานภายนอกในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา      
        ท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัด 
- จ านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการ 

โครงการ 
1. โครงการจัดท าเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
2. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ  ประชาชน

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

ตัวชี้วัด 
- จ านวนครัวเรือนต้นแบบของสถาบันครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง 
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โครงการ 
1. โครงการจัดตั้งและด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

    
 

 

 
 ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล บางโกระ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒  และรวมกฎหมายอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล บางโกระมีอ านาจหน้าที่ที่
จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  อีกทั้งภารกิจสอดรับกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น 
 ๕.๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

 ๑)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า  
 ๒)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 ๓)  การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
 ๔)  การสาธารณูปการ  
 ๕)  การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
 ๖)  การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  
 ๗)  การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
 ๘)  การจัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
 ๙)  การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน   
 ๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 ๑)  การจัดการศึกษา  
 ๒)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
 ๓)  การปูองกัน  การบ าบัดโรค  และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
 ๔)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
 ๕)  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  
 ๖)  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์  
 ๗)  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
 ๘)  การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 

ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
 ๙)  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และลัทธิเสรีภาพของประชาชน  
 ๒)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ๓)  การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
 ๔)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล  
 
 

๕.  ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๕.๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวั ดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 ๒)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
 ๓)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 ๔)  การพาณิชย์  การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรม ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล
อ่ืนหรือจากสหการ 
      ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตฯิมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี ้

 ๑)  การคุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๒)  การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  
 ๓)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
 ๔)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 ๕)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ           

๕.๖ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 ๑)  การจัดการศึกษา  
 ๒)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 ๓)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
 ๔)  การศึกษา  การท านุบ ารุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม  
  

๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี ้

๑)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  สนับสนุน  
๒)  หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น   
๓)  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
๔)  การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
 

 
 

 ภารกิจหลัก 
1.  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค 

 2.  การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.  การส่งเสริม การพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ที่ด้อยโอกาส 
 4.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
          6.  การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล  

 
 

ภารกิจรอง 
1.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 

 2. ส่งเสริมการกีฬา 

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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          3. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 5. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นการ 
 

  
   การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT 

 จุดแข็ง  (Strengths : S) 
1.  มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  ผู้น ามีศักยภาพ 
3.  พ้ืนที่การเกษตรอยู่ใกล้แหล่งน้ า  
4.  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 โรงเรียน 
5.  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
6.  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลจ านวน ๑ แห่ง 
7.  ได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น 
๘. พนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ มีความรักถ่ินฐานบ้านเกิด ท าให้ไม่มีการโอนย้าย 

จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 
1. ไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ าแบบยั่งยืน 
2. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
3. ไม่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
4. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 

โอกาส (Opportunitiies: O) 
๑. มีหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดีช่วยให้การบริหารจัดการท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
๒. หน่วยงานต่าง ๆ จัดเปิดการอบรม มากข้ึน เป็นทางเลือกที่จะเข้าร่วม เพื่อคัดสรรหลักสูตรที่มี

ประสิทธิภาพ 
         อุปสรรค (Threats: T) 

๑. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์มีความล่าช้า อันเนื่องมาจากระเบียบ กฎหมาย 
๒. หลักสูตรที่เปิดอบรมมีราคาสูง 
๓. ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีท าให้ไม่มีผู้มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง  

  และจากการวิเคราะห์ swot analysis องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ จึงได้ จัดท าโครงสร้าง
การจัดวางอัตราก าลังให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่ก าหนด ซึ่งก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ   
ออกเป็น  ๓  ส่วน ได้แก่  ส านักงานปลัด  กองคลัง   และ กองช่าง  นับว่าเพียงพอกับการบริหารงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  จ านวน   ๑๖  อัตรา  และ  ครู คศ.  1         
1 อัตรา ครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับครูผู้ช่วย)  2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ๑ อัตรา พนักงานจ้าง
ทั่วไป   2  อัตรา และเพ่ือให้มีอัตราก าลังทดแทนต าแหน่งที่ว่าง จึงได้ร้องให้ กสถ. เปิดสอบแข่งขันในต าแหน่งที่ว่าง
ได้แก่ ต าแหน่ง นายช่างโยธา จ านวน ๑ อัตรา และ ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน ๑ อัตรา 
 
 

๗.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
จ้าง 4 ปี 
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   จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  
มีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันและพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  
ดังนี ้

1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล การปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การศึกษานอกระบบ  การศึกษาของเด็กประถม  การพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  การสร้างหลักสูตรสื่อการเรียนการสอน  
การติดตามประเมินผล  งานกิจกรรมเด็ก  และเยาวชน  งานกิจการศาสนา  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  งานกีฬา  และนันทนากา ร  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 2.  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายการรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฏีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  
บ านาญ  เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี 
งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม  การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและนายพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามัน
เชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม ่ หมายเหต ุ
1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานกฎหมายและคดี 

1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3  งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   -   งานบริหารการศึกษา 
   -   งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา     
       วัฒนธรรม 
1.4  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานปูองกัน 
- งานฟื้นฟู 

1.5 งานส่งสริมการเกษตร 
    -  ส่งเสริมการเกษตร 
    -  ส่งเสริมปศุสัตว์ 
1.6  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   -   งานส่งเสริมสาธารณสุข 
   -   งานรักษาความสะอาด 
   -   งานควบคุมโรคและจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.7 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    -  งานสวัสดิการและศึกษาชุมชน 
    -  งานสังคมสงเคราะห์ 
    -  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสัตรี 
 
 
 
 
 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1งานบริหารทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานกฎหมายและคดี 

1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3  งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   -   งานบริหารการศึกษา 
   -   งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
       วัฒนธรรม 
1.4  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานปูองกัน 
- งานฟื้นฟู 

1.5 งานส่งสริมการเกษตร 
    -  ส่งเสริมการเกษตร 
    -  ส่งเสริมปศุสัตว์ 
1.6  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   -   งานส่งเสริมสาธารณสุข 
   -   งานรักษาความสะอาด 
   -   งานควบคุมโรคและจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.7 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    -  งานสวัสดิการและศึกษาชุมชน 
    -  งานสังคมสงเคราะห์ 
    -  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสัตร ี
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม ่ หมายเหต ุ
2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2 งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่า

เช่า 
- งานพัฒนารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด

รายได ้
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่

ภาษ ี
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2 งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและ   

ค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด

รายได ้
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่

ภาษ ี
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม ่ หมายเหต ุ
 
3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

3.4   งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

3.5   งานสารบรรณ 
    -   รับ / ส่งหนังสือ 
    -   ร่างหนังสือ 
    -   โต้ตอบหนังสือ 
    
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

3.4   งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

3.๕   งานสารบรรณ 
    -   รับ / ส่งหนังสือ 
    -   ร่างหนังสือ 
    -   โต้ตอบหนังสือ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง  ปริมาณงาน  รวมทั้ง
โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ  เพื่อประมาณการใช้อัตราก าลังของพนักงานจ้างในอนาคตในระยะเวลา ๔ ปี   
ต่อไปข้างหน้า  ว่าจะมีการใช้อัตราก าลังพนักงานจ้างจ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน  
และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  จึงก าหนด
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในกรอบอัตราก าลัง  ในแต่ละส่วนราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 

ก.  ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
   ๑.    ผู้บริหาร  อบต.  จ านวน    ๒   อัตรา  
 ๑.๑   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)   จ านวน  ๑  อัตรา 

๑.๒   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา  
 
   ๒.  ส านักงานปลัด อบต.  จ านวน  9  อัตรา     

 ๒.๑  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป   ระดับต้น)  จ านวน  ๑  อัตรา   
๒.2  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    จ านวน  ๑  อัตรา  
2.3  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน  ๑  อัตรา  
2.4  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ   จ านวน  ๑  อัตรา  
๒.5  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  จ านวน  ๑  อัตรา   
2.6  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    จ านวน  ๑  อัตรา  
2.7  ครู คศ.1                                               จ านวน  ๑  อัตรา  
2.8  ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)     จ านวน  ๒  อัตรา  
 

  ๓.  กองคลัง    จ านวน  ๕  อัตรา    
๓.๑  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) จ านวน  ๑  อัตรา   
๓.๒  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน    จ านวน  ๑  อัตรา  
๓.3  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 
3.4  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ                            จ านวน  ๑  อัตรา 
๓.5  เจ้าพนักงานพัสดุ      จ านวน  ๑  อัตรา 

  ๔.  กองช่าง    จ านวน  ๓  อัตรา   
๔.๑  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง   ระดับต้น)    จ านวน  ๑  อัตรา   
๔.๒  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน     จ านวน  ๑  อัตรา 

          ๔.๓  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     จ านวน  ๑  อัตรา   
 

 
 
 
 
 

การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
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ข.  ต าแหน่ง พนักงานจ้าง  
 

  1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
       พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
   1.1 ผู้ดูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐบาล) จ านวน  ๑  อัตรา   
 
       พนกังานจา้งทัว่ไป  
   1.๒  นักการ    จ านวน  ๑  อัตรา  
        รวมพนักงานจ้างของส านักงานปลัด อบต. จ านวน  ๒  อัตรา  
 

2. กองคลัง   
 - ไม่มีพนักงานจ้าง –        

  3. กองช่าง     
                    พนกังานจา้งทัว่ไป 

   3.1  คนงานทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา    
      รวมพนักงานจ้างของกองช่าง     จ านวน  1  อัตรา  
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  (strategic  objective)  เป็นการวิเคราะห์เพื่อบรรลุถึงความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์  จะต้องด าเนินการก าหนดต าแหน่งข้าราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ต าแหน่ง พนักงานส่วนท้องถิ่น 
1.การพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน ระบบ
ระบายน้ าและทางเท้า 
1.2 จัดให้มีไฟฟูาและแสงสว่างในที่สาธารณะ
อย่างทั่วถึง 
1.3 จัดให้มีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค บริโภค
ทุกครัวเรือน 

ผู้อ านวยการกองช่าง  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่
ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาและการ
เรียนรู้ในทุกระดับอย่างเป็นองค์รวม 
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
ชุมชน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
4. ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนา
ตอนเองของคนชรา ผู้พิการ คนยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการศึกษา 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ต าแหน่ง พนักงานส่วนท้องถิ่น 
3. การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ
องค์กร 
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกสภา อบต. 
2. จัดหาปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3. ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดเก็บ รักษา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  

4.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
 

1. สร้างจิตส านึกและการตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ภายในชุมชน 
3. การพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายใน
ชุมชน 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 

5. การพัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. ส่งเสริมการพัฒนาศาสนา การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

หัวหน้าส านักงานปลัด 

 
 

2. จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ภายในชุมชน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬา และกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือการศึกษา 
4. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน
ที่มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงประชาชน 
2. ส่งเสริมการพัฒนา จัดหา ปรับปรุงสถานที่ 
และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

7. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการปูองกันบรรเทา      
สาธารณภัย 

1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยของหน่วยงาน และความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยภายในชุมชน 

นายช่างโยธา 
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เมื่อได้ท าการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งข้าราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและ
เปรียบเทียบกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนแล้ว  เพ่ือมิให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่สูงเกินไป   
จึงก าหนดกรอบอัตราก าลังดังนี้                                                                                                                 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพิ่ม / ลด 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)   1 1 1 1 - - -  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)    1 1 1 1 - - -  

 ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

ส านักงานปลัด (01) 

 หัวหน้าส านักปลัด 
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปก./ชก. 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษาปก./ชก. 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปง./ชง.  1  1 1 1 - - - 
ว่างเดิม 

(ขอใช้บัญชีกสถ.) 

ครู คศ 1 1 1 1 1 - - -  

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) ๒ 2 2 2 -    

     ๙ ๙ ๙ ๙ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ๓ ๑ ๑ ๑ - ๒ - - 

ยุบ ๒ ต าแหน่งเพื่อ
บรรจุเป็นครู ผดด. 
ตามมติครั้งที7่/5๙ 
เมื่อ  26 ก.ค.59 และ 
ยุบตามมติครั้งที6่/60 
เมื่อ  20 มิ.ย.60 

 ๓ ๑ ๑ ๑ - ๒ - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

นักการ 1 1 1 1 - - -  

 ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ส่วนราชการ 
กรอบ อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ เพิ่ม / ลด 

หมายเหต ุ

 กรอบอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563   
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อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง (๐๔) 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)      1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีง./ชง. 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานพัสดชุ านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

 ๕ ๕ ๕ ๕ - - -  

กองช่าง (0๕) 

ผูอ้ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธาปง./ชง. 1 1 1 1 - - - 
ว่างเดิม 

 (ขอใช้บัญชีกสถ.) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

 ๓ ๓ ๓ ๓ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

 ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

                             รวม 24 22    22 22 
 

- ๒ 
 

- -  
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ภาระค่าใช้จ่ายจากเอ็กเซล 
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ภาระค่าใช้จ่ายจากเอ็กเซล 
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ภาระค่าใช้จ่ายจากเอ็กเซล 
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-  งานบริหารงานทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 

-  งานการเงิน  
– งานบัญช ี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
   

-งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
- งานสารบรรณ 
    

ส านักงานปลัด 

 
10. แผนภูมโิครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

กองคลัง กองช่าง 
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โครงสร้างของส านักงานปลัด  อบต. (๐๑) 
 
      

 
 
 
 
 
   
   

                                                   
  
 
 
 

 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 
 

 
วิชาการ 

ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส  ภารกิจ ทั่วไป  
จ านวน 1 - - ๓ ๑ - - - 1 - - 1 1 8 

งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 
 - นักทรัพยากรบุคคลชก.(1)     

- เจ้าพนักงานธุรการชง. (1)    
-นักการ(พนักงานจ้างทั่วไป)(๑) 
 

งานบรรเทาสาธารณภัย 
 

- นักวิเคราะห์นโยบาย- 
  และแผน ปก./ชก.   ( - ) 
   

 

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. ( - ) 
- ครู คศ.1 (1) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) ( ๒ )      
-ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างภารกิจ)(๑) 
    

 
 

 

- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     
  ปง./ชง. ( - ) 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
 

 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 

 
 

- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     
  ปง./ชง. ( - ) 
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โครงสร้างของกองคลัง (๐๔) 

     
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 
 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส  ภารกิจ ทั่วไป  
จ านวน - - - - 1 - - - 2 - - - - 3 

 

งานการเงินและบัญช ี
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 

 -  นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.  (1) 
 -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง.  ( - ) 
 
 
        

  -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. (1) 
   
    

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
 

  -  เจ้าพนักงานพัสดุ ชง.(1) 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ( - ) 
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งานก่อสร้าง 

- นายช่างโยธา ปง./ชง. ( - ) 

โครงสร้างของกองช่าง(๐๕) 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 - นายช่างโยธา ปง./ชง. ( - ) 
 

 

 
 
 
 
 
        

 
 
                     
 

 

 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 
 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส  ภารกิจ ทั่วไป  
จ านวน 1 - - - - - - - 1 - - - ๑ 3 

  -  คนงานทั่วไป  
     (พนักงานจ้างทั่วไป) ( ๑ ) 

 

งานประสานสาธารณูปโภค 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่างระดับต้น) (1) 

 

 

งานสารบรรณ 
 

  -  เจ้าพนักงานธุรการ ชง.(1) 
 
 

งานผังเมือง 
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จัดคนลงสู่ต าแหน่ง 
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การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ   อาศัยระบบคุณธรรมเป็น

หลักรวมทั้งต้องมีการประเมินอย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้ง   การพัฒนาเพื่อให้พนักงานส่วนต าบลมีศักยภาพ
นั้น   ต้องอาศัยแผนแม่บท   การพัฒนาเพื่อให้เป็นระบบขั้นตอน  ทั้งนี้เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  เพื่อมุ่งสู่ความมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโกระ  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  อย่างเต็มก าลังความสามารถ  
ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร  โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาค 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานจ้างโดยการจัด  ท าแผน
 แม่บทการพัฒนาพนักงานจ้างเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  มีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้  การ
 ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้พนักงานจ้างทุกคน  ทุกต าแหน่งได้มี  
 โอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง  4  ปี ทั้งนี้ วิธีการ
 พัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือ
 ดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานจ้าง  เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมี
 ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามแผนการพัฒนาพนักงาน
 ส่วนต าบล  ที่ได้รับความเห็นชอบจาก  ก.อบต. จังหวัดปัตตานี   ดังนี้ 

1. การพัฒนาผู้บริหาร 
  1.1  ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมและ
                   ดูงานจาก สถานที่จริง 

1.2  สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ 
1.3  ปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างานในรูปแบบคณะกรรมการ 

2. การพัฒนาความช านาญการ 
2.2   เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน 
2.3   ให้มีการศึกษาอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
2.4   ส่งเสริมให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อน ามาพัฒนาหน่วยงานของตนเอง 
2.5   มีการประเมินบุคคล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่และลูกจ้าง 
3.2   ปฐมนิเทศ 
3.3   ประชุมชี้แจง 
3.4   รับทราบนโยบาย อ านาจหน้าที่และภารกิจ 
3.5   ให้มีการศึกษาและฝึกอบรม 
3.6   จัดพี่เลี้ยงแนะน าในการปฏิบัติงาน 
3.7   ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 
  

4. การจูงใจ 

9 ๑2.  แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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4.2   จัดสถานที่ท างานให้น่าอยู่ เพ่ือเกิดความพึงพอใจในการท างาน ท าให้ปฏิบัติงาน     
  เป็นไปด้วย   

  ความเต็มใจ ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 
4.3   จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานท่ีทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติ 
4.4   ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานดีให้มีความเจริญก้าวหน้าใน  

  ชีวิตการงาน 
4.5   จัดหาสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง 

 
 
 
 
 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโกระ  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล      บางโกระ  
ด ารงตนอยู่ในกรอบของการเป็นพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ดีของรัฐอันจะน ามาซึ่งความพอใจของผู้
บริการ  ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
รวมทั้งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนทั่วไป  องค์การบริหารส่วนต าบลบางโกระ  จึงขอก าหนดคุณธรรม
และจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโกระได้ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.  การมีจิตส านึกที่ดี ซื้อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
   3.  การยืดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

   5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
    6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๘. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

  ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการ กระท าผิดทางวินัย 
 

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

 

๑3. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
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