แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดให้การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปี ๒๕๖4 – ๒๕๖6
แสดงถึง ข้อมูล อั ตรากาลั งของข้าราชการและพนักงานจ้างทุ กประเภท ทั้งที่ ตั้งจ่ายเงินเดื อน ค่า จ้างจาก
งบประมาณท้องถิ่นนั้น และที่ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้าง จากเงินอุดหนุนของรัฐบาลอันเป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์อัตรากาลังในภาพรวมและแนวโน้มภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงเป็นเครื่ องมือในการตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ง การใช้ตาแหน่งและการสรรหาให้ เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศระเบียบดังนี้
๑.๑ ประกาศคระกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ใ นส่วนราชการใด จานวนเท่าใด
ให้คานึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติความยากและคุณภาพของงานปริมาณ
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคลากร โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
๑.๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ย วกับ พนั กงานจ้าง ลงวัน ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ พนักงานจ้างส าหรับ
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร กาหนดเพื่อปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความ
เหมาะสมและให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลเบญจขร เกิ ดความคล่ อ งตั ว มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
โดยได้กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมา
กาหนดเป็ น ประกาศหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง พร้ อมทั้งให้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบล
เบญจขรดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑.๓ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนัก งานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กาหนด การกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้
ตาแหน่ งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่ น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่ว น
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ตาม มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง
๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่
ซ้าซ้อนและเป็นไปตามประกาศคระกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระแก้ว
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๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและคัดเลือกตาแหน่ง พนักงานส่วนตาบลหรือพนักงานจ้างว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร สามารถใช้ในการดาเนินการวางแผนอัตรากาลังในการ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล และการใช้อัตรากาลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้ม ค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เป็นอย่างดี
๒.๕ เพื่อให้องค์การบริห ารส่ว นตาบลเบญจขร ดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้ อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๒.๖ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเบญจขรให้เหมาะสม
๒.๗ เพื่ อให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลเบญจขร มีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลั งของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
๓. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ซึ่งมีนายกองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลเบญจขร เป็ น ประธานคระกรรมการ ปลั ดองค์การบริหารส่ วนตาบล หั ว หน้าส่ ว นราชการเป็น
กรรมการและพนักงานส่ว นตาบล ๑ คน เป็นเลขานุการ เห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลั ง ๓ ปี โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่ว นตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร รวมถึงสภาพ
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรตลอดจนการรองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและ
การเป็นประตูสู่อาเซียน
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๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสระแก้ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ประกอบด้วย
๓.๒.๑ สานักปลัด ได้มีการแบ่งเป็นแต่ละงาน ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด ในองค์การ
บริหารส่วนตาบลเบญจขร รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ตาบลเบญจขร ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
เบญจขร และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรมอบหมาย ประกอบด้วย
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานกฎหมายและคดี
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนฅ
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.๒.๒ กองคลัง มีหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเบิก - จ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การทางบทดลองประจาเดื อน ประจาปี
ทะเบียนคุมเงินสะสม เงินสารองเงินสะสม งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรมอบหมาย ประกอบด้วย
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๓.๒.๓ กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบารุง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรมอบหมาย ประกอบด้วย
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
๓.๒.๔ กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษา
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ปฐมวัย โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทาง
การศึกษา งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก
เยาวชนและการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น และงานอื่น ที่ เ กี่ย วข้ องหรือ ตามที่ น ายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
เบญจขรมอบหมาย ประกอบด้วย
- งานบริหารงานศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน
- งานกีฬาและนันทนาการ
๓.๓ การกาหนดตาแหน่ งในสายงานต่ างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้ เหมาะสมกั บ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มต่างๆ โดยมีแนวความคิดดังนี้
๓.๓.๑ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน (Strategic objective)
เพื่อให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง
ตามหน่ว ยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้จะเป็นการพิจารณาว่างานใน
ปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ไม่ตรงกับภารกิจใน
อนาคต รวมถึงหากงานปัจจุบันบางส่วน ไม่ต้องดาเนินการหรือมีอัตรากาลังเพียงพอแล้ว ให้พิจารณายกเลิก
หรือเกลี่ยอัตรากาลังให้งานอื่นที่มีความจาเป็น หากเป็นงานที่ไม่จาเป็นต้องใช้อัตรากาลังเพิ่มให้พิจารณาใช้
เทคโนโลยี หรือปรับปรุงระบบงาน หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในอนาคต
๓.๓.๒ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน (Supply pressure)
เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณาเพื่อการจัดการทรัพยากร
บุคคลที่มี่อยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคานึงถึง
๑. การจัดระดับขั้นงานที่เหมาะสม พิจารณาถึงต้นทุนการกาหนดระดับขั้นงานในแต่ละ
ประเภทในแต่ล ะหน่วยงาน เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและปรับระดับขั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิ ทธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยน าเอาชนิ ดของงาน ขอบข่า ยงาน จุด มุ่ง หมายของงานเชิง เจตนา เชิง หน่ ว ยวั ด
เปูาหมายของงาน มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา
๒. การจั ด สรรประเภทบุ ค ลากรส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ข้าราชการครู บุคลากรทางด้านการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นตัวบุคลากรจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญ ถ้าหากตัว
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานจ้างรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี จะสามารถทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถผลักดันองค์กรไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้น ปัจจัยหนึ่งคือหัวหน้าหน่วยงาน ต้องตระหนักและ
มีความสามารถในการจัดกาลังคนให้เหมาะสมกับงานได้มากน้อยเพียงใดด้วยบุคลากรมีความสามารถระดับใดบ้าง
มีจัดจานวนเท่าใด จึงจัดวางคนให้เหมาะสมกับงานหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อการทางาน
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เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น โดยภาระค่ าใช้จ่ ายด้ านการบริ หารงานบุ คคลต้ องไม่ เกินร้ อยละยี่สิ บขอ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent : FTE) เป็น
การนาข้อมูลหน่วยนับภาระงานของบุคลากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (work process) ใน
อดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคล โดยมีสมมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่า
โดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากว่า เช่น ตาแหน่งคนงานทั่วไปต้องการใช้กาลังคนมากกว่างาน
พิมพ์เอกสาร เป็นต้น แต่ในงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย มาตรฐานกลไก หรืองานบางประเภทไม่
สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากว่าจะ
เป็นข้อมูลที่ใช้กาหนดคานวณอัตรากาลังต่องานจริง และต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามี
ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะงานที่ปฏิบัติอยู่อาจมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลัง ซึ่งเป็นการนาผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน (มีตัวชี้วัด และพันธกิจของหน่วยงาน) มายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่
ต้องใช้ สาหรับการสร้างผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมายโดยนาข้อมูลการดาเนินงานจริงของหน่วยงาน
ในอดีต แนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบัน และในอนาคต
โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ภารกิจเร่งด่วน ภารกิจหลักที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการอัตรากาลังทีมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ยกาลังคนใหม่ เพื่อให้เกิดการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของหน่วยงานสูงสุด
๓.๖ การวิเคราะห์ ข้อมูลจากความคิดแบบ ๓๖๐ องศาและประเด็นต่างๆ (๓๖๐ Degree+lssue)
เป็นวิธีการหนึ่งในการประเมินผลการทางานซึ่งใช้ผลจากหลายๆ แหล่งประกอบเข้าด้วยกันการประเมิน ๓๖๐
องศา เป็ นกระบวนการของประเมินประสิทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน ของผู้ที่ทาการประเมินจาก
หลายๆ แหล่งโดยนาคนจากรอบๆ ตัวเรามาทั้งหมด เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และตัว
เรา ตลอดจนผู้มารับบริการติดต่อราชการกับหน่วยงาน
การประเมินวิธีการนี้เพื่อหวังผล คือ
- การตื่นตัวของพนักงาน ซึ่ งจะทราบถึงการเข้าใจตนเอง และเห็นว่าผู้อื่นเข้าใจเราอย่างไร
เป็นผลให้มีการตื่นตัวของพนักงาน
- เพิ่ มศั กยภาพในการรั บ รู้ เป็น กุญแจส าคั ญในการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพในการท างานของ
ผู้บริหาร ซึ่งยังผลให้เป็นรากฐานของกระบวนการจัดการ และภาวะความเป็นผู้นา
แหล่งของข้อมูลการประเมิน
๑. แบบ ๑ องศา คือ การประเมินจากผู้บริหาร หรือการประเมินตนเอง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
การให้คะแนนกับความเป็นจริง เนื่องจากการเข้าข้างตนเอง และเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความเป็นปรปักษ์
เช่น เพศ ช่องว่างระหว่างอายุ เป็นต้น
๒. แบบ ๙๐ องศา คือการประเมินจากด้านข้าง (ระดับเดียวกัน) จากเพื่อร่วมงาน
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๓. แบบ ๑๘๐ องศา คือ การประเมินจากล่างขึ้นบน (จากผู้ใต้บังคับบัญชา)
๔. แบบ ๓๖๐ องศา คือ ๑+๒+๓
ในการประเมินการวิเคราะห์จากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา และประเด็นต่างๆ เป็นการ
สอบถามความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรื อนาประเด็นต่างๆเรื่องการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณาอย่าง
น้อย ๓ ประเด็น ต่างๆ ดังนี้
๑. ต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบัน ของแต่ละหน่วยงานนั้นมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใดเรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงการสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่นหากกาหนดโครงสร้างที่มากมายจะทาให้
เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าฝุาย งานธุรการ บุคลากรตาแหน่ง
๒. เรื่ องการเกษียณอายุ ราชการ อาจจะต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตรากาลั งที่จ ะรองรั บการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับ
ตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่เกษียณอายุไป เป็นต้น
๓. ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ซึ่งมุมมองต่างๆ จะทาให้การ
กาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานอื่นๆ (Benchmark)
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในองค์กรที่ มีลักษณะงานใกล้เคียงกันมี
หน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงาน
และปริมาณแบบเดียวกันน่าจะมีจานวน และการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบล
เบญจขร ได้ทาการพิจารณาเปรียบเทียบกรอบอัตรากาลังระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง อาเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง มีลักษณะการปฏิบัติงาน ภารกิจและ
การปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
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ข้อมูลของ
ข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร องค์การบริหารส่วนตาบลซับมะกรูด
๑. ขนาดขององค์การบริหารส่ว น อบต.ขนาดกลาง
อบต.ขนาดกลาง
ตาบล
๒. จานวนประชากร
4,422 คน
๓.จานวนหมู่บ้าน
๑๐ หมู่บ้าน
9 หมู่บ้าน
๔. งบประมาณรายจ่าย
32,125,200.-บาท
๕. ศักยภาพ/จานวนบุคลากร
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น โครงสร้างและการแบ่งส่ว นราชการ
ราชการองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลซับมะกรูด
เบญจขรแบ่งเป็น ๔ ส่วนราชการ แบ่งเป็น ๔ ส่วนราชการ
ดังนี้
ดังนี้
๑. สานักปลัด
๑. สานักปลัด
มีอัตรากาลัง 6 คน
มีอัตรากาลัง 6 คน
๒. กองคลัง
๒. กองคลัง
มีอัตรากาลัง ๕ คน
มีอัตรากาลัง 4 คน
๓. กองช่าง
๓. กองช่าง
มีอัตรากาลัง 3 คน
มีอัตรากาลัง ๒ คน
๔. กองการศึกษาฯ
๔. กองการศึกษาฯ
มีอัตรากาลัง ๓ คน
มีอัตรากาลัง 2 คน
ข้อมูลที่ใช้การเปรียบเทียบ
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จากการวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ แ นวคิ ด และวิ ธี ก ารดั ง กล่ า วข้ า งต้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเบญจขร
จึงกาหนดกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6) ตาแหน่งในสายงานต่างๆ เพื่อรองรับภารกิจ และภาระ
งานที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต
๑. สานักปลัด
- หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
จานวน ๑ อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชานาญการ)
จานวน ๑ อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล (ชานาญการ)
จานวน ๑ อัตรา
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน)
จานวน ๑ อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน 2 อัตรา
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๑ อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๑ อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน 1 อัตรา
- คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
จานวน 4 อัตรา
- นักการ (พนักงานจ้างทั่วไป)
จานวน ๑ อัตรา
๒. กองคลัง
- ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
จานวน ๑ อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ)
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน ๑ อัตรา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน)
จานวน ๑ อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๑ อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๑ อัตรา
๓. กองช่าง
- ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
จานวน ๑ อัตรา
- นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน 1 อัตรา
- นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน 1 อัตรา
- คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
จานวน 1 อัตรา
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๔. กองการศึกษา
- ผู้อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)
จานวน ๑ อัตรา
- นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน)
จานวน ๑ อัตรา
- ครู (จัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ)
จานวน 2 อัตรา
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (จัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ) จานวน 1 อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (จัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ) จานวน 1 อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)
จานวน 3 อัตรา
- คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
จานวน 1 อัตรา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างความ
เจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในด้านการเติบโต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนายั่งยืน ภาคพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การต่างประเทศ
เชื่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและภูมิภาค และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วทั้ง ๕ ด้าน คือ
๑. ด้านการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชน ให้สามารถปรับตั วประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ๒. ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยไห้ได้
คุ ณ ภาพมาตรฐานสากล ๓. ฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน์ แ ละเชื่ อ มโยงอารยธรรมโบราณ ๔.
เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว ๕. เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ในด้านการคมนาคม สะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรม การเกษตร เขต
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริหารจัดการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่ว นตาบลเบญจขร (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๖๕๔) ในด้าน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
งบประมาณรายจ่าย จากการคานวณภาระค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ.๒๕๖3 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30,595,50๐.-บาท
คิดเป็นร้อยละ 26.94 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖3
๓.๘ ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
ประวัติตาบลเบญจขร
ตาบลเบญจขร เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตตาบลซับมะกรูด อาเภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรี
ตาบลซับมะกรูดเป็นตาบลที่พื้นที่กว้างขวางมาก ประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา
ซึ่งประเทศกัมพูชาขณะนั้ นมีปั ญหาการสู้รบภายในประเทศ และทาให้ มีผลกระทบกับหมู่บ้านที่ใกล้ ชายแดน
ดังนั้นอาเภอคลองหาดและจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้พิจารณาเห็นควรให้มีการแยกและจัดตั้งตาบลขึ้นใหม่ โดย
นาเอาชื่อหมู่บ้านเบญจขรซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่กึ่งกลางของหมู่บ้านต่างๆ ที่แยกออกมาจัดตั้งเป็นตาบลขึ้นใหม่ รวม
๗ หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเป็นตาบลเบญจขร ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ โดยใช้ชื่อหมู่บ้านเบญจขร เป็น
ชื่อตาบล โดยมี นายบุญเลิศ ปลื้มมะลัง เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ (บ้านน้าคา) และได้รับเลือกเป็นกานันประจา
ตาบลเบญจขรคนแรก ปัจจุบันตาบลเบญจขรได้มีจานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๐ หมู่บ้าน
ภายหลังองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐
ตามพระราชบั ญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ มีฐ านะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
“ตาบลเบญจขร”เกิดจากการนาเอาชื่อหมู่บ้านเบญจขรซึ่งเป็น หมู่บ้านที่อยู่กึ่งกลางของ
หมู่บ้านต่างๆ ที่แยกออกมาจัดตั้งเป็นตาบลขึ้นใหม่ เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตตาบลซับมะกรูด อาเภอคลอง
หาด จังหวัดปราจีนบุรี

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ประกอบด้วย
๑. ภูเขา ๕ ลูก อันประกอบด้วย เขาจานแก่น,เขาเบญจขร,เขาดินแดง,เขาน้อยและ
เขาดอยตาปาน หมายความว่า ในพื้นที่ตาบลเบญจขรเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนหลายเชื้อชาติ ซึ่งที่มา
จากหลายๆ แห่ง มาตั้งรกรากถิ่นฐานทากินในพื้นที่ เช่น ไทย-ญ้อ, ไทย-ส่วย เป็นต้น และอยู่กันอย่างแน่นแฟูน
มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ส่วน สีเขียว หมายถึง การเป็นพื้นที่ทาการเกษตรที่สมบูรณ์ทั้งพืชไร่ และ
พืชสวน ดังคาขวัญประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรที่ว่ า “ถิ่นดินดาทาเกษตรกรรม เขตนาข้าวพันธุ์ดี
กล้วยไม้หลากสีบ้านซับพลูเหนือ”
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๒. ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งกาลังขึ้นมาทางด้านหลังของเขาและ
มีรัศมีเปล่งประกาย หมายความว่า การมีความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจกันจะนาพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทุก
พื้นที่ดังแสงของพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างทั่วถึงทุกแห่ง
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ถนนสายวัฒนา - คลอง
หาด ตาบลเบญจขร อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ห่างจากอาเภอคลองหาด ๑๐ กิโลเมตร ห่างจาก
จังหวัดสระแก้ว ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๗,๕๔๐ ไร่ หรือประมาณ ๔๔.๐๖ ตารางกิโลเมตร โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ ตาบลไทรทอง และตาบลไทรเดี่ยว อาเภอคลองหาด
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตาบลทับพริก อาเภออรัญประเทศ
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตาบลซับมะกรูด อาเภอคลองหาด
ทิศใต้ ติดต่อ ตาบลคลองหาด อาเภอคลองหาด
๑.๒ ภูมิประเทศ
ตาบลเบญจขร มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลอนคลื่นสูงๆต่าๆ ลักษณะเป็นสูงเนิน
เขา น้าท่วมเป็นบางแห่ง ซึ่งเดิมพื้นที่ตาบลเบญจขรเป็นปุาดงดิบ โดยสรุปสภาพพื้นที่ตาบลเบญจขร แบ่ง
ลักษณะพื้นทีไ่ ด้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. ลักษณะพื้นที่ดอน จะใช้ปลูกพืชไร่และไม้ยืนต้น อยู่ทางทิศตะวันออก
และทิศใต้ของตาบล ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาต่าและที่ดอน
๒. ลั กษณะพื้นที่ราบต่า จะใช้ปลู กข้าว ไม้ผ ล อยู่ทางทิศตะวันออกของ
ตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรมีจานวนหมู่บ้านที่อยู่ภายในตาบลจานวน ๑๐ หมู่บ้าน
ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านน้าคา
หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ
หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น
หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร
หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง

หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู
หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง
หมู่ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ
หมู่ที่ ๙ บ้านวังไหม
หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

( 11 )

ตารางแสดงรายชื่อผู้ปกครองหมู่บ้านและผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
๑ น้าคา

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.
นายชูชาติ หวังเครื่องกลาง นางสมมุ่ง หวังเชิดกลาง
นางสาวสุภาพร เฉลิมศรี
๒ ห้วยไคร้เหนือ
นายบุญเชิด สีลาใส
นายประสาทพร คุณทองแดง
นางสาวนริศรา วงศ์จอม
๓ เขาจานแก่น
นายสมาน ปริโยทัย
นายสมนึก จารึกกลาง
นางสุภาภรณ์ ภักตะไชย
๔ เบญจขร
นายบุญเหลือ แต้มทอง
นางโนรี งามดี
นายคาผอง ทองทา
๕ ชุมทอง
นายสัญญา อินทรประสพ นางขวัญเรือน พันหนองแสง
นางรัศมี ประสาน
๖ ซับพลู
นายคาพันธ์ การเกณฑ์
นายสมคิด จันทร์ทา
นายนิ่ง ขลากระโทก
๗ เขาดินแดง
นายสมพงศ์ เฉลิมศรี
นางพรทิพย์ ตรีมงคล
นางสารวย อุตมะ
๘ ซับพลูเหนือ
นายชานาญ นิลใหญ่
นางสุกัญญา คงเหม็ง
๙ วังไหม
นายสังวาล ศรีประสาน
นายสว่าง แก้ววิเศษ
๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข นายอภิสิทธิ์ สงเหลา
นายสมบัติ พรมจันทร์
นางบุญเหลือ เชียงทอง

ลาดับที่
นายก อบต.
๑
นายเอื้อน อดทน

คณะผู้บริหาร
นายจันทร์ ปุริปุญโน
นางสาวทัศนีย์ สิงหะ
นายเดือน ขันนอก

ตาแหน่งในสภา
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.

ตาแหน่ง
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายกฯ
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๑.๕ ประชากร
ประชากรรวมทั้งสิ้น ๔,๓77 คน แยกเป็นชาย ๒,205 คน หญิง ๒,๑72
คน จานวน ๑,๓๒๘ ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ประชากร
จานวน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
๑ น้าคา
473
468
๙41
๒๘๓
๒ ห้วยไคร้เหนือ
๑๘6
๑๘5
๓71
๑๑๙
๓ เขาจานแก่น
๑๐8
๑๒6
๒34
๕๖
๔ เบญจขร
๒๘6
300
586
๑๙๗
๕ ชุมทอง
389
๓85
๗74
๑๙๖
๖ ซับพลู
๒๓1
๒13
๔44
๑๔๐
๗ เขาดินแดง
๑๓4
๑33
๒๖7
๘๖
๘ ซับพลูเหนือ
๑๒9
๑๐๗
๒๓6
๘๘
๙ วังไหม
๒๐6
๑95
401
๑๑๘
๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข
๗5
73
๑๔8
๔7
รวม
๒,๒37
๒,๑85
๔,422
๑,๓56
ที่มา : สานักงานทะเบียนราษฎรอาเภอคลองหาด (ณ วันที่ มิถุนายน ๒๕63)
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ในตาบลเบญจขร ประกอบเกษตรกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะการ
ปลูกอ้อย ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกมากที่สุดในตาบล รองลงมาคือ มันสาปะหลัง มะละกอ ข้าวโพด และนอกเหนือจาก
อาชีพเกษตรคือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ แต่ในปัจจุบันได้มีการเริ่มขยายตัวทางอุตสาหกรรมบ้าง
โดยมีแหล่งรับซื้อพืชทางการเกษตร ๑ แห่ง และมีตลาดลานค้าชุมชน ๒ แห่ง (ตลาดนัดชุมชนบ้านน้าคา ตลาด
ค้ า ชุ ม ชนชุ ม ทอง) ท าให้ ป ระชากรได้ มี โ อกาสประกอบอาชี พ ตามความต้ อ งการของแต่ ล ะบุ ค คล เช่ น
เกษตรกรรม การพาณิชย์และอื่นๆ
๒.๑ หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ปั๊มน้ามัน
จานวน ๙
แห่ง
ลานมันสาปะหลัง
จานวน ๒
แห่ง
ร้านขายของชา/อุปกรณ์การเกษตร
จานวน ๑๘ แห่ง
ร้านซ่อมรถ
จานวน ๘
แห่ง
โรงสี (ขนาดเล็ก)
จานวน ๔
แห่ง
๓. สภาพสังคม
๓.๑ การศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษา
จานวน ๓
แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน ๒
แห่ง
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๓.๒ สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด
จานวน ๕
แห่ง
สานักสงฆ์
จานวน ๓
แห่ง
๓.๓ สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ
จานวน ๒
แห่ง
อัตราการใช้ส้วมราดน้า
ร้อยละ ๑๐๐
๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จุดพักสายตรวจตาบลเบญจขร
จานวน ๑
แห่ง
๔. การบริการขั้นพื้นฐาน
๔.๑ การคมนาคมและการจราจร
ตาบลเบญจขร มีการคมนาคมค่อนข้างสะดวก มีทางหลวงแผ่นดิน (ลาดยาง) ตัด
ผ่านตาบล ๒ สาย มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตาบล ซึ่งเป็นถนนลูกรังและลาดยาง แต่จะมีปัญหาบ้าง
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ดังตารางที่ ๔.๑ นี้
ตารางที่ ๔.๑ สภาพถนนในตาบลเบญจขร
ถนน
สภาพถนน
ถนนลาดยาง จานวน ๔ สาย
๑.สายวัฒนานคร - คลองหาด(เส้นใน)ยาว ๕ กม. ผ่านหมู่ ๓,๕,๙,๘,๖ ใช้งานได้ดี
๒.สายวัฒนานคร - คลองหาด(เส้นนอก)ยาว ๓ กม. ผ่านหมู่ ๒,๑
ใช้งานได้ดีแต่แคบ
๓.สายเบญจขร - คลองยาง ยาว ๔ กม. ผ่านหมู่ ๑๐,๔
ไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อ(รถบรรทุกมาก)
๔.สายบ้านซับพลู - คลองกลาง ยาว ๔ กม. ผ่านหมู่ ๖,๘
ช่วงระยะกลางของถนนไม่ดี
ถนนลูกรัง จานวน ๖ สาย
๑.สายบ้านวังไหม - บ้านเขาดินแดง - บ้านน้าคา ยาว ๔.๕ กม.
ถนนลู ก รั ง ทุ ก สาย ในช่ ว งหน้ า ฝน
ผ่านหมู่ ๙,๗,๑
เป็นหลุมเป็นบ่อและในช่วงหน้าแล้ง
ฝุุนมาก
๒.สายบ้านชุมทอง - บ้านหนองคาย(ตาบลไทรเดี่ยว) ยาว ๖ กม.
ผ่านหมู่ ๕
๓.สายบ้านชุมทอง - บ้านน้อยเจริญสุข ยาว ๔ กม. ผ่านหมู่ ๕,๔,๑๐
๔.สายบ้านน้าคา - บ้านซับพลู - บ้านซับพลูเหนือ
ยาวประมาณ ๑๐ กม. ผ่านหมู่ ๑,๖,๗,๘
ถนน
สภาพถนน
๕.สายบ้านซับพลู-บ้านห้วยไคร้เหนือ ยาวประมาณ ๓-๔ กม.
ผ่านหมู่ ๖,๒
๖.สายบ้านชุมทอง-บ้านเขาจานแก่น ยาว ๖ กม. ผ่านหมู่ ๕,๓
ถนนดิน มีจานวนมาก ในช่วงฤดูฝนใช้รถแทรกเตอร์ดูแลกันเองตามสภาพ การคมนาคมสัญจรไม่สะดวก
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๔.๒ การใช้ไฟฟ้า
ตาบลเบญจขร มีไฟฟูาเข้าครบทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของครัวเรือนทั้งหมด
ในส่วนของครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟูาเข้าถึง เนื่องจากอยู่ไกลจากเสาไฟฟูาหลักการแก้ปัญหาจึงต้องใช้ไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์และตะเกียง บางครัวเรือนใช้วิธีการลากสายไฟพ่วงจากเพื่อนบ้าน ส่วนครัวเรือนที่ ไฟฟูาใช้
พบปัญหาคือในช่วงฝนตกจะเกิดไฟฟูาดับและไฟฟูาไม่พอเกิดจากไฟฟูาตก
๔.๓ หารโทรคมนาคม
- ประชากรส่ ว นใหญ่ มี โ ทรทั ศ น์ เ คลื่ อ นที่ จ ากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเอกชนและสั ญ ญาณ
ครอบคลุมครบถ้วนทาให้ระบบสื่อสารสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ภายในตาบลเบญจขร
๔.๔ ระบบประปา
ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะตาบลเบญจขร มีระบบประปาให้บริการประชาชน
เกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้น ๒ หมู่บ้านที่ไม่มีประปาหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๗,๘
๔.๕ แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าธรรมชาติในตาบลเบญจขร มีคลองสายหลัก ๔ คลอง คือ คลองไผ่ คลองวัง
จิก คลองไคร้เล็กและคลองน้าคา ซึ่งเป็นคลองที่ ใช้ในการเกษตรของตาบล รวมทั้งยังมีคลองย่อยๆ อีก แต่ใน
ปัจจุบันคลองส่วนใหญ่มีน้าใช้ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ดังตารางที่ ๔.๕
ตารางที่ ๔.๕ แหล่งน้าธรรมชาติในตาบล
ชื่อลาน้า/แหล่งน้า
ไหลผ่านหมู่บ้าน
สภาพแหล่งน้า
๑.คลองไผ่
หมู่ ๓ ๕ ๔ และ ๙
ความยาว ๑๐ กม. หน้าแล้งไม่มีน้า ใช้น้าด้าน
การเกษตร
๒.คลองวังจิก(คลองห้วยไคร้)
หมู่ ๘ ๖ ๒ และ ๑
ความยาว ๑๕ กม. หน้าแล้งไม่มีน้า เพราะใช้
งานน้ามากในด้านการเกษตร
๓.คลองไคร้เล็ก
หมู่ ๒
ความยาว ๒ กม. น้าไหลซึมตลอดหากมีฝายก็
สามารถเก็บน้าได้
๔.คลองน้าคา
หมู่ ๗ และ ๑
ความยาว ๑๐ กม. มีน้าเป็นบางช่วง
๕.คลองเบญจขร
หมู่ ๔
หน้าแล้งไม่มีน้า
๖.ปลายคลองไผ่
หมู่ ๙
หน้าแล้งไม่มีน้า
๗.คลองตาบุญ
หมู่ ๑
หน้าแล้งไม่มีน้า
๘.คลองตาลอ
หมู่ ๒ และ ๖
ความยาว ๒ กม. มีน้าไม่ขาดแต่น้อยเพราะไม่
มีฝายกั้น
๔.๖ แห่งน้าสาธารณะ
แหล่งน้าสาธารณะ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้า ๑ แห่ง ฝาย ๙ แห่ง และสระน้า
สาธารณะ ๔ แห่ง เนื่องจากตาบลเบญจขรมีพื้นที่มากแต่แหล่งน้าสาธารณะมีน้อย รวมทั้งเป็นแหล่งน้าขนาด
เล็กจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังตารางที่ ๔.๖
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อ่างเก็บน้า
๑.บ้านเขาดินแดง หมู่ ๗
ฝาย
๑.ฝายน้าล้น หมู่ที่ ๑
๒.ฝาย มข.๒๗ หมูที่ ๑
๓.ฝาย มข.๒๗ หมูที่ ๒
๔.ฝาย มข.๒๗ หมูที่ ๒
๕.ฝาย มข.๒๗ หมูที่ ๓
๖.ฝายน้าล้นของชลประทาน
หมู่ที่ ๕
๗.ฝาย รพช. หมู่ที่ ๕
๘.ฝาย มข.๒๗ หมู่ที่ ๖
๙.ฝายน้าล้น หมู่ที่ ๗
๑๐.ฝายน้าล้น หมู่ที่ ๙
๑๑.ฝายน้าล้น หมู่ที่ ๒
สระน้าสาธารณะ
๑.หมู่ที่ ๑
๒.หมู่ที่ ๒
๓.หมู่ที่ ๓
๔.หมู่ที่ ๔

ตารางที่ ๔.๖ แหล่งน้าสาธารณะในตาบล
ขนาด (ไร่)
สภาพแหล่งน้า
๑๕ ไร่ (๔ เมตร)
มีน้าตลอดปี
ความสูงและความกว้าง (เมตร)
สภาพแหล่งน้า
สูง ๓.๕ กว้าง ๒๒
ใช้งานได้ดี
สูง ๑.๕ กว้าง ๑๐
พังแล้ว
สูง ๑.๕ กว้าง ๑๐
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้า
สูง ๑.๕ กว้าง ๑๐
พังแล้ว
สูง ๑.๕ กว้าง ๑๐
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้า
กว้าง ๑๕
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้า
กว้าง ๑๕
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้า
กว้าง ๑๐
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้า
กว้าง ๑๕
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้า
สูง ๓.๕ กว้าง ๒๒
รั่ว
สูง ๓ กว้าง ๑๐
ใช้งานได้ดี
ขนาดและความลึก (ไร่)
๘ ไร่
๑๐ ไร่
๑๐ ไร่
๘ ไร่ (๓ เมตร)

สภาพแหล่งน้า
หน้าแล้งน้าแล้ง
ไม่มีน้า เก็บน้าไม่อยู่
มีน้าตลอดปี (ใช้ในประปาไม่พอใช้
การเกษตร)
ไม่มีน้าหน้าแล้งหน้าฝนน้าไม่เต็ม (บน
เขา)

โครงสร้างและอานาจหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร แบ่งส่วนราชการ
บริหาร เป็นฝุายนิติบัญญัติและฝุายบริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ๒ คน เป็นผู้ช่วยในการบริหารส่วนตาบลและแต่งตั้งเลขานุการอีก ๑ คน โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลและฝุายนิติบัญญัติ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและในการดาเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานจะมีข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร มีส่วนราชการ ๔ ส่วน ดังนี้
๑. สานักงานปลัด มีหน้าที่ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์ และงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
๒. กองคลัง มีหน้าที่ดาเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้และงาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
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๓. กองช่าง มีหน้าที่ดาเนินงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานออกแบบ ควบคุมอาหารและผังเมือง งาน
ประสานสาธารณูปโภค
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษาและกิจการ
โรงเรียนและงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ด้านการเมือง การบริหาร
ก. ศักยภาพองค์การบริหารส่วนตาบล
(๑) จานวนบุคลากร
จานวน ๒7 คน
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๑
คน
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๑
คน
- ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
9
คน
- ตาแหน่งในกองคลัง
5
คน
- ตาแหน่งในกองช่าง
2
คน
- ตาแหน่งในกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
9
คน
(๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร (พนักงานส่วนตาบล)
- ปริญญาโท
- ปริญญาตรี
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
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โครงสร้างการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น ๔ กอง คือ
ลาดับที่
๑
๒
3
4
5
๖
๗
8
8
9
10
11
๑๒
๑๓
14
๑5
๑6
๑7
18
19
20
21
22
23
๒2
๒3
24
๒5
26
๒7
28
29
30
31
32

33
34
34

ชื่อ - สกุล
นายอนันต์ สวัสดี
นายพิเชษฐ์ วงศ์อยู่
สานักปลัด
นายธนวัฒน์ วัฒนจิรพันธ์
นายบัณฑิต สวัสดิ์รัมย์
นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช
นางสาวเนตนภา รัตน์ประโคน
นางสาวรุดจิรา ห้อยมาลัย
นางสาวศิริวรรณ แช่มช้อย
นายนที คงทอง
นางหนิง ไชยโชติ
นายอนึ่ง บัวกลาง
กองคลัง
นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ
นางสาวธนิดา อุปมัย
นางสาวธัญมน อุปถัมภ์
นางสาวสาวิตรี ศิริเวช
นางสาวสุรีย์ฉาย ยะถาคาร
กองช่าง
นางสาวอารีรัตน์ อดทน
นายภาณุพงษ์ สาลีพวง
กองการศึกษาฯ
นายวรวุฒิ แก่นจันทร์
นายอนุรักษ์ หวังเชิดกลาง
นางสาวศรีไพร สายบุตร
นางสาววรรณวิภา แต้มทอง
นางสาวคณิตา แสงศรี
นางสาวพจนีย์ จันลา . น.ส.จินตนา ศิริเวช
นางสาวปริญญา แก้วกลั่น

นางสาววัชราภรณ์ ภู่ระโหง

ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัด
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ(1)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(1)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นักการ
คนงาน (5) ว่าง 4
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
นายช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คนงาน
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนง.จ้างตามภารกิจ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนง.จ้างตามภารกิจ)

หมายเหตุ

รายงาน กสถ.

ว่างเดิม
ว่างเดิม
พนง.จ้างตามภารกิจ
พนง.จ้างตามภารกิจ
พนง.จ้างตามภารกิจ
ว่างเดิม
พนง.จ้างทั่วไป
พนง.จ้างทั่วไป
ขอใช้บัญชี กสถ.
ว่างเดิม
ขอใข้บัญชี กสถ.
พนง.จ้างตามภารกิจ
พนง.จ้างตามภารกิจ
พนง.จ้างตามภารกิจ
รายงาน กสถ.
ว่างเดิม
ว่างเดิม

ว่างเดิม

ว่างเดิม

ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
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(๓) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
รายรับ
หมวดภาษีอากร (๔๑๑๐๐๐)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (๔๑๑๐๐๑)
ภาษีบารุงท้องที่ (๔๑๑๐๐๒)
ภาษีปูาย (๔๑๑๐๐๓)
ภาษีอากรฆ่าสัตว์ (๔๑๑๐๐๔)
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
(๔๑๒๐๐๐)
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (๔๑๒๑๐๑)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ (๔๑๒๑๐๒)
ค่าใบอนุญาตขายสุรา (๔๑๒๑๐๓)
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก (๔๑๒๒๐๒)
ค่าปรับการผิดสัญญา (๔๑๒๒๑๐)
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ (๔๑๒๑๒๘)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (๔๑๓๐๐๐)
ดอกเบี้ย (๔๑๓๐๐๓)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (๔๑๔๐๐๐)
เงินที่มีผู้อุทิศให้ (๔๑๕๐๐๓)
ค่าขายแบบแปลน (๔๑๕๐๐๔)
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (๔๑๕๙๙๙)
หมวดภาษีจัดสรร (๔๒๑๐๐๐)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ (๔๒๑๐๐๒)
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน(๔๒๑๐๐๑)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามแผนขั้นตอนฯ) (๔๒๑๐๐๓)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ (๔๒๑๐๐๔)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (๔๒๑๐๐๕)
ภาษีสุรา (๔๒๑๐๐๖)
ภาษีสรรพสามิต (๔๒๑๐๐๗)
ค่าภาคหลวงแร่ (๔๒๑๐๑๒)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ(๔๒๑๐๑๕)
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (๔๒๑๐๑๓)

๒๕61
๑๑๘,๘๖๑.๗๙
๔๑๘๔๖.๓๓
๗๕,๗๗๘.๔๖
๔๐๐
๖๒๑.๐๐
๑๓๙,๕๘๗.๒๐

รายรับจริง (ปี)
๒๕62
๑๒๐,๙๔๓.๗๒
๓๙,๕๖๑.๐๐
๘๐,๑๔๙.๗๒
๖๑๒.๐๐
๐
๑,๐๘๘.๔๐

๒๕63
๖๕,๙๘๗.๗๒
๙,๕๖๐.๐๐
๕๕,๗๗๗.๗๒
๖๕๐.๐๐
๑,๔๐๑.๐๐

๐
๐
๗๓๗.๓๐
๐
๑๓๘,๖๐๐.๒๕๐
๑๕๐,๕๖๙.๘๕
๑๕๐,๕๖๙.๘๕
๗๘,๗๙๘.๐
๗๘,๔๐๐.๓๙๘.-

๐
๐
๖๙๘.๔๐
๐
๐
๑๒๐
๔๔,๕๘๗.๐๘
๔๔,๕๘๗.๐๘
๑๑๙,๓๐๐.๐๐
๐
๑๑๘,๐๐๐.๐๐
๑,๓๐๐.๐๐

๐
๐
๘๐๑.๐๐
๐
๐
๖๐๐
๑๔๓,๘๒๐.๔๖
๑๔๓,๘๒๐.๔๖
๑๗,๒๐๗
๐
๒,๕๐๐
๑๔,๗๐๗

๑๔,๕๙๔,๗๐๐.๒๓

๑๐,๐๔๔,๑๓๓.๔๙ ๑๓,๘๔๓,๒๔๙.๒๙

๐

๐

๐

๐
๑๐,๗๖๗,๕๕๓.๙๓

๑,๐๔๓,๔๙๔.๓๖

๑,๐๐๓,๔๙๔.๐๖

๕,๗๓๑,๕๙๘.๑๘ ๕,๗๓๑,๕๙๘.๑๘
๑,๘๐๒,๕๐๑.๒๕ ๑,๒๙๖,๒๘๑.๑๘ ๓,๒๙๘,๒๘๑.๑๘
๑๙,๘๔๕.๗๓
๕๓,๓๕๖.๔๓
๖๓,๓๕๖.๔๓
๗๖๙,๙๖๐.๒๙
๗๔๒,๐๒๒.๒๖ ๗๔๐,๐๒๒.๒๖
๑,๐๘๔,๑๔๐.๓๓ ๑,๑๑๓,๕๑๐.๘๘ ๑,๒๒๓,๕๑๐.๘๘
๒๗,๗๕๗.๓๓
๑๔,๑๔๕.๔๓
๑๔,๓๘๕.๔๓
๐
๑๒,๗๗๗.๐๐
๑๒,๕๖๗.๐๐
๙๕,๙๔๑.๓๒
๓๖,๙๒๗.๐๐
๓๘,๙๘๗.๐๐
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รายรับ

๒๕61
๔,๓๘๙,๓๑๐.-

รายรับจริง (ปี)
๒๕62
๔,๔๗๗,๘๖๔.๐๐

๒๕63
๕,๘๐๓,๗๑๔

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (๔๓๐๐๐๐)
เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา (๔๓๑๐๐๒)
๔,๓๘๙,๓๑๐.๔,๔๗๗,๘๖๔.๐๐
๕,๘๐๓,๗๑๔
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการกรมส่งเสริมฯ(๔๓๑๐๐๑)
๐
๐
๐
รวมทุกหมวดรายได้
๑๙,๔๗๑,๘๒๗.๐๗ ๒๐,๑๙๔,๒๑๓.๙๙ ๑๙,๘๗๕,๓๗๙.๘๗
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ได้จัด เวทีประชาคมเพื่อให้มีการระดมความคิดเห็นจาก
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สะท้อนถึงสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนา เพื่อนาข้อมูลมา
ประกอบการพิจารณาจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เบญจขร โดยกาหนดประเด็ น และจั ดหมวดหมู่ ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ๕ ด้ าน ประกอบด้ ว ย ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร มีการระดมความคิดเห็น นาเสนอสภาพปัญหา เสนอแนะแนวทางแก้ไข ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น
ปัญหา
๑.การ
คมนาคม
ขนส่ง

สภาพปัญหา

พื้นที่/เปูาหมาย

แนวทางแก้ไข

๑.ถนนภายในตาบลมีส ภาพคับแคบเป็น ทุกหมู่บ้านใน
ลูกรังส่วนใหญ่ การสัญจรไปมาไม่สะดวก ตาบลเบญจขร
๒.ขาดระบบสัญญาณไฟตามบริเวณทาง
แยก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
๓.ถนนช ารุ ด เสี ย หายจากการบรรทุ ก
โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรและถูก
น้ากัดเซาะองค์การบริหารส่วนตาบลต้อง
ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมทุกๆ ปี

๑.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านให้
มี ค ว ามสะดว ก ปลอดภั ย โ ดยการ
ปรับปรุงก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน
๒.ติดตั้งระบบไฟฟูาสาธารณะ ปูายบอก
ทางบริเวณทางแยก หรือจุดเสี่ยง
๓.ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมเส้ น ทางให้ อ ยู่ ใ น
สภาพดี ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดูแลรักษาเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ได้นาน
แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
ปรับปรุงและซ่อมแซม
๒.การขยาย ๑.การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนครั ว เรื อ นและ ทุกหมู่บ้านใน ๑.ขยายเขตไฟฟูาภายในตาบล
เขตไฟฟูา ประชากร ทาให้ความต้องการใช้ไฟฟูามี ตาบลเบญจขร ๒.ซ่ อ มแซม/บ ารุ ง รั ก ษาให้ ส ามารถใช้
สาธารณะ ปริมาณเพิ่มขึ้น
งานได้ดีและยืดอายุการใช้งาน
๒.ไฟฟูาสาธารณะบางจุดชารุดเสียหาย
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๓.การเข้าถึง ๑.หอกระจายข่าว/เสี ย งตามสายยังไม่ ทุกหมู่บ้านใน
ข้อมูลข่าวสาร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ บ างจุ ด ได้ ยิ น ไม่ ทั่ ว ถึ ง ตาบลเบญจขร
สภาพชารุดเนื่องจากการใช้งานมานาน
๔.แหล่งน้า
๑.ขาดแหล่งน้าถาวรและต้นน้าประกอบ ทุกหมู่บ้านใน
เพื่ออุปโภค กั บ พื้ น ที่ ห น้ า แล้ ง พื้ น ดิ น ไม่ ส ามารถกั ก ตาบลเบญจขร
บริโภคและ เก็บน้าเอาไว้ได้
น้าเพื่อ
๒.สภาพพื้นที่มีความต่างระดับลาดเอียง
การเกษตร
ค่อนข้างมากโดยเฉพาะที่เป็นแหล่ งน้า
ตามธรรมชาติ

๑.ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมเสี ย งตามสายของ
หมู่บ้านให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

๑.ก่ อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน/ประปา
เพื่อการเกษตร
๒.ขุ ด ลอกแหล่ ง น้ าตามธรรมชาติ ห รื อ
ขยายแหล่งน้ามีความกว้างเพิ่ม
๓.ก่อสร้างฝายเป็นช่วงๆเพื่อการกักเก็บน้า
เอาไว้เพื่อการอุปโภคและบริโภค
๔.รณรงค์ให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ว มในการ
อนุรักษ์แหล่ งน้าเพื่อการเกษตรและการ
อุปโภคและบริโภค
๕.ระบบการ ๑.ขาดในเรื่ อ งของการจั ด วางผั ง เมื อ ง ทุกหมู่บ้านใน ๑.ส ารวจ ออกแบบก าหนดเขตของผั ง
ระบายน้าและ และชุมชน
ตาบลเบญจขร เมื อ งให้ เ หมาะสมในการรองรั บ การ
การผังเมือง ๒.ระบบระบายน้ าไม่ เ พี ย งพอในเขต
ขยายตัวของชุมชน
พื้นที่อาศัยของประชาชน
๒.สารวจเพื่อการวางระบบการปรับปรุง
๓.การบุกรุกที่สาธารณะ
และวางระบบระบายน้าให้มีประสิทธิภาพ
๓. ตรวจสอบและสอดส่องเพื่อปูองกันการ
บุกรุก
๖.การเตรียม ๑.ขาดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ทุกหมู่บ้านใน ๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
ความพร้อม ประชาคมอาเซียน
ตาบลเบญจขร ขยายตัวการลงทุนและการขนส่งใน
การเข้าสู่
ประเทศกลุ่มอาเซียน
ประชาคน
๒.มาตรการปูองกันปัญหาแรงงานด้าน
อาเซียนพื้นที่
สาธารณสุข และอาชญากรรมข้าม
เศรษฐกิจ
ประเทศ
พิเศษ
๓.สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
และผลที่จะได้รับเมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนหรือในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
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๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นปัญหา
สภาพปัญหา
๑.การอนุรักษ์
๑.ขาดจิตสานึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

๒.การควบคุม
ปูองกันปัญหาขยะ
และมลภาวะ

๑.ปริมาณขยะมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้น
ของตลาดนัด
๒.การขยายตัวของชุมชนและ
การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

พื้นที่/เปูาหมาย
แนวทางแก้ไข
ทุกหมู่บ้านใน ๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชุมชน
ตาบลเบญจขร ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
กลุ่ ม ต่ า งๆหน่ ว ยงานราชการได้ ด าเนิ น การ
เกี่ยวกับการฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๓.เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนและครัวเรือน
ทุกหมู่บ้านใน ๑.พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและแก้ไข
ตาบลเบญจขร ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ ฝุุนละออง
โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดาเนินการด้วย
ตนเองและการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
๒.ดาเนินการกับการออกข้อบัญญัติตาบลอัน
เป็นมาตรการในการควบคุมบังคับและแก้ไข
เมื่อเกิดการพิพาท
๓.แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ พื้ น ที่ อื่ น เพื่ อ การ
ขั บ เคลื่ อ นบริ ห ารจั ด การและแก้ ไ ขปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.ปลูกจิตสานึกและสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ของการก าจั ด ขยะมู ล ฝอย การดู แ ลรั ก ษา
แหล่งน้า ลาคลอง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนใน
ชุ ม ชนและมี แ หล่ ง น้ าที่ ส ะอาดใช้ เ พื่ อ การ
อุปโภคและบริโภค
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๓. ด้านเศรษฐกิจ
พื้นที่/
แนวทางแก้ไข
เปูาหมาย
๑.ส่งเสริมและ
๑.ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง ทุกหมู่บ้านใน ๑.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาการเกษตร ๒.ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตาบลเบญจขร เป็นฐานผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่า
ตามแนวทาง
ตกต่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ ๓.ขาดองค์ความรู้ เป็นการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกันภูมิ
พอเพียง
ลอกเลียนแบบไม่ได้ใช้ข้อมูลที่
ปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
แท้จริงของพื้นที่เป็นตัวตั้ง
คนในชุมชน
๒.รณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดสารเพื่อการอุปโภคและผลิต
เพื่อจาหน่าย
๓.รณรงค์เกี่ยวกับการจัดทาปุ๋ยอินทรีย์
ธนาคารพันธ์พืชเพื่อการลดต้นทุนการผลิต
๔.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกัน
ผลผลิตเพื่อการแปรรูปในการเพิ่มมูลค่าของ
ผลผลิตก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมและการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนด้าน
แรงงานคน
๒.ส่งเสริมพัฒนา ๑.ไม่มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ทุกหมู่บ้านใน ๑.จัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการประกอบ
อาชีพและเพิ่ม
๒.ขาดการรวมกลุ่ม/การดาเนิน
ตาบลเบญจขร อาชีพให้แก่ประชาชน โดยคานึงถึงพื้นที่เป็น
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ กิจกรรมของกลุ่มไม่ต่อเนื่อง
ตัวตั้ง
ชุมชนและ
๓.สินค้า/หรือผลิตภัณฑ์ไม่ได้
๒.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นทุนและ
ผู้ประกอบการ
มาตรฐานหรือไม่เป็นที่ดึงดูด
ศักยภาพของชุมชนในการและเปลี่ยนเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผู้บริโภคเท่าที่ควร
และการสร้างเครือข่าย
๓.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรม มุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่ายกระดับการค้าและ
บริการให้ได้มาตรฐาน
๔.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างมาตรฐานให้เป็น
สากล
๓.ส่งเสริมการค้า ๑.ไม่มีตลาดรองรับสินค้าที่กลุ่มได้ ทุกหมู่บ้านใน ๑.สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมส่งเสริม
การลงทุน
ผลิตขึ้น
ตาบลเบญจขร การตลาดร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและ
๒.ขาดสวัสดิการในเรื่องของการ
แสวงหาตลาดตรงกับผู้บริโภค
ส่งเสริมการออมของสมาชิก
๒.ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้าการ
ประเด็นปัญหา

สภาพปัญหา
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๓.ขาดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
ดึงดูดผู้บริโภค

ลงทุนในพื้นที่ เช่นปรับปรุงข้อกฎหมายหรือ
ข้อกาจัดต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
ตลอดจนการพิจารณาการขออนุญาตต่างๆ
๓.ส่งเสริมการออมในทุกระดับ

๔. ด้านสังคม
ประเด็นปัญหา
๑.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส

๒.กรปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

๓.การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบายมุข
อาชญากรรม และ
ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว

พื้นที่/
แนวทางแก้ไข
เปูาหมาย
๑.ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสขาดการ
ทุกหมู่บ้านใน ๑.สารวจรวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสใน
สงเคราะห์ช่วยเหลือ
ตาบลเบญจขร ท้องถิน่ เพื่อกาหนดแนวทางในการ
๒.ผู้พิการไม่ได้รับบริการที่ดี
สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบ
เท่าที่ควร
ปัญหาทางสังคม ทั้งในด้านการศึกษา การ
๓.ขาดการส่งเสริมการสร้างงาน
พัฒนาอาชีพ
สร้างรายได้
๒.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
สาหรับผู้ด้อยโอกาส เช่น ทางลาดสาหรับผู้
พิการ เป็นต้น
๓.ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ท้องถิ่นตาม
ศักยภาพของชุมชนเพื่อให้มีงานทามีรายได้
พึ่งพาตนเองได้
๑.ประชาชนจาดจิตอาสา
ทุกหมู่บ้านใน ๑.ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย อาสาสมัคร
๒.องค์การบริหารส่วนตาบลขาด
ตาบลเบญจขร ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งจุด/
บุคลากร/เครื่องมืออุปกรณ์
ทีมรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านเพื่อ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ภายในชุมชน
๒.พัฒนาระบบ/แผนการปูองกัน/
ประสิทธิภาพการทางาน การประสานการ
ทางานเมื่อเกิดเหตุพร้อมทั้งจัดหาและเสริม
กาลังคนให้พร้อมกับการเผชิญเหตุ
๑.สภาพพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการ
ทุกหมู่บ้านใน ๑.บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
แพร่ระบาดของยาเสพติด
ตาบลเบญจขร ที่รับผิดชอบ ผู้นาท้องที่และทุกภาคส่วนใน
๒.พื้นที่ใกล้กับประเทศกัมพูชา
การหามาตรการในการปูองกันปัญหายาเสพ
แรงงานต้องอาศัยจากประเทศ
ติดตลอดจนประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน
กัมพูชานามาปัญหาต่างๆการ
ในการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหรือแจ้ง
ลักลอบเข้าเมือง อาชญากรรม
เบาะแสซึ่งกันและกัน
๒.เฝูาระวังและปูองกันเกี่ยวกับการใช้
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
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๔.การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
และพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ

๑.ขาดการเตรียมความพร้อมการ
ให้ความรู้กับประชาชน
๒.ขาดการเตรียมความพร้อมการ
วางผังเมืองที่เหมาะสมรองรับการ
ขยายตัวหรือการรองรับการลงทุน
ในระยะยาว
๓.ขาดการเตรียมรองรับกับปัญหา
ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม
เศรษฐกิจ ที่จะเข้ามากับคน
ต่างชาติหรือจากบุคคลภายนอก
พื้นที่

แรงงานที่อาจจะแฝงเข้ามาเพื่อหวัง
ประโยชน์แอบแฝงตลอดจนประชาสัมพันธ์
ให้คนในชุมชนเฝูาระวังหากพบเห็นให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่เพื่อการผลักดันกับไปหรือ
ดาเนินการตามกฎหมาย
๑.ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้
ประชาชนรักหวงแหนและภาคภูมิใจในการ
ต่อสู้ของบรรพบุรุษและประเทศชาติ และ
หันมาร่วมกันพัฒนาประเทศชาติและ
ท้องถิ่น/ชุมชนของตนเองให้เจริญ
๒.เฝูาระวังปัญหาด้านอาชญากรรมและ
ปัญหายาเสพติดให้มากขึ้น
๓.พัฒนาระบบและจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
แรงงาน บุคคลภายนอกร่วมกับหน่วยงาน
ราชการอื่นเพื่อเป็นมาตรการปูองกัน
๔.กาหนดกฎกติกามาตรการ เกี่ยวกับ
แรงงานให้รัดกุม ตลอดจนมาตรการการ
ตรวจสอบ ตรวจค้นให้มากขึ้นเมื่อมีการเปิด
พื้นทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ เปิดด่านถาวรขึ้น
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๕. ด้านการเมืองการบริหาร
ประเด็นปัญหา

สภาพปัญหา

๑.พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
ท้องถิ่นและการ
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียนและ
พื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ

๑.บุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลเบญจขรมี
น้อยส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการประชาชน
๒.บุคลากรขาดความเข้าใจ
และการประสานการทางาน
กับภาคีและภาครัฐ กับการ
รับมือเมื่อเปิดประชาคม
อาเซียนและจุดผ่อนปรนถาวร

๒.พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการภายใต้
หลักธรรมาภิ
บาลและหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง

พื้นที่/
เปูาหมาย
ทุกหมู่บ้านใน
ตาบล
เบญจขร
และบุคลากร
ในองค์กร

แนวทางแก้ไข

๑.พัฒ นาบุค ลากรขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล
เบญจขรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และการให้ บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภ าพ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจและสามารถขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ต าบลได้ ต ลอดจนการปรั บ เกลี่ ย ต าแหน่ ง ให้
เหมาะสมกับงาน
๒.เสริมสร้างจิตสานึก ขวัญและกาลังใจตลอดจน
ทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรในองค์ ก รทุ ก ระดั บ ในการ
ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคและเต็มใจ
๓.องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเบญจขรปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างองค์กร โดยการกาหนดงาน และมีการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การจ้ า งสู่ ป ระชาคม
อาเซียนและการเปิ ดจุด ผ่ อนปรนโดยเฉพาะด้า น
ภาษา
๑.ให้มีการบริหารงานภายใต้ ทุกหมู่บ้านใน ๑.พัฒนาและปรับปรุงระบบงานและการให้บริก าร
หลักธรรมาภิบาล
ตาบล
ประชาชนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าใน
๒.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้
เบญจขร การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ค านึ ง ความต้ อ งการของ
มากขึ้น
ในบุคลากรใน ประชาชน
๓.จัดหาวัสดุที่อุปกรณ์
องค์กร
๒.พั ฒ นากลไกการท างานที่ เ ข้ ม แข็ ง และโปร่ ง ใส
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยคานึงถึง
และเพียงพอเพื่อการทางานที่
ผลประโยชน์ ส าธารณะของผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น หลั ก
มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี
การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
๓.จั ด หาเครื่ อ งมื อ และประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสมเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร
ตลอดจนพั ฒ นานวั ต กรรมให้ บ ริ ก ารเพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและการเปิดจุดผ่อนปรนที่จะเกิดในอนาคต
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๓.
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการ
ตรวจสอบและ
กาหนด
มาตรการ
ควบคุม

๑.ช่องทางในการรับฟังความ ทุกหมู่บ้านใน
คิดเห็นของประชาชนค่อนข้าง ตาบลเบญจขร
น้อย
และองค์กร
๒.ขาดในเรื่องของการจัดวาง
และติดตามประเมินผล การ
ควบคุมภายในยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๑.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้มี
ส่ ว นได้เสี ยจากการดาเนินงานในการพัฒ นาของ
ท้ อ งถิ่ น และเปิ ด โอกาสให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
เสนอแนะความคิดเห็ นในการกาหนดบทบัญญัติ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานประโยชน์ของ
ภาคส่วนต่างๆให้เสมอภาคและมีความสมดุล
๒.ส่ ง เสริ ม และจั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
องค์กร ภาครัฐตามที่กฎหมายกาหนดและส่งเสริม
ให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาค
ประชาชนให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบมากขึ้น

๖. ด้านการศึกษา
พื้นที่/
แนวทางแก้ไข
เปูาหมาย
๑.ส่งเสริม
๑.เด็กและเยาวชนไม่ได้เข้ารับ ทุกหมู่บ้านใน ๑.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้าง
การศึกษาให้กับ การศึกษาตามภาคบังคับที่
ตาบลเบญจขร อาคารที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซม
เด็กและ
กฎหมายกาหนด ความไม่
อาคารสถานศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาขั้ น
เยาวชนได้รับ เสมอภาคความไม่เท่าเทียม
พื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล
การศึกษา
กัน
๒.จั ด หาอุ ป กรณ์ ต ลอดจนเทคโนโลยี ม าใช้ กั บ
ตามที่กฎหมาย ๒.สถานที่ศึกษา วัสดุอุปกรณ์
การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาให้ ไ ด้
กาหนด
ทางด้านการศึกษายังไม่
มาตรฐาน
๒.ขยายโอกาส เพียงพอโดยเฉพาะในศูนย์
และเพิ่มช่อง
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ทางด้าน
การศึกษาให้มี
ทางเลือกเพิ่ม
มากขึ้นสาหรับ
ผู้เรียน
ประเด็นปัญหา

สภาพปัญหา
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๗. ด้านสาธารณสุข
พื้นที่/
เปูาหมาย
๑.พัฒนาระบบของ
๑.พื้นที่สาหรับการรองรับ
ทุก
การกาจัดมลภาวะโดน การบริหารจัดการเกี่ยวกับ หมู่บ้าน
เฉพาะปัญหาการ
ด้านมลภาวะตลอดจน
ในตาบล
จัดการขยะมูลฝอย
ข้อบัญญัติของกฎหมายที่จะ เบญจขร
๒.จัดวางระบบการ
ใช้ควบคุมยังไม่มีการ
ปูองกันเกี่ยวกับการ ดาเนินการเป็นรูปธรรม
แพร่ระบาดของโรคตืด โดยเฉพาะด้านการจัดการ
ต่อในคนและสัตว์ที่จะ ขยะมูลฝอย เป็นต้น
เกิดขึ้นเมื่อมีการเปิด ๒.สภาพพื้นที่เป็นการ
ประชาคมอาเซียน
ประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมต้องอาศัย
แรงงานจากต่างประเทศซึ่ง
ยากต่อการควบคุมปัญหา
ของโรคติดต่อที่จะมากับ
แรงงานและกับการที่จะเปิด
ประชาคมอาเซียน
ประเด็นปัญหา

สภาพปัญหา

แนวทางแก้ไข
๑.จัดหาพื้นที่รองรับหรือประสานการดาเนินการ
กับภาคเอกชนในการกาหนดมาตรการหรือแนว
ทางการแก้ไขตลอดจนการทาบันทึกข้อตกลงกับ
หน่วยงานอื่นที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาหรือการ
รองรั บ กั บ ปั ญ หาด้ า นมลภาวะที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน
ระยะยาว
๒.กาหนดมาตรการหรือแนวทางในการปูองกัน
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาของโรคติ ด ต่ อ ที่ จ ะเข้ า มาใน
ประเทศ ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์เครื่ องมือที่
ทันสมัยในการที่จะใช้ในการปูองกันและควบคุม
หรื อ ตรวจสอบเกี่ ย วกั บ โรคติ ด ต่ อ ต่ า งๆ ให้ ไ ด้
มาตรฐาน
๓.ประสานความร่ว มมือ กับหน่ว ยงานต่างๆใน
กา รจั ด ท า แผ น กา ร ปู อ งกั น หรื อก า รอ อ ก
ข้ อ ก าหนดหรื อ กฎหมายเพื่ อ ใช้ ใ นการควบคุ ม
ปูองกันในระยะยาว
๔.สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ชุมชน
เกี่ยวกับการใช้แรงงานในพื้นที่โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
แรงงานที่ต้องมีการพักค้างในพื้นที่ต้องมีการจัดที่
พักให้ได้มาตรฐานและมีระบบสาธารณสุขที่ดีไม่
ก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง
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สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
ลาดับที่ ๑. ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมน้าคือ
ปัจจัยที่สาคัญในการประกอบอาชีพ ประกอบกับสภาพพื้นที่ไม่สามารถกักเก็บน้าเอาไว้ได้โดยเฉพาะในช่วงฤดู
แล้ง และระบบประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการช่วงฤดูแล้งขาดแคลนต้องอาศัยจากการประปาตลอดจน
ปัญหาของระบบประปาบาดาลที่มีคราบหินปูนค่อนข้างมาก
ลาดับที่ ๒. ปัญหาค่าครองชีพ เนื่องจากปัจจุบันสินค้าราคาสูงโดยเฉพาะต้นทุนทางด้านการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็น แรงงานขั้นต่า ปุ๋ย สารกาจัดวัชพืช เมล็ดพันธ์ เชื้อเพลิง เป็นต้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาของผลผลิตที่ได้รับ ไม่คุ้มกับทุนที่ต้องลงไปก่อให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบเพราะปัจจุบัน
เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเนื่องจากระบบของการค้าประกันที่ไม่มีบุคคลหรือ ทรัพย์สินใน
การค้าประกันเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ สปก. ทั้งหมด
ลาดับที่ ๓. ปัญหาด้านการคมนาคม เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นเส้นทางลูกรัง การขนสินค้าหรือ
ผลผลิตทางด้านการเกษตรออกจากพื้นที่ การใช้รถบรรทุกออกซึ่งก่อให้เกิดปัญหาถนนชารุด โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงหน้าฝน เส้นทางคมนาคมจะชารุดค่อนข้างเพราะเป็นลูกรัง น้ากัดเซาะการบรรทุก
ค่อนข้างมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับ อ้อย และการขยายตัวของประชาชนที่จะเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเส้นทางถนน
สายหลักจะเป็นทางโค้งค่อนข้างมากปูายสัญญาณจราจรหรือปูายแจ้งเตือนต่างๆ ค่อนข้างน้อยก่อให้ เกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย
ลาดับ ที่ ๔. ปัญหาน้ าท่วมขังและการระบายน้า สาเหตุเนื่องจากพื้นที่ ส่วนใหญ่ในพื้นที่ของตาบล
เบญจขร เป็นพื้นที่ลาดเอียงต่างระดับเทลาดไปทางด้านตะวันออก ระบบระบายน้ายังไม่เพียงพอประกอบกับ
การขยายตัวของประชาชนการถมดินเพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วมขังการระบายน้าไป
ทันแหล่งน้าที่จะรองรับที่เป็นตามธรรมชาติค่อนข้างน้อย
ลาดับที่ ๕. ปัญหาเรื่องเสาไฟฟูาและแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร มีปัญหาเรื่องของ
การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด้านเกษตรกรรม บ้านเรือนของประชาชนจะอยู่ กระจาย การ
ที่จะติดตั้งระบบแสงสว่างไฟฟูาสาธารณะซึ่งต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร แล้วที่มีค่อนข้างน้อยซึ่งส่งผลต่อการติดตั้งที่ไม่เพียงพอและครอบคลุมบาง
พื้นที่
ลาดับที่ ๖. ปัญหาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากมีกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่มีฐานะยากจนและ
ขาดการดูแลเพิ่มมากขึ้น เมือ่ เปรียบเทียบกับค่าครองชีพที่ได้รับค่อนข้างน้อยจึงเป็นปัญหาต่อการดารงชีพทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีงบประมาณที่จะไปสนับสนุนกับกลุ่มคนดังกล่าวเพิ่มเติมได้ ประกอบกับที่มี
ประชาชนที่ตกเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านรายได้ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานและการขึ้นทะเบียนแก้ปัญหา
ความยากจนเป็นจานวนที่เพิ่มมากขึ้น
ลาดับที่ ๗. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปสาเหตุของปัญหาได้ดังนี้
๗.๑. ประชากรเพิ่มมากขึ้น พื้นที่เริ่มมีการขยายตัวปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษการ
เปิดจุดผ่อนปรนที่จะมีขึ้นก่อนให้เกิดปัญหามลภาวะโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย
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๗.๒. ขาดการจัดการปั ญหาขยะอย่างเป็นระบบ ทาให้มีปัญหาในการกาจัดขยะไม่ถูกวิธี
ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษตามมา
ลาดับที่ ๘. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย ส่วนใหญ่ยังรอให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลเบญจขร สนับสนุน ส่งเสริมกิ จกรรมทางด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและการปูองกัน
ระงับโรคติดต่อ
วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
“ศูนย์กลางโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย”
พันธกิจของจังหวัดสระแก้ว (Mission)
๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดาเนินการขนส่งและกระจายสินค้า
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
๒. ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับ
การเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด
๓. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวิติศาสตร์วัฒนธรรมขอม
๔. เสริ มสร้ า งกระบวนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้ อมของประชาชนให้ ส ามารถ
ปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
๑. วิสัยทัศน์ (Vision)
“องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตาบล
เบญจขรตามอานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตาบลเบญจขร และรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
๒. พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม
พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมสาธารณสุขและกีฬา
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภารกิจหลัก)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
เพื่อทาการก่อสร้างปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพื้นฐานอันพึงมีในชุมชนซึ่ง
ได้แก่ ถนน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้า สะพาน ท่าเทียบเรือ ประปาและไฟฟูาสาธารณะ เพื่อเป็นการบริการ
ประชาชนธุรกิจและราชการทุกฝุาย อันจะส่งเสริมให้เกิดความเจริญเป็นที่นิยมแก่ผู้อาศัยเปูาหมาย
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๑. จะดาเนินการให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นถนน ทางเท้าตรอก
ซอย และท่อระบายน้า โดยจะปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและเรียบร้อย
๒. จะดาเนินการปรับปรุงให้มีแสงสว่างบริเวณถนน ตรอก ซอย ภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลอย่างทั่วถึง
๓. จะปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
๑. ก่อสร้างซ่อมแซมถนน ทางเดินเท้าให้ได้มาตรฐาน
๒. ขยายเขตไฟฟูา ประปาสาธารณะให้คลอบคลุมทุกพื้นที่
๓. ปรับปรุงระบบระบายน้าให้สะดวกไม่เกิดน้าท่วมขัง
๔. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะให้ได้มาตรฐาน
๕. พัฒนาปรับปรุงกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการบริหารการดาเนินกิจการตลาด
ให้ได้มาตรฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
เพื่ อ การพั ฒ นาซึ่ ง ครอบคลุ ม กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมความสวยงามสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่อาศัยและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ไม่รู้จักหมดสิ้น
เปูาหมาย
๑. จะดาเนินการปรับปรุงเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มมากขึ้น
๒. พัฒนากลุ่มองค์กรเป็นแหล่งเรียนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๓. รณรงค์ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนโดยการจัดทาปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรควรจะทา
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ดาเนินการไปด้วยความ
เข้มแข็ง เพื่อสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร และวิถีทางธุรกิจใหม่ๆ
เปูาหมาย
๑. ส่งเสริมอาชีพของราษฎรในพื้นที่
๒. ส่งเสริมสินค้าพื้นเมืองผลผลิตทางการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่
๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่มองค์กรและการทางานแบบเครือข่ายแนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและหาช่องทางการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มองค์กรเพื่อการพัฒนาสู่วิสาหกิจ
ชุมชนพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้านหรือเกษตรให้ได้มาตรฐานเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ เป็ น การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยแบบมี ส่ ว นร่ ว มให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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๒. ลดจานวนผู้ติดยาเสพติดและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มเสี่ยง
๓. เพื่อส่งเสริมให้บริการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
๕. เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง
๖. เพื่ อ ให้ มี ส ถานที่ อ อกก าลั ง กาย พั ก ผ่ อ นหย่อ นใจและจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าแก่
ประชาชนในพื้นที่
๗. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด
๘. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์
เปูาหมาย
๑. จัดการคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอยู่ดีขึ้น
๒. ให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๓. จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. รักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
๕. จัดการปรับปรุงสถานที่พักผ่อนและออกกาลังกายให้เพียงพอ
แนวทางการพัฒนา
๑. ปูองกันและรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน
๒. รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. ส่งเสริมความรู้เรื่องต่างๆ ให้กับประชาชน
๔. การรักษาความสะอาดแบบบูรณาการ
๕. ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม กีฬานันทนาการ และสวัสดิการต่างๆ
๖. ส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรในพื้นที่
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร พึงกระทาเพื่อ
เผยแพร่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้ประชาชนได้เข้าใจและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองอีกทั้งหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบดังกล่าว นอกจากนี้ยังรวมถึง
การปรับปรุงและการจัดระบบบริหารให้สามารถอานวยการบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปูาหมาย
๑. จะดาเนินการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
๒. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย
๓. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลและ
ความรู้ทั่วไป
๒. พัฒนาให้ความรู้เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
๓. ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ และสถานที่ปฏิบัติงาน
๔. รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภารกิจรอง)
๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
เพื่อการส่งเสริมและการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคมไทยให้อยู่คู่สืบ ต่อไปให้คนรุ่ นหลังได้รั กษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม ตลอดจนการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนามาสร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่า อันนาไปสู่การเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
เปูาหมาย
๑. การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมทะนุบารุงพระพุทธศาสนา
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน
๒. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
๓. ส่งเสริมองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดทาเป็นหลักสูตรการเรียนรุ้ใน
ชุมชนเพื่อการถ่ายทอด
๒. ยุทธศาสตร์การกีฬา การท่องเที่ยวและนันทนาการ และการสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย
ส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่ในการออกกาลังกายและพักผ่อนหย่อนใจหรือสวนสาธารณะ ให้ครอบคลุมในพื้นที่
ตาบลเบญจขร สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เปูาหมาย
๑. ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ออกกาลังกายและนันทนาการให้เพียงพอ
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพ
๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการบริโภค
๔. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่
แนวทางการพัฒนา
๑. จัดหาอุปกรณ์เครื่องออกกาลังกาย เพิ่มสนามกีฬาให้กับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
๒. จั ด กิ จ กรรมอบรมให้ ค วามรู้ กั บ ประชาชนเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภค
๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จัดทาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และโฮมสเตย์
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมแซมปรับปรุง ถนน พื้นผิวจราจร ให้ใช้งาน
ได้อย่างคงทนถาวร สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ปรับ ปรุงด้านคมนาคม สาธารณูปการ ระบบ
ไฟฟูาประชาชนและสาธารณะ การผังเมืองเพื่อคุณภาพของการใช้งาน
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้กับประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เสริม ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ปลอดสารตามแนวปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมพัฒนาสินค้าหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชน
๓. นโยบายด้านสังคม จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี
ให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างคนในตาบล
ด้วยการจัดกิจกรรม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมงานกิจการอาสาสมัครปูองกันภัย
พลเรือน งานบรรเทาสาธารณภัย เกิดความร่วมมือในการทางาน และเพื่อต่อต้านภัยจากยาเสพติด
๔. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาวัฒ นธรรมสาธารณสุ ขและกี ฬา ส่ งเสริม ด้า น
การศึกษาในเด็กก่อนวัยเรี ยนให้ ได้มาตรฐาน ส่ งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของตาบลให้คงอยู่คู่กับตาบล ส่งเสริมสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการออกกาลังกายทุกหมู่บ้าน พัฒนาระบบการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามหลักอนามัยและการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
๕. นโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เร่ ง ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาภู มิ ทั ศ น์ ให้ มี พื้ น ที่ ส ะอาด
ปราศจากขยะมูลฝอย เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปุาชุมชน สร้างจิตส านึกในความเป็นเจ้าของชุมชนในการช่ว ยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า ปุา ส่งเสริมเรื่องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
๖. นโยบายด้านการเมืองการฯ พัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเวทีประชาคมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนการประสาน
กับภาคีเพื่อการบริหารจัดการที่โปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลและหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นดาเนินงานโดยนาหลักการปกครองตนเองภายใต้การกากับดูแล
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีอานาจหน้าที่บริการประชาชนด้านการพัฒนา
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่กฎหมายกาหนด
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร นั้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเบญจขร ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
จะต้องอาศัยความร่ วมมือของชุมชน ในพื้นที่ให้ เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ยังเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
เน้นพื้นที่เป็นตัวตั้ง มุ่งเน้นทุนและศักยภาพของชุมชนในการที่จะนามาบริการจัดการเพิ่มการเสริมสร้างตัวของ
ชุมชน กลุ่มองค์กรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
การวิเคราะห์ศักยภาพ
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
สภาตาบลและองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึง ฉบับ ที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลัก SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร มีอานาจหน้าที่จะเข้าไปดาเนินการ แก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเบญจขร นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา โดนสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
จั ดตั้งสภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และให้
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการดาเนินการตามภารกิจ SWOT เช่น
๕.๑ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) การจัดให้มีและการบารุงทางระบายน้า
(๓) การจัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๔) จัดให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๕) จัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๖) จัดให้มีการสาธารณูปการ
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๕.๒ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) การจัดการและการดูแลเกี่ยวกับระบบน้าเสียโดยรวม
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
(๔) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(๕) การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
(๖) การจั ด การเกี่ ย วกั บ การออกข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบลเกี่ ย วกั บ การจั ด การปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอย บ่อดักไขมัน เป็นต้น
๕.๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๒) การจัดให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การผักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๓) การบารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๔) การส่งเสริมการพัฒนาการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๕) จัดให้มีการปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๖) การส่งเสริมกิจการเกี่ยวกับการพาณิช
(๗) การส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๕.๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) จัดให้มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๓) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอันดีของประชาชนในเขต
ตาบล
(๔) การส่งเสริมและการสนับสนุนปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕.๕ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(๑) จัดให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๓) การจัดวางระบบผังเมือง
(๔) จัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๕) การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และประสานการจัดทาแผนพัฒนาในทุก
ระดับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการลงทุนตามแนวนโยบาย
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๒) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๓) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๔) การส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
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๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเบญจขร มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลอื่นใน
ลักษณะที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น ในการมีมาตรการปูองกัน
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร
(๔) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุน
หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๕) ส่งเสริมการปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ โดยใช้เทคนิค SEOT Analysis เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน
ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ ที่ต้องนามาพิจารณา
ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอานาจ
การกากับดูแล เป็นต้น
- ระเบียบ กฎหมาย
- บุคลากร ได้แก่ อัตรากาลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น
- งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ
- ระบบฐานข้อมูล
- การประสานงาน/การอานวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทางาน
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยในหน่วยงานมีส่วนดี ความ
เข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสาเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงาน
ปัจจัยภายนอก
ประกอบด้วย
- ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การ
ออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชย์กรรม การคลัง
- ด้านสังคม
- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย
- เทคโนโลยี
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพ
เช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอาเภอ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อชุมชน
ท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาส อันดีต่อชุมชนหรือท้องถิ่นโดยจะต้อง
พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
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การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจากัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength : S)
๑. เป็นศูนย์กลางการค้า การขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและการเปิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
๒. มี ส ภาพเป็ น นิ ติ บุ ค คล สามารถสร้ า งระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การที่
ครอบคลุม และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
๓. มี เ ส้ น ทางคมนาคมที่ ค รอบคลุ ม เชื่ อ มโยงต่ อ ระหว่ า งถนนหลั ก ถนนรอง ที่
คล่องตัวและสะดวกกับแหล่งอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ
จุดอ่อน (Weakness : W)
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร มีงบประมาณที่จากัด
๒. อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
๓. ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้าถาวรขนาดใหญ่ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
อุปสรรค (Threat = T)
๑. ภายในตาบล โดยเฉพาะการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้ถนนเกิดการ
ชารุด น้าหนักบรรทุกที่เกินกว่าที่กาหนด
๒. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระดับประเทศการเปิดพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษหรือประชาคมอาเซียน ส่งผลกระทบต่อการบริหาร การให้บริการในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง (Strength = S)
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร มีหมู่บ้านที่เข้มแข็ง และกลุ่มองค์กรต่างๆ ใน
พื้นที่ของตาบลเบญจขร ที่องค์ การบริห ารส่วนตาบลเบญจขรให้การสนับสนุน การรวมกลุ่มในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือเพื่อการตอบสนองต่อวิถีชีวิตของชุมชนและคนในท้องถิ่น
ทาให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เกิดความยั่งยืนและความสามัคคีของคนในชุมชน
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร มีการส่งเสริมการออกกาลังกาย การส่งเสริม
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน ตลอดจนอุปกรณ์ออกกาลังกาย
๓. ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการออกกาลังกายมากขึ้น โดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้การสนับสนุนกลุ่มองค์กร ชมรมต่างๆ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคภัย
ต่างๆ
๔. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจานวน ๒ แห่ง
๕. มีโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน ๓ แห่ง
๖. รัฐบาลมีนโยบายจัดสวัสดิการให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้
น้อยอย่างทั่วถึง
จุดอ่อน (Weakness = W)
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๑. ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
โดยเฉพาะในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
๒. ประชาชนบางส่วนยังขาดระเบียบวินัยในการดาเนินชีวิตร่วมกัน เช่น การดูแล
รักษาความสะอาดเกี่ยวกับ การจั ดการขยะมูล ฝอย การรุกล้ าพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะถนนที่ติดกับพื้นที่
เกษตรกรรม
๓. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเบญจขร ยั ง ขาดแหล่ ง เรี ย นรู้ ศึ ก ษาค้ น หาข้ อ มู ล
ทางด้านการศึกษา เช่น ห้องสมุดตาบล
๔. ปั ญ หาความปลอดภั ยในชีวิ ต และทรัพ ย์ สิ น เนื่อ งจากเป็ น พื้ นที่ ใ กล้ เ คีย งกั บ
ประเทศกัมพูชา จะมีปัญหาเกี่ยวกับ ยาเสพติด การโจรกรรม การลักขโมย การค้าแรงงาน เป็นต้น
๕. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม ต้องอาศัยแรงงาน
จากนอกพื้นที่โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศกัมพูชา
โอกาส (Opportunity = O)
๑. มี ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน ที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ ม ในการเข้ า มา
ประสานงานร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
๒. การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลเบญจขรสามารถดุแลด้านสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็มที่ และทั่วถึง
มากขึ้นกว่าเดิม
๓. เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับการเปิดจุดผ่อนปรนถาวร พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เป็นพื้นที่
เปูาหมายในการลงทุนของนักลงทุนเมื่อมีการขยายพื้นที่ลงทุนและเป็นพื้นที่ในการใช้คมนาคมด้านการขนส่ง
ผ่าน
๔. มีส ถานศึกษาที่ครอบคลุ มในพื้นที่ทาให้ ส ามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนทางด้านการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๕. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เพิ่มโอกาสและการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
การศึกษาของเด็กและเยาวชนหรือการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยี
อุปสรรค (Threat = T)
๑. อัตราค่าครองชีพ โดยเฉพาะการกาหนดค่าแรงขั้นต่าของนโยบายรัฐ บาลส่ ง
ผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
๒. ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว โรคติดต่อ จากสภาพพื้นที่ใกล้กับชายแดนซึ่งมี
เพียงลาคลองกั้นกาลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งสามารถเข้าออกได้ตลอดแนว
๓. การใช้เทคโนโลยีปัจจุบันการสื่อสาร ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต ทีวี
ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกประเทศ ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภค ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชน ประชาชนที่ต้องตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพ
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง (Strength = S)
๑. มีฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่ อปพร. อสม และผู้นาชุมชนทุกปีที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม
๒. ชุมชนมีมาตรการในการเฝูาระวังปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการ
เข้าเวรยาม จุดเสี่ยง
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จุดอ่อน (Weakness = W)
๑. การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าว
๒. บุคลากรมีการโอนย้ายการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานปูองกัน ไม่ต่อเนื่อง ขาดความ
เชี่ยวชาญและบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ยังขาดความชานาญ
๓. สภาพพื้นที่ชายแดนเข้าออกง่ายทาให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้เป็นเส้นทางผ่านใน
เรื่องของปัญหายาเสพติด
๔. ขาดแรงงานในภาคการเกษตรต้องอาศัยแรงงานจากนอกพื้นที่ ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสุขอนามัย อาชญากรรม การลักขโมย และยาเสพติด เป็นต้น
โอกาส (Opportunity = O)
๑. นโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ของจังหวัด อาเภอและท้องถิ่นใน
การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
๒. ประชาชน/ชุมชน มีช่องทางในทางการค้าเพิ่มมากขึ้น และการส่งออกสินค้าทาง
ภาคเกษตรกรรมโดยอาศัยการค้าบริเวณตลาดจุดผ่อนปรน หรือตามแนวชายแดนที่มีประชาชนอาศั ยอยู่การ
แลกเปลี่ยนสินค้ามีมากขึ้น
๓. ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมของคนในชุมชนกับประเทศเพื่อนบ้าน
(กัมพูชา) เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะในเรื่อง อาชญากรรม และยาเสพติด
อุปสรรค (Threat = T)
๑. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความผันผวน ราคาน้ามันแพง ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเกษตรกรรม แม้กระทั่งด้านการท่องเที่ยว
๒. ขาดการประสาน ความร่วมมือในการดาเนินงานที่มีเปูาหมายเดียวกันแต่ไม่
บูรณาการร่วมกันต่างคนต่างทา
๓. การขยายตัวของเมือง การลงทุนค่อนข้างรวดเร็ว ระบบบริษัทเข้ามามีอิทธิพลต่อ
การค้าในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการค้ารายย่อยและที่สาคัญคือส่งผลกระทบต่อแนวนโยบายของรัฐบาล
ค่อนข้างมากในปัจจุบันด้านการค้าและการลงทุน
๔. แนวนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน ที่ไม่แน่นอนตลอดจนการลงทุนในประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีหลายประเทศเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะจีน ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเฉพาะเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค ไฟฟูา เป็นต้น
๔) ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strength = S)
๑. ผู้นา หน่วยงาน ประชาชนมีการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมให้ความร่วมมือมากขึ้น
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ
๒. ประชาชน มี ค วามรู้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการประกอบอาชี พ ด้ า นการเกษตร
กรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทาเกษตรอินทรีหรือเกษตรปลอดสารพิษ
๓. สภาพพื้นดินมีความสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชได้หลากหลายโดยเฉพาะการ
ปลูกพืชสวนผสมผสานกับการปลูกพืชไร่
๔. มีการดาเนินการของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดอ่อน (Weakness = W)
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๑. แหล่งน้าธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะน้าเพื่อการเกษตร
เนื่องจากสภาพของพื้นที่ลาดเอียงกักเก็บน้าไม่ค่อยอยู่
๒. น้ าเสีย จากการเกษตร ที่เกษตรกรมีอัตราการใช้สารเคมีค่อนข้างมากในภาค
เกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อการชะล้างหน้าดินไหลลงสู่แหล่งน้าทาให้มีสารเคมีตกค้างในแหล่งน้าส่งผลต่อการ
ผลิตน้าประปาผิวดินและใต้ดิน
๓. น้าใต้ดินมีสารตะกอนหินปูนค่อนข้างสูง ส่งผลต่อการผลิตน้าประปา และการใช้
น้าประปาเพื่อการเกษตร
๔. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาพื้นที่
ทิ้งขยะมูลฝอย และรถในการจัดการขยะมูลฝอย
๕. ประชาชนยังขาดความตระหนักในความเป็นเจ้าของ ความเอาใจใส่ในการดูแล
รักษา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม ทาให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ปัญหาหมอกควัน ต่อสุขภาพ และการท่อง
เที่ยว
โอกาส (Opportunity = O)
๑. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของรัฐบาล จังหวั ด เกี่ยวกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของคน ชุมชนของตาบลเบญจขร
๒. ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ที่ร่วมมือกันจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย
๓. สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
อุปสรรค (Threat = T)
๑. ประชาชน พ่อค้า(รถขายของชา) นอกพื้นที่ของตาบลเบญจขร นาขยะมูลฝอยมา
ทิ้งในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางสาธารณะ
๒. สภาวะโลกร้อน (Global Warming) ส่งผลกระทบทั่ว โลก โดยเฉพาะพื้นที่
เกษตรกรรม
๓. ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะไร่อ้อย ส่งผลกระทบต่อการเผา
การขนส่งการบรรทุก
๔. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ไฟปุา มีแนวโน้มของความถี่
และความรุนแรงเพิ่มขึ้น แต่มีงบประมาณในการดาเนินการแก้ไขการเตรียมความพร้อมไม่เพียงพอ
๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดแข็ง (Strength = S)
๑. มีวัดและสานักสงฆ์ในพื้นที่จานวนมาก ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม
ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้นาในตาบลเบญจขร
๒. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ เด็ กก่อนวัยเรียน ถึง มัธยมตอนต้น ซึ่งมีความ
พร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
๓. มีการอนุรักษ์และการสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เช่น
ประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีบุญเข้าพรรษา งานบุญตาปูุกลางบ้าน
๔. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม
เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตาบล
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

( 41 )

๕. พื้ น ที่ ตั้ ง ใกล้ กั บ ประเทศกั ม พู ช ามี ก ารแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามต่ อ กั น
ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ
จุดอ่อน (Weakness = W)
๑. ค่านิยมด้านวัตถุ การแต่งกาย กลบเกลื่อนวัฒนธรรมอั นดีงามของสังคมไทยซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชน
๒. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการลอกเลียนแบบอารยธรรมของต่างประเทศ หรือ
ตามสื่อซึ่งเป็นค่านิยมที่ผิด ก่อให้เกิดการขาดจิตสาธารณะ
๓. การจั ดท าฐานข้อ มูล ทางด้ านสั ง คมยัง ไม่ เป็ นระบบ ไม่ ครอบคลุ ม เนื่ องจาก
บุคลากรมีไม่เพียงพอ
โอกาส (Opportunity = O)
๑. หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
๒. เกิดการประยุกต์การแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
อุปสรรค (Threat = T)
๑. ระเบี ย บ กฎหมายไม่เอื้อต่อการดาเนินกิจกรรมด้านการส่ งเสริมศาสนาและ
วัฒ นธรรมเกิดข้อทักท้ว งจากหน่ วยงานตรวจสอบจนหน่ว ยงานไม่อยากจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
๒. แนวทางนโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน ไม่กระจายอานาจหน้าที่ให้เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน
๓. ขาดการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐปัจจุบันเน้นข่าวที่เกี่ ยวกับความรุนแรง ไม่มี
การนาเสนอเกี่ยวกับงานด้านนี้อย่างจริงจัง
๗) ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
จุดแข็ง (Strength = S)
๑. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากขึ้น
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรมีคาสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเบญจขรที่ชัดเจน ครอบคลุมตามอานาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตาม
ภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน
๓. ผู้บริหารสามารถกาหนดนโยบายได้เองภายใต้กฎหมาย เนื่องจากมีสภาพเป็นนิติ
บุคคล
๔. ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ที่ให้เข้าใจ
ถึงปัญหาความต้องการของประชาชน
๕. มีแผนในการพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการการจัดการทาแผน การทางาน
ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น
๖. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน
๗. สามารถจั ด กรอบอัต ราก าลั งได้เ องตามภารกิจ อานาจหน้า ที่แ ละตามก าลั ง
งบประมาณ
จุดอ่อน (Weakness = W)
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๑. บุคลากรในองค์กรมีความถนัดเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถทางานได้หลากหลาย
และทดแทนกันได้ ในกรณีขาดใครไป
๒. บุคลากรบางส่วนทางานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการความร่วมมือกันในการ
ยึดเปูาหมายเพื่อองค์กรเป็ นส าคัญ แต่ยึ ดเพียงเปูาหมายงานในหน้าที่ของตนเองเพื่องานในส่ วนที่ตนเอง
รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ
๓. ประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และผู้นา
ท้องที่กับท้องถิ่น
๔. สถานที่และอาคารที่ทาการคับแคบไม่ตอบสนองต่อการให้บริการหรือติดต่อ
ราชการประสานงาน
๕. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลมีการโอน - ย้าย บ่อยและบรรจุใหม่ ทาให้
เกิดการทางานที่ไม่มีความต่อเนื่อง และประสบการณ์ในการทางานน้อย
๖. การจัดทาระบบฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมไม่เป็นระบบ การประสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรยังไม่กระจายไม่ทั่วถึง
โอกาส (Opportunity = O)
๑. ได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
ต่างๆ
๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นๆ
๓. การประกวดการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ทาให้เกิดการตื่นตัวและพัฒนา
องค์กรและบุคลากร
๔. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้ สามารถนามาปรับปรุงในการทางานให้เกิด
ความคล่องตัวและรวดเร็วมีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
๕. การกระจายอานาจมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เกิดความใกล้ชิดในการตอบสนองต่อ
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วขึ้น
อุปสรรค (Threat = T)
๑. ระเบียบกฎหมาย นโยบายจากส่วนกลางในลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงมา
(Top Down) เป็นอุปสรรคต่อการทางานของท้องถิ่น เนื่องจากบางเรื่องไม่มีกฎหมายรองรับ
๒. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีน้อยและใช้เวลาในการจัดสรรต้อง
ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้รับ ซึ่งบางครั้งก็ล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่จะดาเนินการ
๓. อานาจหน้าที่ตามแผนกระจายอานาจฯ บางภารกิจไม่มีความชัดเจนและกระจาย
อานาจให้ไม่หมดเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินกิจกรรมเนื่องจากกฎหมายไม่ให้อานาจไม่อยู่ในหน้าที่
๔. การทาความอิสระในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่เต็มที่ยัง
ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลจากส่วนภูมิภาค
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๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขรจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2. การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพกลุ่ ม
อาชีพ
3. การส่ ง เสริ ม การเกษตรและการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

การกาหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ
1. กองช่าง
2. สานักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน
3. สานักงานปลัด และกองช่าง
4. กองช่าง/สานักงานปลัด
5. ทุกส่วนราชการ
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7. สานักงานปลัด / งานปูองกันฯ
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. สานักงานปลัด
3. สานักงานปลัด
4. กองคลัง

๗. สรุปปัญหาแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
วิเคราะห์อัตรากาลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ สาหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทางาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์ก ร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลง
ทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปู าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ
ทางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่ จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT
Analysis มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

( 44 )

1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกาลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุป สรรค เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ
บริหารจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S
จุดอ่อน W
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต. 1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยทางาน
2. ท างานในลั ก ษณะเชื่ อ ความคิ ด ส่ ว นตั ว มากกว่ า
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้
3. มีภาระหนี้สิน
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
โอกาส O
ข้อจากัด T
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ 1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ
ร่วมมือในการทางานง่ายขึ้น
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 3. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารให้เป็นผู้แทน
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง S
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
2. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
3. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
4. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
5. ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โอกาส O
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
3. บุ คลากรมีถิ่น ที่อยู่กระจายทั่ว เขต อบต. ทาให้ รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโทเพิ่มขึ้น
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมี บทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์

จุดอ่อน W
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี
3. อาคารสานักงานคับแคบ

ข้อจากัด T
1 . มี ร ะ บ บ อุ ป ถั ม ภ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม พ ร ร ค พ ว ก จ า ก
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ ดาเนินการ
ทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพี่น้อง
2. ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ ให้หลากหลาย
จึงจะทางานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต.
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๘.๑ โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ได้กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ในกรอบอัตรากาลัง ๓
ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 คือ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๑. สานักปลัด
๑. สานักปลัด
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๒ งานนโยบายและแผน
1.3 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานการเจ้าหน้าที่
๑.4 งานกฎหมายและคดีความ
๑.4 งานกฎหมายและคดีความ
๑.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๑.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.7 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.7 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
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๒. กองคลัง
๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงินและบัญชี
๒.๑ งานการเงินและบัญชี
๒.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๒.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๓. กองช่าง
๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาหาร
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาหาร
๓.๓ งานสาธารณูปโภค
๓.๓ งานสาธารณูปโภค
๓.๔ งานผังเมือง
๓.๔ งานผังเมือง
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔.๑ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
๔.๑ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
๔.๒ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.๒ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.๓ งานกิจการโรงเรียน
๔.๓ งานกิจการโรงเรียน
๔.๔ งานกีฬาและนันทนาการ
๔.๔ งานกีฬาและนันทนาการ
4.5 งานก่อนระดับวัยเรียนและปฐมวัย
4.5 งานก่อนระดับวัยเรียนและปฐมวัย
๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์ก ารบริ การส่ ว นตาบลเบญจขร ได้วิ เคราะห์ ภ ารกิจ หลั กและภารกิ จรอง ตรวจสอบ
ปริมาณงานรวมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้นาผลการวิเคราะห์
มาจัดทากรอบโครงสร้างส่วนราชการ เพื่อประมาณการใช้อัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ในอนาคต ในระยะเวลา ๓ ปี ต่อไปข้างหน้า ว่าจะมีการใช้อั ตรากาลั งพนักงานจ้า งจานวนเท่ าใด จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
เบญจขร ทั้งนีเ้ พื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างในกรอบอัตรากาลัง
๓ ปี ในแต่ละส่วนราชการต่างๆ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้
ทราบลักษณะโครงสร้างของกาลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของ
กาลังคนและเป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
๒. ข้อมูล เกี่ย วกับความเคลื่อนไหวของกาลั งคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับ
ตาแหน่ง การโอน การลาออกฯ
๓. ข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์การใช้กาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กาลังคนได้เหมาะสมหรือไม่
ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดจานวนคนให้เหมาะสมและ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพของคนใน
องค์กร
แนวทางการวิเคราะห์การใช้กาลังคน ๑๐ ประการ
๑. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่างๆ หรือไม่
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๒. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
๓. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
๔. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ และควรมอบ
ให้ใครดาเนินการแทน
๕. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
๖. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ
รวดเร็วหรือไม่
๗. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
๘. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงาน
ปัจจุบันและงานอนาคต
๙. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
๑๐. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ ๓ การคานวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้
๑. การคานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน วิธีนี้สิ่งสาคัญต้องทราบ ๒ ประการ
๑.๑ ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของ
หน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปี
ที่ผ่านมา แล้วนามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสาคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานหรือผลงานที่นามาใช้
คานวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้
๑.๒ มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใช้การทางานแต่
ละชิ้นการคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
๑ ปี จะมี
๕๒ สัปดาห์
๑ สัปดาห์จะทา
๕ วัน
๑ ปี จะมีวันทา
๒๖๐ วัน
วันหยุดราชการประจาปี
๑๓ วัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี(พักร้อน)
๑๐ วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย
๗ วัน
รวมวันหยุดใน ๑
๓๐ วัน
*วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน ๑ ปี
๒๓๐ วัน
เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน ๑ วัน
๖ ชั่วโมง
(๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. – เวลาพักกลางวัน ๑ ชม. – เวลาพักส่วนตัว ๑ ชม.)
**เวลาทางานของข้าราชการใน ๑ ปี (๒๓๐ ๖) ๑,๓๘๐ ชั่วโมง
หรือ
(๑,๓๘๐ ๖๐) ๘๒,๘๐๐ นาที
ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์
สูตรในการคานวณ
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด(๑ปี) เวลามาตรฐานต่อ ๑ ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
๒. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติ
ผลงานหรือปริมาณงานที่ผ่ านมาในแต่ล ะปี รวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ล ะปี เพื่อใช้เป็นแนว
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สาหรับการคานวณจานวนตาแหน่ง หรือจานวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว
อาจนามาคานวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจานวนคนที่ต้องการสาหรับงานต่างๆ ได้เช่นงานด้าน
สารบรรณหรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังสาหรับการคานวณแบบนี้คือ
๒.๑ ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมจานวนเต็มที่หรือไม่
๒.๒ งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถ
คานวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคานวณที่ซับซ้อนกว่านี้
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงขอกาหนดกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้
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๘.๒ การวิเคราะห์ตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการ
ในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นหรือลดลง และนามาประกอบการกาหนดว่าจะเพิ่มตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แต่ละส่วนราชการเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึก
ข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6
ส่วนราชการ
ปลัด อบต. (นักบริงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักปลัด
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
คนงาน
นักการ
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชานางาน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม
๑
๑

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
๓ ปี ข้างหน้า
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6
๑
๑
๑
๑
๑
๑

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

๒๕๖4
-

๒๕๖5
-

๒๕๖6
-

นายอนันต์ สวัสดี
นายพิเชษฐ์ วงศ์อยู่

๑
๑
๑
๑
๑
๑
1

๑
๑
๑
๑
๑
๑
1

๑
๑
๑
๑
๑
๑
1

๑
๑
๑
๑
๑
๑
1

-

-

-

นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช
นายธนวัฒน์ วัฒนจิรพันธ์
นายบัณฑิต สวัสดิร์ ัมย์
นางสาวเนตนภา รัตน์ประโคน
ว่าง
ว่าง

๑
1
1
๑

๑
1
1
๑

๑
1
1
๑

๑
1
1
๑

-

-

-

นางสาวรุดจิรา ห้อยมาลัย
นางสาวศิรวิ รรณ แช่มช้อย
ว่าง
นายนที คงทอง

๑
4
๑

๑
4
๑

๑
4
๑

๑
4
๑

-

-

-

นายอนึ่ง บัวกลาง
ว่าง
นางหนิง ไชยโชติ

๑
1
1
1
๑
๑

๑
1
1
1
๑
๑

๑
๑
๑
1
๑
๑

๑
๑
๑
1
๑
๑

-

-

-

นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ
ขอใช้บัญชี กสถ.
ว่าง
ว่าง
ขอใช้บัญชี กสถ.
นางสาวธัญมน อุปถัมภ์

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

นางสาวสาวิตรี ศิริเวช
นางสาวสุรีย์ฉาย ยะถาคาร

๑
๑
1

๑
๑
1

๑
๑
1

๑
๑
1

-

-

-

รายงาน กสถ.
ว่าง
ว่าง

1

1

1

1

-

-

-

นางสาวอารีรตั น์ อดทน

๑

๑

๑

๑

-

-

-

นายภาณุพงษ์ สาลีพวง
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ว่าง (รับโอน 2 พ.ย.63)
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ส่วนราชการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ครู อันดับ คศ.๑
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีคุณวุฒิ)
ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
คนงาน

รวม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
๓ ปี ข้างหน้า

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

๒๕๖4

๒๕๖5

๒๕๖6

๒๕๖4

๒๕๖5

๒๕๖6

๑
๑
๑
๒

๑
๑
๑
๒

๑
๑
๑
๒

๑
๑
๑
๒

-

-

-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

นางสาวคณิตา แสงศรี
ว่าง

3

3

3

3

-

-

-

๑
43

๑
43

๑
43

๑
43

-

-

-

นางจินตนา ศิริเวช
นางสาวพจนีย์ จันลา
นางสาวปริญญา แก้วกลั่น
นางสาววัชราภรณ์ ภู่ระโหง

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ
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รายงาน กสถ.

นายวรวุฒิ แก่นจันทร์
นายอนุรักษ์ หวังเชิดกลาง
นางสาววรรณวิภา แต้มทอง
นางสาวศรีไพร สายบุตร

( 51 )

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ได้นากรอบอัตรากาลังมาคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่า ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) เงิ น เดื อ น หมายถึ ง เงิ น เดื อ นของข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ค่ า จ้ า ง
ลูกจ้างประจา ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(๒) เงินประจาตาแหน่ง หมายถึง เงินประจาตาแหน่งตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 7 มีนาคม
2559 และเงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งจ่ายเท่ากับเงินประจาตาแหน่งขึ้นในแต่ละปี
(3) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หมายถึง การคานวณเพื่อประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
(3.1) กรณีตาแหน่งที่มีคนครอง ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในอัตราคนละ 1 ขั้น
ของอัตราเงินเดือนในแต่ละปี
(3.2) กรณีตาแหน่งที่กาหนดใหม่ ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก
(อัตราเงินเดือนขั้นต่าสุดของระดับตาแหน่งที่ขอกาหนด+เงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับตาแหน่งที่ขอกาหนด)
หาร 2 คูณจานวน 12 เดือน
(4) ค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละปีคิดจาก (1) + (2) + (3)
(5) ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
(6) ประโยชน์ตอบแทนอื่นในแต่ละปี รวมถึงเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่ม
ค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามาลายู (พ.ภ.ม.) เงินประจาตาแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.) เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) เป็นต้น ให้
ประมาณการในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 โดยคิดจาก (5)
(7) คิดจาก (5) + (6)
(8) คิดจาก (7) คูณ 100 หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (๑)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (๑)

สานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (ว่าง)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (ว่าง)
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาหาร
- งานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) (ว่าง)
- งานบริหารงานศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานก่อนระดับวัยเรียนและปฐมวัย
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โครงการกรอบอัตรากาลัง สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
หัวหน้าสานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑)

งานบริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

พนักงานส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน (1) - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับมอบหมาย - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๑)
- เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญการ (๑)
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (ว่าง)
งานการเจ้าหน้าที่
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑)
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล
- พนักงานขับรถยนต์ (๑)
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ (1)
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน(ว่าง)
- นักการ (๑)
- คนงาน (๑)(ว่าง3)

ระดับ
จานวน

อานวยการ
ระดับต้น
-

ชานาญการ

ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน

2

-

2

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
3

งานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานส่วนตาบล
- เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบตั งิ าน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน (ว่าง 1)

พนักงานจ้างทั่วไป
2

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

( 57 )

โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
ผู้อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (๑)

งานการเงินและบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

พนักงานส่วนตาบล
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชานาญการ (ว่าง)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑)

ระดับ
จานวน

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

พนักงานส่วนตาบล
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (ว่าง)

อานวยการ
ระดับต้น
๑

ปฏิบัติการ

ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน

1

-

1

พนักงานส่วนตาบล
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ(1)
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (ว่าง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑)

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
2
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( 58 )

โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ว่าง)

งานก่อสร้าง
พนักงานส่วนตาบล
- นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน (1)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานผังเมือง

พนักงานส่วนตาบล
- นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง.(ว่าง)

ระดับ
จานวน

อานวยการ
ระดับต้น
-

งานสาธารณูปโภค

- พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
1

- พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป
๑
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( 59 )

โครงการกรอบอัตรากาลัง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น (๑)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย
พนักงานครู อบต.
- ครู อันดับ ค.ศ.1 (๒)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) (ว่าง)
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
- ผู้ดูแลเด็ก (3)

ระดับ
จานวน

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
พนักงานส่วนตาบล
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(1)
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(1)
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป (1)

งานกิจการโรงเรียน

งานกีฬาและนันทนาการ

- พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับมอบหมาย - พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับ
มอบหมาย
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับมอบหมาย

อานวยการ
ระดับต้น
-

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

๑

๑

๒

4
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( 60 )

๑๑. บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
องค์การบริการส่วนตาบลเบญจขร อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ-สกุล

๑

นายอนันต์ สวัสดี

๒

นายพิเชษฐ์ วงศ์อยู่

๓

สานักปลัด
พนักงานส่วนตาบล
-ว่าง-

๔

น.ส.สุภารัตน์ ดาเวช

๕

นายธนวัฒน์ วัฒนจิรพันธ์

๖

นายบัณฑิต สวัสดิ์รัมย์

๗

นางสาวเนตภา รัตน์ประโคน

8

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน
เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

ปริญญาตรี
(นิติศาสตร์)

๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑

กลาง

๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑

๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒

ต้น

๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒

ปลัด อบต.
นักบริหารงาน ท้องถิ่น
รองปลัด อบต.
นักบริหารงาน ท้องถิ่น

กลาง

ปริญญาโท
(รัฐประศาสน
ศาสตร์)

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

437,400
(36,450x12)
๓69,48๐
(30,790x12)

๘๔,๐๐๐
(7,000x12)
๔๒,๐๐๐
(3,500x12)

-

๖๒-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑

ต้น

๖๒-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑

ชก.

๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑

ชก.

๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑

393,600
(32,600x12)
329,760
(27,480x12)
349,320
(29,110x12)
138,120
(11,510x12)

42,000
(3,500x12)

๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล

ต้น

ปริญญาโท
(รัฐศาสตร์)
ปริญญาโท
(รัฐศาสตร์)
ปวส.
ช่างไฟฟูา
กาลัง
ปริญญาตรี
(บริหารธุรกิจ)

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล

๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑

ต้น

ชก.
ชก.

๖๒-๓-๐๑-4805-๐๐๑

เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ปง.

๖๒-๓-๐๑-4805-๐๐๑

เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ปง.

๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-

๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐2

เจ้าพนักงานธุรการ

๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ

9

-ว่าง-

๖๒-๓-๐๑-๔5๐๑-๐๐1

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปง./
ชง.
ปง./
ชง.

๖๒-๓-๐๑-๔5๐๑-๐๐1

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปง./
ชง.
ปง./
ชง.
ปง./
ชง.

149,640
(12,470x12)
๒๙๗,๙๐๐
(24,825x12)
๒๙๗,๙๐๐
(24,825x12)

10

พนักงานจ้างตามภารกิจ
น.ส.รุดจิรา ห้อยมาลัย

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

๑1

น.ส.ศิริวรรณ แช่มช้อย

ปวส.เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

๒25,24๐
(18,770x12)
153,480
(12,790x12)
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หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน
๘๔,๐๐๐
(7,000x12)

605,400
411,480

435,600

ว่าง
ว่าง

( 61 )

ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

ปวส.
การเกษตร
-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

-

146,760
(12,230x12)
112,800
(9,400x12)

มัธยมศึกษา
ตอนต้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

-

นักการ

-

-

นักการ

-

-

คนงาน

-

-

คนงาน

-

คนงาน

-

ต้น

เงิน
ประจาตาแหน่ง

หมายเหตุ
เงินเพิ่มอืน่ ๆ/
เงิน
ค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ)

12

นายนที คงทอง

13

-

14

พนักงานจ้างทั่วไป
นางหนิง ไชยโชติ

15

นายอนึ่ง บัวกลาง

16

-ว่าง-

คนงาน

ว่าง

๑๐๘,๐๐๐
(9,000x12)
๑๐๘,๐๐๐
(9,000x12)
432,000
(36,000x12)

ว่าง(4)

กองคลัง
พนักงานส่วนตาบล
17

นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ

ปริญญาโท
(บธ.ม)
-

๖๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑
62-3-04-3201-001

ผู้อานวยการกองคลัง(นัก
บริหารงานคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

๑8

ว่าง

๑9

นางสาวธนิดา อุปมัย

20

ต้น

๖๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑

ปก./
ชก.
ปก.

62-3-04-3201-001

ผู้อานวยการกองคลัง(นัก
บริหารงานคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

62-3-04-3204-001

นักวิชาการพัสดุ

ว่าง

ปริญญาตรี
(บธ.บ.)
-

62-3-04-3204-001

นักวิชาการพัสดุ

๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./
ชง.
ปง./
ชง.
ปง

๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑

เจ้าพนักงานพัสดุ

21

ว่าง

-

62-3-04-4204-001

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

62-3-04-4204-001

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

22

นางธัญมน อุปถัมภ์

ปวส.
บริหารธุรกิจ(บัญชี)

๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี

๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี

23

พนักงานจ้างตามภารกิจ
น.ส.สาวิตรี ศิริเวช

-

๒4

น.ส.สุรีย์ฉาย ยะถาคาร

ปวส.
คอมพิวเตอร์
ปวส.การบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

-

ปก./
ชก.
ปก.
ปง./
ชง.
ปง./
ชง.
ปง.

376,080
(32,450x12)
355,320
(29,610x12)
249,480
(17,290x12)
297,900
(24,825x12)
297,900
(24,825x12)
199,800
(16,650x12)

๔๒,๐๐๐
(3,500x12)

418,080
ขอใช้บัญชี
กสถ.

ขอใช้บัญชี
กสถ.

ว่าง

145,800
(12,150x12)
130,920
(10,910x12)
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ที่

ชื่อ-สกุล

25

กองช่าง
พนักงานส่วนตาบล
ว่าง

๒6
27
28

ว่าง
ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวอารีรตั น์ อดทน

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

-

๖๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา

ต้น

๖๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา

ต้น

-

๖๒-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑
62-305-4702-001

นายช่างเขียนแบบ

ปริญญาตรี
วิศวกรรมโยธา

-

ปวส. ช่างโยธา

-

คนงาน

-

๖๒-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปง./ชง.
ปง./ชง.

-

๖๒-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑
62-305-4702-001
-

นายช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เงินเดือน

393,600
(32,600x12)

ปง./
ชง.
ปง./
ชง.
-

เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงิน
ค่าตอบแทน

435,600

42,000
(3,500x12)

รายงาน กสถ.

๒32,92๐

ว่าง

(24,285x12)

297,900

ว่าง

(24,285x12)

112,800
(11,500x12)

พนักงานจ้างทั่วไป
๒9

นายภาณุพงษ์ สาลีพวง

-

คนงาน

๖๒-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑

ผู้อานวยการกอการศึกษาฯ

108,000
(9,000 x12)

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
พนักงานส่วนตาบล

30
31

-ว่างนายวรวุฒิ แก่นจันทร์

ปริญญาตรี

๖๒-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑

(นักบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา

ต้น
ปก.

๖๒-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑

(นักบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา

ต้น

393,600
(32,600x12)

ปก.

435,600

42,000
(3,500x12)

รายงาน กสถ.

279,600
(19,800x12)

32

นายอนุรักษ์ หวังเชิดกลาง

ปริญญาตรี
(บริหารธุรกิจ)

๖๒-๓-๐๘-๔๑๐๑-๐๐3

ปริญญาตรี
(การศึกษาปฐมวัย)
5 ปี
ปริญญาตรี
(การศึกษาปฐมวัย)
4 ปี

62-3-08-66000-35

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

๖๒-๓-๐๘-๔๑๐๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

149,640
(12,970x12)

พนักงานครู อบต.

33
34

น.ส.ศรีไพร สายบุตร
น.ส.วรรณวิภา แต้มทอง

ครู

คศ.๑

62-3-08-66000-35

ครู

คศ.๑

249,120
(20,760x12)

62-3-08-66000-34

ครู

คศ.๑

62-3-08-66000-34

ครู

คศ.๑

240,720
(20,060x12)
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กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(คุณวุฒิ)
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ)

กรอบอัตรากาลังใหม่

ระดับ

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

-

ผู้ชว่ ยครูผู้ดูแลเด็ก
(คุณวุฒิ)
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ)

-

-

-

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

เงินเดือน

เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

หมาย
เหตุ
เงินเพิ่ม
อื่นๆ/
เงิน
ค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

๓5

นางคณิตา แสงศรี

๓6

ว่าง

ปริญญาตรี
(วิทยาศาสตร์)
-

37

พนักงานจ้างทั่วไป
นางจินตนา ศิริเวช

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

38

นางสาวพจนีย์ จันลา

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

39

นางสาวประริณญา แก้วกลั่น

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

40

นางสาววัชราภรณ์ ภู่ระโหง

-

-

คนงาน

-

-

คนงาน

-

-

180,00๐
(15,000x12)
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๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร มี แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลู กจ้าง และ
พนักงานจ้าง ดังนี้
๑๒.๑ การพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรั ฐบาล โดยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรความรู้ พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
๑๒.๒ การพั ฒ นาด้ านความรู้แ ละทัก ษะเฉพาะของงานในแต่ ล ะตาแหน่ง ได้แ ก่ ความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรความรู้และ
ทักษะเฉพาะงานในตาแหน่ง เป็นต้น
๑๒.๓ การพั ฒ นาด้า นการบริห าร ได้แ ก่ รายละเอียดที่เ กี่ยวกั บการบริห ารงานและการ
ให้บริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน โดยส่งเสริมให้เข้า
รับการอบรมหลักสูตรด้านการบริหาร เป็นต้น
๑๒.๔ การพัฒนาด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ เช่น การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์อย่างน้อย ๑ ปี เป็นต้น
๑๒.๕ การพัฒนาด้านศีลธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพั ฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในด้าน คุณธรรมและ
จริยธรรม
๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตาบลและลูกจ้าง เพื่อใช้หลักการและแนวทางปฏิบัติให้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องเกี่ยวกับความประพฤติ ดังนี้
๑) มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและมีความเป็นกลางทางการเมือง อานวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึ ดถื อ ประโยชน์ ของประเทศชาติ เหนื อกว่ าประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยึดหลักทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งและไม่ บิ ด เบื อ น
ข้อเท็จจริง
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
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(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ร่วมกับ
การพัฒนาชุมชน ให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
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ภาคผนวก
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องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
1. การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
1.1 พนักงานส่วนตาบล/พนักงานครู อบต.
กรอบอัตรากาลัง ปี กรอบอัตรากาลัง ปี
2564
2565
อัตรา มีคน อัตรา
รวม
รวม
เพิ่ม ลด
เพิ่ม ลด
ทั้งหมด ครอง ว่าง
อัตรา
อัตรา
1
1
1
1
1
1
1
1
7
4
3
7
7
6
3
3
6
6
3
3
3
3
5
4
1
5
5
23
13 10 - 23
23

กรอบอัตรากาลัง ปี
2566
รวม
เพิ่ม ลด
อัตรา
1
1
7
6
3
5
23

กรอบอัตรากาลัง ปี กรอบอัตรากาลัง ปี
2564
2565
อัตรา มีคน อัตรา
รวม
รวม
เพิ่ม ลด
เพิ่ม ลด
ทั้งหมด ครอง ว่าง
อัตรา
อัตรา
10
5
5
- 10
10
2
2
2
2
2
2
2
2
6
5
1
6
6
20
14
6
- 20
20

กรอบอัตรากาลัง ปี
2566
รวม
เพิ่ม ลด
อัตรา
10
2
2
6
20

กรอบอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างส่วนราชการ
ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม

1.2 พนักงานจ้าง
กรอบอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างส่วนราชการ
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม

2. การคานวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
รายการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น
คิดเป็นร้อยละ

ปี 2564
32,125,276

ปี 2565
33,731,540

ปี 2566
35,418,117

9,883,210

10,166,705

10,450,295

30.76

30.14

29.51
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
เรื่อง แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
--------------------------------ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อเป็นกรอบกาหนดอัตรา
ตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลแต่ละแห่ง ประกอบกับเพื่อเป็นการกาหนดทิศทางเปูาหมาย และ
อั ต ราพนั ก งานส่ ว นต าบล ในห้ ว งระยะเวลา 3 ปี ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด้ ว ย ประกอบกั บ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร จะสิ้นสุด
ลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร มีแผนอัตรากาลังฉบับใหม่ใช้อย่างต่อเนื่อง จึง อาศัยอานาจตามความนัย
มาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2563 จึงประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ดังนี้
1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร เรื่อง แผนอัตรากาลัง
3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่
กันยายน พ.ศ. 2563

(นายเอื้อน อดทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
เรื่อง กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
--------------------------------ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อเป็นกรอบกาหนดอัตรา
ตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้เหมาะสมและสอดคล้ องกับปริมาณงาน
และภารกิจขององค์การบริหารส่ว นตาบลแต่ละแห่ง และกาหนดโครงสร้างส่ วนราชการ ตาแหน่งงาน ให้
รับผิดชอบเพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประกอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
2564 – 2566 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ส่วนราชการในสังกัดมีหน้าที่รับผิดชอบงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จึง อาศัยอานาจตามความ
นัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และมติคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2563 จึงประกาศกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ดังนี้
1. สานักปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตาบล
และราชการที่มิได้กาหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดใดองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ การจัด ทาแผนพัฒนา
การจัดทาร่างข้อบัญญัติตาบล การจัดทาทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล การให้คาปรึกษาหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาของพนั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานจ้ า ง การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วน
ตาบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีโครงสร้าง
งานในสานักงานปลัด ดังนี้
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

( 70 )

-21.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.7 งานการเจ้าหน้าที่
2. กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุก
ประเภท เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การ
บริหารส่วนตาบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การ
หักภาษีและนาส่งรายงานเงินคงเหลือประจาวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล
การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่ อสร้าง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการ
ก่อสร้าง และซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บ รั กษา การเบิ ก จ่ ายวัส ดุ อุ ปกรณ์ อะไหล่ น้ามั นเชื้อ เพลิ ง และงานอื่ นที่ เกี่ย วข้ อง โดยมี
โครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
3.3 งานสาธารณูปโภค
3.4 งานผังเมือง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตารา
เรียน การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและ
ส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอื่น
ที่เกียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
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-34.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4.3 งานกิจการโรงเรียน
4.4 งานกีฬาและนันทนาการ
4.5 งานก่อนระดับวัยเรียนและปฐมวัย
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2563

(นายเอื้อน อดทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
เรื่อง การจัดคนลงสู่ตาแหน่งตามกรอบอัตรากาลังใหม่
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
………………………….
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่
9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีมติให้ความเห็นชอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ระยะเวลา ที่กาหนด
ดังนั้น องค์การบริห ารส่ วนตาบลเบญจขร จึงออกประกาศจัดคนลงสู่ตาแหน่งตามกรอบ
อัตรากาลังใหม่ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเบญจขร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2563

(นายเอื้อน อดทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
องค์การบริการส่วนตาบลเบญจขร อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ที่

ชื่อ-สกุล

๑

นายอนันต์ สวัสดี

๒

นายพิเชษฐ์ วงศ์อยู่

๓

สานักปลัด
พนักงานส่วนตาบล
-ว่าง-

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

ปริญญาตรี
(นิติศาสตร์)

๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑

กลาง

๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑

๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒

ต้น

๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒

ปลัด อบต.
นักบริหารงาน ท้องถิ่น
รองปลัด อบต.
นักบริหารงาน ท้องถิ่น

กลาง

ปริญญาโท
(รัฐประศาสนศาสตร์)

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

437,400
(36,450x12)
๓69,48๐
(30,790x12)

-

๖๒-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล

ต้น

๖๒-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล

ต้น

ปริญญาโท
(รัฐศาสตร์)
ปริญญาโท
(รัฐศาสตร์)

๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑

นายบัณฑิต สวัสดิ์รัมย์

ปวส.
ช่างไฟฟูากาลัง

๖๒-๓-๐๑-4805-๐๐๑

๗

นางสาวเนตภา รัตน์ประโคน

ปริญญาตรี
(บริหารธุรกิจ)

๗

ต้น

393,600
(32,600x12)
ชก.
329,760
(27,480x12)
ชก.
349,320
(29,110x12)
ปง.
138,120
(11,510x12)
ปง.
149,640
(12,470x12)
ปง./ชง.
๒๙๗,๙๐๐
(24,825x12)
ปง./ชง.
๒๙๗,๙๐๐
(24,825x12)

ชก.

๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑

ชก.

๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑

ปง.

๖๒-๓-๐๑-4805-๐๐๑

๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-

๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐2

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง.

๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ

๘

-ว่าง-

๖๒-๓-๐๑-๔5๐๑-๐๐1

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปง./ชง.

๖๒-๓-๐๑-๔5๐๑-๐๐1

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

๙

พนักงานจ้างตามภารกิจ
น.ส.รุดจิรา ห้อยมาลัย

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

-

๑๐

น.ส.ศิริวรรณ แช่มช้อย

ปวส.เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

๔

น.ส.สุภารัตน์ ดาเวช

๕

นายธนวัฒน์ วัฒนจิรพันธ์

๖

๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑

เงิน
ประจาตาแหน่ง
๘๔,๐๐๐
(7,000x12)
๔๒,๐๐๐
(3,500x12)

หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน
๘๔,๐๐๐
(7,000x12)

411,480

42,000
(3,500x12)

435,600
ว่าง

ว่าง
ว่าง

๒25,24๐
(18,770x12)
153,480
(12,790x12)

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

605,400

( 74 )

ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

ปวส.
การเกษตร
-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

-

146,760
(12,230x12)
112,800
(9,400x12)

มัธยมศึกษา
ตอนต้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

-

นักการ

-

-

นักการ

-

-

คนงาน

-

-

คนงาน

-

คนงาน

-

ต้น

เงิน
ประจาตาแหน่ง

หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(มีทักษะ)

11

นายนที คงทอง

12

-

13

พนักงานจ้างทั่วไป
นางหนิง ไชยโชติ

14

นายอนึ่ง บัวกลาง

15

-ว่าง-

16

พนักงานส่วนตาบล
นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ

๑7

ว่าง

๑8

นางสาวธนิดา อุปมัย

19

คนงาน

ว่าง

๑๐๘,๐๐๐
(9,000x12)
๑๐๘,๐๐๐
(9,000x12)
432,000
(36,000x12)

ว่าง (4)

กองคลัง
ปริญญาโท
(บธ.ม)
-

๖๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑
62-3-04-3201-001

ผู้อานวยการกองคลัง(นัก
บริหารงานคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

62-3-04-3204-001

นักวิชาการพัสดุ

ว่าง

ปริญญาตรี
(บธ.บ.)
-

๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑

เจ้าพนักงานพัสดุ

20

ว่าง

-

62-3-04-4204-001

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

21

นางธัญมน อุปถัมภ์

ปวส.
บริหารธุรกิจ
(บัญชี)

๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑

22

พนักงานจ้างตามภารกิจ
น.ส.สาวิตรี ศิริเวช

ปวส.
คอมพิวเตอร์

-

๒3

น.ส.สุรีย์ฉาย ยะถาคาร

ปวส.การบัญชี

ต้น

๖๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑

ปก./
ชก.
ปก.

62-3-04-3201-001

ผู้อานวยการกองคลัง(นัก
บริหารงานคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

376,080
(32,450x12)
355,320
(29,610x12)
249,480
(17,290x12)
297,900
(24,825x12)
297,900
(24,825x12)
199,800
(16,650x12)

62-3-04-3204-001

นักวิชาการพัสดุ

ปก./
ชก.
ปก.

๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./ชง.

62-3-04-4204-001

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ปง./ชง.

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปง./
ชง.
ปง./
ชง.
ปง

๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปง.

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

145,800
(12,150x12)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

-

130,920
(10,910x12)

๔๒,๐๐๐
(3,500x12)

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

418,080
ขอใช้บัญชี
กสถ.
ขอใช้บัญชี
กสถ.
ว่าง

( 75 )

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

24

กองช่าง
พนักงานส่วนตาบล
ว่าง

-

๖๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น

๖๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น

393,600
(32,600x12)

42,000
(3,500x12)

๒5

ว่าง

-

๖๒-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑

นายช่างโยธา

ปง./ชง.

๖๒-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑

นายช่างโยธา

ปง./ชง.

26

ว่าง

-

62-305-4702-001

นายช่างเขียนแบบ

ปง./ชง.

62-305-4702-001

นายช่างเขียนแบบ

ปง./ชง.

๒32,92๐
(24,285x12)
297,900
(24,285x12)

27

พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวอารีรัตน์ อดทน

ปริญญาตรี
วิศวกรรมโยธา

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

ปวส. ช่างโยธา

-

คนงาน

-

คนงาน

ที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงิน
ค่าตอบแทน
435,600
รายงาน
กสถ.
ว่าง
ว่าง

112,800
(9,400x12)

พนักงานจ้างทั่วไป
๒8

นายภาณุพงษ์ สาลีพวง

108,000
(9,000 x12)

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๒9

พนักงานส่วนตาบล
-ว่าง-

-

๖๒-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารการศึกษา)

ต้น

๖๒-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑

ผู้อานวยการกอการศึกษาฯ
(นักบริหารการศึกษา)

ต้น

393,600
(32,600x12)

30

นายวรวุฒิ แก่นจันทร์

ปริญญาตรี

๖๒-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑

นักวิชาการศึกษา

ปก.

๖๒-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑

นักวิชาการศึกษา

ปก.

31

นายอนุรักษ์ หวังเชิดกลาง

ปริญญาตรี
(บริหารธุรกิจ)

๖๒-๓-๐๘-๔๑๐๑-๐๐3

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

๖๒-๓-๐๘-๔๑๐๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

279,600
(19,800x12)
149,640
(12,970x12)

32

พนักงานครู อบต.
น.ส.ศรีไพร สายบุตร

ปริญญาตรี
(การศึกษา
ปฐมวัย) 5 ปี

62-3-08-66000-35

ครู

คศ.๑

62-3-08-66000-35

ครู

คศ.๑

249,120
(20,760x12)

33

น.ส.วรรณวิภา แต้มทอง

ปริญญาตรี
(การศึกษาปฐมวัย) 4 ปี

62-3-08-66000-34

ครู

คศ.๑

62-3-08-66000-34

ครู

คศ.๑

240,720
(20,060x12)

42,000
(3,500x12)

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

435,600
รายงาน
กสถ.

( 76 )

กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(คุณวุฒิ)
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ)

กรอบอัตรากาลังใหม่

ระดับ

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(คุณวุฒิ)
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ)

-

-

-

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

เงินเดือน

เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

หมาย
เหตุ
เงินเพิ่ม
อื่นๆ/
เงิน
ค่าตอบแทน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

๓4

นางคณิตา แสงศรี

๓5

ว่าง

ปริญญาตรี
(วิทยาศาสตร์)
-

36

พนักงานจ้างทั่วไป
นางจินตนา ศิริเวช

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

37

นางสาวพจนีย์ จันลา

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

38

นางสาวประริณญา แก้วกลั่น

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

39

นางสาววัชราภรณ์ ภู่ระโหง

-

-

คนงาน

-

-

คนงาน

-

-

180,00๐
(15,000x12)

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ว่าง

( 77 )

รายงานการประชุม
คณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
**************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายเอื้อน อดทน

ประธาน

เอื้อน อดทน

2

นายอนันต์ สวัสดี

กรรมการ

อนันต์ สวัสดี

3

นายพิเชษฐ์ วงศ์อยู่

กรรมการ

พิเชษฐ์ วงศ์อยู่

4

นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ

กรรมการ

อัจฉรา อารีตระกูลเลิศ

5

นายวรวุฒิ แก่นจันทร์

กรรมการ

วรวุฒิ แก่นจันทร์

6

นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช

กรรมการ/เลขานุการ

สุภารัตน์ ดาเวช

7

นายธนวัฒน์ วัฒนจิรพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ธนวัฒน์ วัฒนจิรพันธ์

8

นางสาวเนตนภา รัตน์ประโคน

ผู้ช่วยเลขานุการ

เนตนภา รัตน์ประโคน

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ที่ 323/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
ดังนี้
1.2.1 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
1.2.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
คณะกรรมการ
1.2.3 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล/รก.ผอ.กองช่าง คณะกรรมการ
1.2.4 ผู้อานวยการกองคลัง
คณะกรรมการ
1.2.5 ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ
1.2.6 หัวหน้าสานักปลัด
คณะกรรมการ/เลขานุการ
1.2.7 นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
1.2.8 เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 โดยให้สอดคล้องและคานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่
ตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
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-2กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
และคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบล
รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ ายขององค์การบริหารส่ ว นตาบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการ
จัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดระยะเวลา 3 ปี อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ อานาจหน้าที่และภารกิจความรับผิด ชอบองค์การบริห ารส่ว น
ตาบลในช่วงระยะเวลา 3 ปี
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกาลั งคนทั้งหมดขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการกาลังคน ประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าไร จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและกาลังคน ที่
ขาดอยู่และต้องการเพิ่มขึ้น อัตราความต้องการกาลังคนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายงานหรือ
ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อัตราการสูญเสียกาลังคนในแต่ละปี ตลอดระยะเวลา 3 ปี
4. ศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลั งคน เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้
กาลังคนที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสารวจและประเมิน
ความรู้ ค วามสามารถของก าลั ง คนที่ มี อ ยู่ ก ารพั ฒ นาหรื อ ฝึ ก อบรมก าลั ง คนที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้กาลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน
5. ศึกษาวิเคราะห์ การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การกาหนดตาแหน่งและ
ระดับตาแหน่งต่างๆ ในแต่ละส่วนราชการ
6. พิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ ทบทวน และขอปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ประจาประมาณ 2564 -2566
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา -ไม่มีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา -ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานฯ
- การจัดทาแผนอัตรากาลั ง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 ที่ไปที่มาเป็น
อย่างไร ขอให้เลขานุการชี้แจงให้คณะกรรมการรับทราบร่วมกัน ครับ
ผู้ช่วยเลขานุการ - ขอบคุณครับท่านประธาน ขอนาเรียนชี้แจงต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการควบคุมอัตรากาลังบุคลากรในสังกัด ตลอดระยะเวลา 3 ปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ซึ่งแผนเดิมของ อบต.เบญจขร ปี 2561 – 2563
จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 เราจาเป็นต้องจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อให้มี
ใช้ต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป องค์ประกอบของการจัดทาแผนอัตรากาลัง
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
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-33 ปี เป็นไปตามหมวด 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ปัจจุบัน ประกอบหนังสือ
สานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่อง การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ซึ่งสาระ
ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ควรมีดังนี้
1. บทศึกษาวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจ ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในช่วงระยะเวลา 3 ปี
2. บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการกาลังคนประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใด จึงจะ
สามารถปฏิ บั ติ ง าน ตามภารกิ จ ที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกาลั งคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
กาลังคน ที่ขาดอยู่และต้องการเพิ่มขึ้น อัตราความต้องการกาลังคนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
ขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อัตราการสูญเสียกาลังคนในแต่ละปี
4. บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ กาลังคน เป็นการวางแผนเพื่อให้มี
การใช้กาลังคนที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสารวจและ
ประเมินความรู้ความสามารถของกาลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมกาลังคนที่มีอยู่ให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้กาลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละ
คน
5. การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การกาหนดตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่งต่างๆ
เลขานุการ

- การวิเคราะห์ค่างานขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ใช้หลักบันได 8 ขั้น ตามคู่มือ
วิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง ของส่ ว นราชการ ของส านั ก พั ฒ นาระบบจ าแนกต าแหน่ ง และ
ค่าตอบแทน สานักงาน ก.พ. ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารกาลังคนภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการทางานจริง
ขั้นตอนที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์กาลังคน
ขั้นตอนที่ 6 การพิจารณาอุปทานกาลังคน
ขั้นตอนที่ 7 การกาหนดตาแหน่ง สายงาน และประเภทตาแหน่ง
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทาแผนกรอบอัตรากาลังของส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ดังนี้
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
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-4เนื่องจากการวิเคราะห์ค่างานนั้นจะต้องคานึงถึงภารกิจขององค์กรเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคม
- ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
- ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านการสาธารณสุข
- สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านและภูปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเกษตรกรรม
- ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร
- จัดหาและปรับปรุงบารุงรักษาแหล่งน้าทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คุ้มครองดูแลบารุงรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและข้อระเบียบกฎหมาย
การกาหนดจานวน/สายงานและประเภทตาแหน่ง
การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ใช้การวางกรอบ
อัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสม
ให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อานาจการบริ หารจั ดการ มีความคล่ องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ
ควรเน้ น ใช้อัตรากาลั ง แต่ล ะประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้ พิจารณากรอบให้
สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร ดังนี้
พนั ก งานส่ ว นต าบล : ปฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ หลั ก ลั ก ษณะงานที่ เ น้ น การใช้ ค วามรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
นโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทางาน มีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับ
บัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น กาหนดตาแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบล
ไว้ ดังนี้
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
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-5- สายงานบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การ
กาหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่ วนตาบลเบญจขร เป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบล
สามัญ ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท
ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
การจัดอัตรากาลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร
ประเด็นยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์
ตาแหน่งที่กาหนดรองรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
- ถนนในพื้นที่ตาบลเบญจขร ได้รับการบารุงรักษา
- ปลัด อบต. - รองปลัด อบต.
การพัฒนาโครงสร้าง - ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สาธารณูปการ
- ผอ.กองช่าง
พื้นฐานและ
- นักวิเคราะห์ฯ
สาธารณูปโภค
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างโยธา
- นายช่างเขียนแบบ
- เจ้าพนักงานธุรการ/ผช.เจ้า
พนักงานธุรการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาประชาชน
มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมเกษตร

- ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีและอัตราการแพร่ระบาด
ลดน้อยลง
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาความไม่สงบ
ต่างๆ ลดน้อยลง
- ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ได้รับสวัสดิการ
ตามสิทธิ์
- เด็กเยาวชนได้รับบริการทางการศึกษา
- ประชาชนร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ
- ประชาชนมีรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริม
- เยาวชน ประชาชน มีความรู้เหมาะสมกับการดารงชีวิต
การประกอบอาชีพ
- ประชาชนดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
- ประชาชนมี ร ายได้ จ ากการเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต ทาง

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต.
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
- เจ้าพนักงานปูองกันฯ
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา
- ยาม - นักการ - คนงาน

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต.
- หน.สานักปลัด
- ผช.นักพัฒนาชุมชน
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-6การเกษตรและอื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- เกษตรกรมีแหล่งน้าสาหรับการประกอบอาชีพ
- ทรัพยากร ธรรมชาติได้รับการคุ้มครองบารุงรักษา
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ตาบลตาหลังใน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการ

- การบริหารมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย

- เจ้าพนักงานธุรการ
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต.
- จพง.สาธารณสุข
- ผอ.กองการศึกษาฯ
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
- ครู
- ผู้ดูแลเด็ก
- คนงาน
- พนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้างทุกระดับ

ผู้ช่วยเลขานุการ - แต่ละส่วนราชการได้ส่งปริมาณงานมาให้ ฝุายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว และได้ดาเนินการ
วิเคราะห์ค่างาน ตามที่แต่ละส่วนราชการส่งมา โดยการวิเคราะห์ค่างานขององค์ การบริหาร
ส่วนตาบลเบญจขร ตามเอกสารที่แนบท้ายมาคะ
จานวนตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลที่ว่างตามกรอบอัตรากาลังเดิม มีดังนี้
ลาดับ ส่วนราชการ
1 สานักงานปลัด

ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัด อบต.

2

สานักงานปลัด

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

3

กองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลาดับ ส่วนราชการ
4 กองคลัง

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ

5

กองคลัง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

6

กองช่าง

ผู้อานวยการกองช่าง

7

กองช่าง

นายช่างโยธา

8

กองช่าง

นายช่างเขียนแบบ

9

กองการศึกษาฯ

ผู้อานวยการกอง
การศึกษาฯ

จานวน
วิธีดาเนินการในตาแหน่งว่าง
1 ตาแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ยุบเลิกไม่ได้ (ประกาศสรรหา)
1 คงตาแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมี
อยู่ไม่สามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งได้
1 ตาแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไม่ได้
จานวน
วิธีดาเนินการในตาแหน่งว่าง
1 ตาแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไม่ได้
1 คงตาแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมี
อยู่ไม่สามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งได้
1 ตาแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไม่ได้ (ประกาศสรรหา)
1 คงตาแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมี
อยู่ไม่สามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งได้
1 คงตาแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมี
อยู่ไม่สามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งได้
1 ตาแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไม่ได้ (ประกาศสรรหา)
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-7ผู้ช่วยเลขานุการ - ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลที่ว่างตามกรอบอัตรากาลังมีตาแหน่งใดบ้าง ที่เราจะสามารถ
ปรับ
เกลี่ยตาแหน่งได้ ซึ่งอยู่ที่ภาระงานปัจจุบันยังมีความจาเป็นหรือไม่อย่างไรครับ
ประธาน

- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้, นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ อยู่ในส่วนราชการโดยมีผู้บังคับบัญ ชา คือ
หัวหน้าสานักปลัด ผู้อานวยการกองคลัง และผู้อานวยการกองช่าง จึงขอให้หัวหน้าส่วน
ราชการได้วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นภาระงานนี้ด้วยครับ

หัวหน้าสานักปลัด - ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ยังคงตาแหน่งไว้เหมือนเดิม เนื่องจากสานักปลัด
ปฏิบัติงานมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องใช้ความรู้ทาง
เทคนิคหรือวิชาการ และต้องมีบุคลากรที่ดูแลในสายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการ
กองคลัง
จะต้อง
ตาบลเบญจขร

- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ยังคงตาแหน่งไว้เหมือนเดิม เนื่องจาก เป็นตาแหน่งที่มี
ความสาคัญ มีหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานและคุณภาพ และกองคลังจะต้องมีบุคลากรที่
ดูแลในสายงานการจัดเก็บรายได้ทั้งหมดค่ะ
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ยังคงตาแหน่งไว้เหมือนเดิม เนื่องจาก เป็นตาแหน่งที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปขององค์การบริหารส่วน

และต้องมีบุคลากรที่ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี(ขอบัญชี)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ยังคงตาแหน่งไว้เหมือนเดิม เนื่องจาก เป็นตาแหน่งที่จะต้อง
ดาเนินการ
จัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การทาบัญชี ทะเบียนพัสดุ การต่ออายุสัญญา และการ
เปลี่ยนแปลง
สัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเบญจขร และต้องมี
บุคลากรที่ดูแลงาน
ด้านการเงินและบัญชี จะต้องมีบุคลากรที่ดูแลในสายงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุค่ะ(ขอบัญชี)
ผู้อานวยการ
กองช่าง

- ตาแหน่ง นายช่างโยธา ยังคงตาแหน่งไว้เหมือนเดิมครับ เนื่องจาก กองช่างไม่มีข้าราชการ
ดัง นั้ น การด าเนิ น งานก่ อ สร้า งออกแบบและควบคุ ม อาคารจึ ง ต้ อ งการบุค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่งงานช่างรังวัด และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา จึงต้องการบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านครับ
ตาแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ยังคงตาแหน่งไว้เหมือนเดิมครับ เนื่องจาก สายงานนี้คลุมถึง
ตาแหน่ง ต่างๆ การดาเนินงานออกแบบจึงต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่งงานช่าง เขียนแบบ ที่ปฏิบัติงานทางช่างเขียนแบบ
จานวนตาแหน่งพนักงานจ้างที่ว่างตามกรอบอัตรากาลังเดิม มีดังนี้
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-9ลาดับ ส่วนราชการ
ตาแหน่ง
1 สานักงานปลัด พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถน้า)
2 สานักงานปลัด คนงาน
3 กองการศึกษาฯ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) เงินอุดหนุน

จานวน วิธีดาเนินการในตาแหน่งว่าง
1
ดาเนินงานสรรหาโดยวิธีการสอบ
4
ดาเนินงานสรรหาโดยวิธีการสอบ
1
ดาเนินงานสรรหาโดยวิธีการสอบ

ผู้ช่วยเลขานุการ - ตาแหน่งว่างของพนักงานจ้างเราจะสามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งได้ ซึ่งอยู่ที่ภาระงานปัจจุบัน
ยังมี
ความจาเป็นหรือไม่อย่างไรครับ
ประธาน

- สาหรับตาแหน่ง ว่างของพนักงานจ้าง อยู่ในส่วนราชการโดยมีผู้บังคับบัญชา คือ หัวหน้า
สานักปลัด และ ผู้อานวยการกองการศึกษา ทุกท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร

หัวหน้าสานักปลัด ตาแหน่ง พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ ) ยังคงตาแหน่งไว้

เหมือนเดิมค่ะ
ตาแหน่ ง คนงาน ยั งคงตาแหน่งไว้เหมือนเดิมครั บ เนื่องจากงานส านักปลั ดต้องการคนที่
สามารถใช้
แรงงาน เพื่อมาช่วยงานรถน้า ระบบสาธารณู ปโภคโภค และจานวนแรงงาน 5 คนเป็น
จานวนที่ เหมาะสมแล้วค่ะ
ผู้อานวยการ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ยังคงตาแหน่งไว้เหมือนเดิมครับ เนื่องจาก
กองการศึกษาฯ อบต.ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นตาแหน่งที่จาเป็น
และ
ขาดแคลนตาแหน่งผู้มีทักษะความชานาญในการดูแลเด็กครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบไม่ปรับเกลี่ยตาแหน่งว่างและคงตาแหน่งว่างไว้ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ 2564 – 2566
หัวหน้าสานักปลัด - สาหรับสานักปลัด ไม่มีความต้องการเพิ่มอัตรากาลังคนคะ เนื่องจากตามที่ได้วิเคราะห์
ปริมาณ
งานและกาลังคนมีปริมาณเพียงพอแล้ว ขาดแต่พนักงานส่วนตาบลมาบรรจุให้ครบตาม
อัตรา
กาลังที่ว่างอยู่ค่ะ
ผู้อานวยการ
ปริมาณกองคลัง
ครบตามอัตรา

- ส าหรั บ กองคลั งไม่ มีความต้องการเพิ่มอัตรากาลั งคนคะ เนื่องจากตามที่ได้วิเคราะห์
งานและกาลังคนมีปริมาณเพียงพอแล้ว ขาดแต่พนักงานส่วนตาบลมาบรรจุให้
กาลังที่ว่างอยู่คะ

ผู้อานวยการ

- สาหรับกองช่างไม่มีความต้องการเพิ่มอัตรากาลังคนครับ เนื่องจากตามปริมาณงานและ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
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กองช่าง

-10กาลังคนตามกรอบอัตรากาลังเดิมมีเพียงพอแล้ว ขาดแต่ข้าราชการมาบรรจุให้ครบตาม
อัตรากาลังที่ว่างอยู่ครับ
แต่จ ะขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ เพื่อรองรับเงินด้านงานสารบรรณ เพื่อให้ การ

บริหาร

ผู้อานวยการ
และ
กองการศึกษาฯ
ประธาน

มติที่ประชุม

งานเอกสารของกองช่างมีความเป็นระเบียบ มีระบบมากขึ้น และงานขับรถยนต์ซึ่งกองช่าง
ได้รับ มอบรถยนต์ส่วนกลางจากสานักปลัด มาเพื่อใช้ในงานของกองช่าง และจะต้องมี
ผู้รับผิดชอบ โดยในรอบต่อไป จึงจะขอตาแหน่ง พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุร การ 1 อั ตราและ ก าหนดต าแหน่ งพนัก งานจ้ างตามภารกิ จ ตาแหน่ง พนัก งานขั บ
รถยนต์ 1 อัตรา จึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาด้วยครับ
- สาหรับกองการศึกษาไม่มีความต้องการเพิ่มอัตรากาลังคนครับ เนื่องจากตามปริมาณงาน
กาลังคนมีปริมาณเพียงพอแล้ว
- จากที่ กองช่าง ได้ขอกาหนดตาแหน่งจานวน 2 ตาแหน่ง เพื่อขอกาหนดหลังจากจัดทา
แผนอัตากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ซึ่งมีพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เนื่องจากไม่มีผู้ ดูแล
ระบบงานสารบรรณและผู้ รั บ ผิ ด ชอบรถยนต์ ที่ ส านั ก ปลั ด มอบให้ ไ ปดู แ ล จึ ง ขอให้
คณะกรรมการพิจารณาให้ ฝุายเลขนุการ กาหนดตาแหน่ง เพื่อมีผู้มาดารงตาแหน่ง เพื่อ
รองรับภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น หรือไม่
เห็นด้วยกับการขอกาหนดตาแหน่งเพิ่ม ในครั้งต่อไป

เลขานุการ
- มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งเพิ่มนี้หรือไม่
รองปลัด อบต. - เมื่อทุกคน ได้มีมติเห็นชอบแล้วแล้ว ขอทราบภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนด้วยครับ
เลขานุการ
- ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 ตามกรอบอัตรากาลัง ดังนี้
ปี
2564
2565
2566
มติที่ประชุม

ประมาณจากข้อบัญญัติ
32,125,276
33,731,540
35,418,117

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร
9,883,210
10,166,704
10,452,295

คิดเป็นร้อยละ
30.76
30.14
29.51

เห็นชอบ ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
โดยไม่มีการกาหนดตาแหน่งเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธาน
- เรื่องอื่น ๆ มีท่านใดเสนอเรื่องอะไรบ้างครับถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
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-11เลขานุการ

- ขอเสนอเปิดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ปัจจุบันงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่ ง แวดล้ อ มมี ป ริ ม าณงานมากขึ้ น และความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด ตั้ ง กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมกากับดูแลงานด้านสาธารณสุข และรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
ทางส านักงานปลั ดจึ งขอจัดตั้งกองสาธารณสุขขึ้น คะ และขอแจ้งให้ คณะกรรมการโปรด
พิจารณาคะ
มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ กาหนดจัดตั้ง กองสาธารณสุข ฯ หลักจากการ
ดาเนินงานแผนอัตรากาลัง 3 ปีเสร็จสิ้นก่อน
เลิกประชุม เวลา 10.30 น.
(ลงชื่อ)
ศก ผู้จดรายงานการประชุม (ลงชื่อ)
ศก ผู้ทวนรายงานการ
ประชุม
(นางสาวเนตนภา รัตน์ประโคน)
(นายธนวัฒน์ วัฒนจิรพันธ์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ลงชื่อ) กิ
ก ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช)
คณะกรรมกรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ) กิ
ก
(นายอนันต์ สวัสดี)
คณะกรรมกรรมการ

กิ

ก

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเอื้อน อดทน)
ประธานคณะกรรมกรรมการ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
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