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๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
แสดงถึงข้อมูลอัตราก าลังของข้าราชการและพนักงานจ้างทุกประเภท ทั้งที่ตั้งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างจาก
งบประมาณท้องถิ่นนั้น และที่ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้าง จากเงินอุดหนุนของรัฐบาลอันเป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์อัตราก าลังในภาพรวมและแนวโน้มภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งและการสรรหาให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง โดยยึดถือตามประกาศระเบียบดังนี้ 
 ๑.๑ ประกาศคระกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด 
ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติความยากและคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคลากร โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
 ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ พนักงานจ้างส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ก าหนดเพ่ือปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความ
เหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เกิดความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร
โดยได้ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมา
ก าหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขรด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
 ๑.๓ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนด การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ตาม มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
 ๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่
ซ้ าซ้อนและเป็นไปตามประกาศคระกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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 ๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลังโครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและคัดเลือกต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม ่
 ๒.๔ เพ่ือให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเบญจขร สามารถใช้ในการด าเนินการวางแผนอัตราก าลังในการ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เป็นอย่างดี 
 ๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 ๒.๖ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขรให้เหมาะสม 
 ๒.๗ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ซึ่งมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเบญจขร เป็นประธานคระกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการและพนักงานส่วนต าบล ๑ คน เป็นเลขานุการ เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร รวมถึงสภาพ
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรตลอดจนการรองรับการขยายตัวของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและ
การเป็นประตูสู่อาเซียน 
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 ๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสระแก้ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ประกอบด้วย 
      ๓.๒.๑ ส านักปลัด ได้มีการแบ่งเป็นแต่ละงาน ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร และงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรมอบหมาย ประกอบด้วย 
  - งานบริหารงานทั่วไป 
  - งานนโยบายและแผน 

- งานการเจ้าหน้าที่ 
 - งานกฎหมายและคดี 
 - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนฅ 
 - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      ๓.๒.๒ กองคลัง มีหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเบิก - จ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
บ านาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี 
ทะเบียนคุมเงินสะสม เงินส ารองเงินสะสม งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรมอบหมาย ประกอบด้วย 
  - งานการเงินและบัญชี 
  - งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
  -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      ๓.๒.๓ กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรมอบหมาย 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
เยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เบญจขรมอบหมาย ประกอบด้วย 
  - งานบริหารงานศึกษา 
  - งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  - งานกิจการโรงเรียน 
  - งานกีฬาและนันทนาการ 
 ๓.๓ การก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มต่างๆ โดยมีแนวความคิดดังนี้ 
      ๓.๓.๑ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน (Strategic objective)  
     เพ่ือให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง
ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้จะเป็นการพิจารณาว่างานใน
ปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ไม่ตรงกับภารกิจใน
อนาคต รวมถึงหากงานปัจจุบันบางส่วน ไม่ต้องด าเนินการหรือมีอัตราก าลังเพียงพอแล้ว ให้พิจารณายกเลิก
หรือเกลี่ยอัตราก าลังให้งานอ่ืนที่มีความจ าเป็น หากเป็นงานที่ไม่จ าเป็นต้องใช้อัตราก าลังเพ่ิมให้พิจารณาใช้
เทคโนโลยี หรือปรับปรุงระบบงาน หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในอนาคต 
      ๓.๓.๒ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน (Supply pressure) 
     เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณาเพ่ือการจัดการทรัพยากร
บุคคลที่มี่อยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
     ๑. การจัดระดับขั้นงานที่เหมาะสม พิจารณาถึงต้นทุนการก าหนดระดับขั้นงานในแต่ละ
ประเภทในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและปรับระดับขั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยน าเอาชนิดของงาน ขอบข่ายงาน จุดมุ่งหมายของงานเชิงเจตนา เชิงหน่วยวัด
เปูาหมายของงาน มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา 
     ๒. การจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางด้านการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นตัวบุคลากรจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ถ้าหากตัว
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานจ้างรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี จะสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถผลักดันองค์กรไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้น ปัจจัยหนึ่งคือหัวหน้าหน่วยงาน ต้องตระหนักและ
มีความสามารถในการจัดก าลังคนให้เหมาะสมกับงานได้มากน้อยเพียงใดด้วยบุคลากรมีความสามารถระดับใดบ้าง 
มีจัดจ านวนเท่าใด จึงจัดวางคนให้เหมาะสมกับงานหรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือการท างาน
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เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบขอ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent : FTE) เป็น
การน าข้อมูลหน่วยนับภาระงานของบุคลากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (work process) ใน
อดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคล โดยมีสมมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่า
โดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากว่า เช่น ต าแหน่งคนงานทั่วไปต้องการใช้ก าลังคนมากกว่างาน
พิมพ์เอกสาร เป็นต้น แต่ในงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย มาตรฐานกลไก หรืองานบางประเภทไม่
สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากว่าจะ
เป็นข้อมูลที่ใช้ก าหนดค านวณอัตราก าลังต่องานจริง และต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามี
ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะงานที่ปฏิบัติอยู่อาจมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลัง ซึ่งเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน (มีตัวชี้วัด และพันธกิจของหน่วยงาน) มายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่
ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมายโดยน าข้อมูลการด าเนินงานจริงของหน่วยงาน
ในอดีต แนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคต
โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ภารกิจเร่งด่วน ภารกิจหลักที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการอัตราก าลังทีมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยก าลังคนใหม่ เพ่ือให้เกิดการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของหน่วยงานสูงสุด 
 ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดแบบ ๓๖๐ องศาและประเด็นต่างๆ (๓๖๐ Degree+lssue) 
เป็นวิธีการหนึ่งในการประเมินผลการท างานซึ่งใช้ผลจากหลายๆ แหล่งประกอบเข้าด้วยกันการประเมิน ๓๖๐ 
องศา เป็นกระบวนการของประเมินประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน ของผู้ที่ท าการประเมินจาก
หลายๆ แหล่งโดยน าคนจากรอบๆ ตัวเรามาทั้งหมด เช่น หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และตัว
เรา ตลอดจนผู้มารับบริการติดต่อราชการกับหน่วยงาน 
 การประเมินวิธีการนี้เพื่อหวังผล คือ 
  - การตื่นตัวของพนักงาน ซึ่งจะทราบถึงการเข้าใจตนเอง และเห็นว่าผู้อ่ืนเข้าใจเราอย่างไร
เป็นผลให้มีการตื่นตัวของพนักงาน 
  - เพ่ิมศักยภาพในการรับรู้ เป็นกุญแจส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
ผู้บริหาร ซึ่งยังผลให้เป็นรากฐานของกระบวนการจัดการ และภาวะความเป็นผู้น า 
 แหล่งของข้อมูลการประเมิน 
  ๑. แบบ ๑ องศา คือ การประเมินจากผู้บริหาร หรือการประเมินตนเอง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง 
การให้คะแนนกับความเป็นจริง เนื่องจากการเข้าข้างตนเอง และเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความเป็นปรปักษ์ 
เช่น เพศ ช่องว่างระหว่างอายุ เป็นต้น 
  ๒. แบบ ๙๐ องศา คือการประเมินจากด้านข้าง (ระดับเดียวกัน) จากเพ่ือร่วมงาน 
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  ๓. แบบ ๑๘๐ องศา คือ การประเมินจากล่างขึ้นบน (จากผู้ใต้บังคับบัญชา) 
  ๔. แบบ ๓๖๐ องศา คือ ๑+๒+๓ 
  ในการประเมินการวิเคราะห์จากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา และประเด็นต่างๆ เป็นการ
สอบถามความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆเรื่องการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณาอย่าง
น้อย ๓ ประเด็น ต่างๆ ดังนี้ 
  ๑. ต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละหน่วยงานนั้นมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใดเรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงการสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่นหากก าหนดโครงสร้างที่มากมายจะท าให้
เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าฝุาย งานธุรการ บุคลากรต าแหน่ง 
  ๒. เรื่องการเกษียณอายุราชการ อาจจะต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับ
ต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่เกษียณอายุไป เป็นต้น 
  ๓. ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ซึ่งมุมมองต่างๆ จะท าให้การ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานอื่นๆ (Benchmark)  
       กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในองค์กรที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันมี
หน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงาน
และปริมาณแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวน และการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร ได้ท าการพิจารณาเปรียบเทียบกรอบอัตราก าลังระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง อ าเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีลักษณะการปฏิบัติงาน ภารกิจและ
การปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
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ข้อมูลที่ใช้การเปรียบเทียบ 
ข้อมูลของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
ข้อมูลของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลซับมะกรูด 
๑. ขนาดขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

อบต.ขนาดกลาง อบต.ขนาดกลาง 

๒. จ านวนประชากร 4,422  คน  
๓.จ านวนหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน 
๔. งบประมาณรายจ่าย 32,125,200.-บาท  
๕. ศักยภาพ/จ านวนบุคลากร โ ค ร ง ส ร้ า ง แล ะ ก า รแบ่ ง ส่ ว น

ราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขรแบ่งเป็น ๔ ส่วนราชการ 
ดังนี้ 
๑. ส านักปลัด 
มีอัตราก าลัง 6 คน 
๒. กองคลัง 
มีอัตราก าลัง ๕ คน 
๓. กองช่าง 
มีอัตราก าลัง 3 คน 
๔. กองการศึกษาฯ 
มีอัตราก าลัง ๓ คน 

โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลซับมะกรูด
แบ่งเป็น ๔ ส่วนราชการ  
ดังนี้ 
๑. ส านักปลัด 
มีอัตราก าลัง 6 คน 
๒. กองคลัง 
มีอัตราก าลัง 4 คน 
๓. กองช่าง 
มีอัตราก าลัง ๒ คน 
๔. กองการศึกษาฯ 
มีอัตราก าลัง 2 คน 
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จากการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดและวิธีการดังกล่าวข้างต้นองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  
จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6) ต าแหน่งในสายงานต่างๆ เพ่ือรองรับภารกิจ และภาระ
งานที่จะเกิดข้ึนภายในอนาคต 
 ๑. ส านักปลัด 
  - หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)          จ านวน ๑ อัตรา 
  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ช านาญการ)          จ านวน ๑ อัตรา 
  - นักทรัพยากรบุคคล (ช านาญการ)           จ านวน ๑ อัตรา 
  - เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน)              จ านวน ๑ อัตรา 
  - เจ้าพนกังานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)                               จ านวน 2 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)           จ านวน 1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)              จ านวน ๑ อัตรา                                           
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)          จ านวน 1 อัตรา 
  - พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)          จ านวน ๑ อัตรา 
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)        จ านวน 1 อัตรา 
  - คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)                   จ านวน 4 อัตรา 
  - นักการ (พนักงานจ้างทั่วไป)            จ านวน ๑ อัตรา 
 ๒. กองคลัง 
  - ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)         จ านวน ๑ อัตรา 
  - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)          จ านวน 1 อัตรา 

- นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ)                          จ านวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)         จ านวน 1 อัตรา 

  - เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)          จ านวน ๑ อัตรา 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน)                 จ านวน ๑ อัตรา 

  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)        จ านวน ๑ อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)          จ านวน ๑ อัตรา 
 ๓. กองช่าง 
  - ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)          จ านวน ๑ อัตรา 
  - นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)                   จ านวน 1 อัตรา 
  - นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)           จ านวน 1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)          จ านวน 1 อัตรา 
  - คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)                    จ านวน 1 อัตรา 
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 ๔. กองการศึกษา 
  - ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษาระดับต้น)         จ านวน ๑ อัตรา 
  - นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)            จ านวน 1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน)                   จ านวน ๑ อัตรา 
  - คร ู (จัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ)            จ านวน 2 อัตรา 
  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (จัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ)   จ านวน 1 อัตรา 
  - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (จัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ)   จ านวน 1 อัตรา 
  - ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)            จ านวน 3 อัตรา 
  - คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)                  จ านวน 1 อัตรา 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างความ
เจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในด้านการเติบโต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนายั่งยืน ภาคพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ การต่างประเทศ
เชื่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและภูมิภาค และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วทั้ง ๕ ด้าน คือ  
๑. ด้านการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชน ให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ๒. ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยไห้ได้
คุณภาพมาตรฐานสากล ๓. ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ ๔.  
เพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว ๕. เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ในด้านการคมนาคม สะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรม  การเกษตร เขต
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริหารจัดการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๖๕๔) ในด้าน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
งบประมาณรายจ่าย จากการค านวณภาระค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ.๒๕๖3  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30,595,50๐.-บาท 
คิดเป็นร้อยละ 26.94 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3  
 ๓.๘ ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 ประวัติต าบลเบญจขร 
  ต าบลเบญจขร เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตต าบลซับมะกรูด อ าเภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรี 
ต าบลซับมะกรูดเป็นต าบลที่พ้ืนที่กว้างขวางมาก ประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา  
ซึ่งประเทศกัมพูชาขณะนั้นมีปัญหาการสู้รบภายในประเทศ และท าให้มีผลกระทบกับหมู่บ้านที่ใกล้ชายแดน 
ดังนั้นอ าเภอคลองหาดและจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้พิจารณาเห็นควรให้มีการแยกและจัดตั้งต าบลขึ้นใหม่ โดย
น าเอาชื่อหมู่บ้านเบญจขรซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่กึ่งกลางของหมู่บ้านต่างๆ ที่แยกออกมาจัดตั้งเป็นต าบลขึ้นใหม่ รวม  
๗ หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเป็นต าบลเบญจขร ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ โดยใช้ชื่อหมู่บ้านเบญจขร เป็น
ชื่อต าบล โดยมี นายบุญเลิศ ปลื้มมะลัง เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ (บ้านน้ าค า) และได้รับเลือกเป็นก านันประจ า
ต าบลเบญจขรคนแรก ปัจจุบันต าบลเบญจขรได้มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๐ หมู่บ้าน 
  ภายหลังองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  “ต าบลเบญจขร”เกิดจากการน าเอาชื่อหมู่บ้านเบญจขรซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่กึ่งกลางของ
หมู่บ้านต่างๆ ที่แยกออกมาจัดตั้งเป็นต าบลขึ้นใหม่ เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตต าบลซับมะกรูด อ าเภอคลอง
หาด จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

  ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ประกอบด้วย 

   ๑. ภูเขา ๕ ลูก อันประกอบด้วย เขาจานแก่น,เขาเบญจขร,เขาดินแดง,เขาน้อยและ
เขาดอยตาปาน หมายความว่า ในพ้ืนที่ต าบลเบญจขรเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนหลายเชื้อชาติ ซึ่งที่มา
จากหลายๆ แห่ง มาตั้งรกรากถ่ินฐานท ากินในพื้นท่ี เช่น ไทย-ญ้อ, ไทย-ส่วย เป็นต้น และอยู่กันอย่างแน่นแฟูน 
มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ส่วน สีเขียว หมายถึง การเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรที่สมบูรณ์ทั้งพืชไร่ และ
พืชสวน ดังค าขวัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรที่ว่า “ถิ่นดินด าท าเกษตรกรรม เขตนาข้าวพันธุ์ดี 
กล้วยไม้หลากสีบ้านซับพลูเหนือ” 
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   ๒. ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งก าลังขึ้นมาทางด้านหลังของเขาและ 
มีรัศมีเปล่งประกาย หมายความว่า การมีความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจกันจะน าพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทุก
พ้ืนที่ดังแสงของพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างทั่วถึงทุกแห่ง 

  ๑. สภาพทั่วไป 
   ๑.๑ ที่ตั้ง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ถนนสายวัฒนา - คลอง
หาด ต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอคลองหาด ๑๐ กิโลเมตร ห่างจาก 
จังหวัดสระแก้ว ๖๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๗,๕๔๐ ไร่ หรือประมาณ ๔๔.๐๖ ตารางกิโลเมตร โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
    ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลไทรทอง และต าบลไทรเดี่ยว อ าเภอคลองหาด 
    ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ 
    ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลซับมะกรูด อ าเภอคลองหาด 
    ทิศใต้ ติดต่อ ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด 
   ๑.๒ ภูมิประเทศ 
    ต าบลเบญจขร มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลอนคลื่นสูงๆต่ าๆ ลักษณะเป็นสูงเนิน
เขา น้ าท่วมเป็นบางแห่ง ซึ่งเดิมพ้ืนที่ต าบลเบญจขรเป็นปุาดงดิบ โดยสรุปสภาพพ้ืนที่ต าบลเบญจขร แบ่ง
ลักษณะพ้ืนทีไ่ด้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
    ๑. ลักษณะพ้ืนที่ดอน จะใช้ปลูกพืชไร่และไม้ยืนต้น อยู่ทางทิศตะวันออก
และทิศใต้ของต าบล ลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขาต่ าและที่ดอน 
    ๒. ลักษณะพ้ืนที่ราบต่ า จะใช้ปลูกข้าว ไม้ผล อยู่ทางทิศตะวันออกของ
ต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรมีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ภายในต าบลจ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 
ดังนี้ 

   หมู่ที่ ๑ บ้านน้ าค า   หมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู 
   หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ  หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง 
   หมู่ที่ ๓ บ้านเขาจานแก่น   หมู่ที่ ๘ บ้านซับพลูเหนือ 
   หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร   หมู่ที่ ๙ บ้านวังไหม 
   หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง   หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข 
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ตารางแสดงรายชื่อผู้ปกครองหมู่บ้านและผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ต าแหน่งในสภา 
๑ น้ าค า นายชูชาติ หวังเครื่องกลาง นางสมมุ่ง หวังเชิดกลาง 

นางสาวสุภาพร เฉลิมศรี 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

๒ ห้วยไคร้เหนือ นายบุญเชิด สีลาใส นายประสาทพร คุณทองแดง 
นางสาวนริศรา วงศ์จอม 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

๓ เขาจานแก่น นายสมาน ปริโยทัย นายสมนึก จารึกกลาง 
นางสุภาภรณ์ ภักตะไชย 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

๔ เบญจขร นายบุญเหลือ แต้มทอง นางโนรี งามดี 
นายค าผอง ทองทา 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

๕ ชุมทอง นายสัญญา อินทรประสพ นางขวัญเรือน พันหนองแสง 
นางรัศมี ประสาน 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

๖ ซับพลู นายค าพันธ์ การเกณฑ์ นายสมคิด จันทร์ทา 
นายนิ่ง ขลากระโทก 

ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา อบต. 

๗ เขาดินแดง นายสมพงศ์ เฉลิมศรี นางพรทิพย์ ตรีมงคล 
นางส ารวย อุตมะ 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

๘ ซับพลูเหนือ นายช านาญ นิลใหญ่ นางสุกัญญา คงเหม็ง สมาชิกสภา อบต. 
๙ วังไหม นายสังวาล ศรีประสาน นายสว่าง แก้ววิเศษ สมาชิกสภา อบต. 

๑๐ บ้านน้อยเจริญสุข นายอภิสิทธิ์ สงเหลา นายสมบัติ พรมจันทร์ 
นางบุญเหลือ เชียงทอง 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 

 
 
ล าดับที่ นายก อบต. คณะผู้บริหาร ต าแหน่ง 
๑ นายเอื้อน   อดทน นายจันทร์ ปุริปุญโน 

นางสาวทัศนีย์ สิงหะ 
นายเดือน ขันนอก 

รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายกฯ 
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   ๑.๕ ประชากร 
    ประชากรรวมทั้งสิ้น ๔,๓77 คน แยกเป็นชาย ๒,205 คน หญิง ๒,๑72 
คน จ านวน ๑,๓๒๘ ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

 
ประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
๑ น้ าค า 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 : ส านักงานทะเบียนราษฎรอ าเภอคลองหาด (ณ วันที่ มิถุนายน ๒๕63) 
  ๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 
   ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลเบญจขร ประกอบเกษตรกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะการ
ปลูกอ้อย ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกมากที่สุดในต าบล รองลงมาคือ มันส าปะหลัง มะละกอ ข้าวโพด และนอกเหนือจาก
อาชีพเกษตรคือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ แต่ในปัจจุบันได้มีการเริ่มขยายตัวทางอุตสาหกรรมบ้าง 
โดยมีแหล่งรับซื้อพืชทางการเกษตร ๑ แห่ง และมีตลาดลานค้าชุมชน ๒ แห่ง (ตลาดนัดชุมชนบ้านน้ าค า ตลาด
ค้าชุมชนชุมทอง) ท าให้ประชากรได้มีโอกาสประกอบอาชีพตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น
เกษตรกรรม การพาณิชย์และอ่ืนๆ 
   ๒.๑ หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
    ปั๊มน้ ามัน      จ านวน   ๙       แห่ง 
    ลานมันส าปะหลัง     จ านวน   ๒       แห่ง 
    ร้านขายของช า/อุปกรณ์การเกษตร   จ านวน   ๑๘     แห่ง 
    ร้านซ่อมรถ      จ านวน   ๘       แห่ง 
    โรงสี (ขนาดเล็ก)     จ านวน   ๔       แห่ง 
  ๓. สภาพสังคม 
   ๓.๑ การศึกษา 
    โรงเรียนระดับประถมศึกษา    จ านวน   ๓       แห่ง 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน   ๒       แห่ง 
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   ๓.๒ สถาบันและองค์กรศาสนา 
    วัด       จ านวน   ๕       แห่ง 
    ส านักสงฆ์      จ านวน   ๓       แห่ง 
   ๓.๓ สาธารณสุข 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ    จ านวน   ๒       แห่ง 
    อัตราการใช้ส้วมราดน้ า     ร้อยละ   ๑๐๐ 
   ๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    จุดพักสายตรวจต าบลเบญจขร    จ านวน   ๑       แห่ง 
 ๔. การบริการขั้นพื้นฐาน 
  ๔.๑ การคมนาคมและการจราจร 
   ต าบลเบญจขร มีการคมนาคมค่อนข้างสะดวก มีทางหลวงแผ่นดิน (ลาดยาง) ตัด
ผ่านต าบล ๒ สาย มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบล ซึ่งเป็นถนนลูกรังและลาดยาง แต่จะมีปัญหาบ้าง
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ดังตารางที่ ๔.๑ นี้ 

ตารางท่ี ๔.๑ สภาพถนนในต าบลเบญจขร 
ถนน สภาพถนน 

ถนนลาดยาง จ านวน ๔ สาย 
๑.สายวัฒนานคร - คลองหาด(เส้นใน)ยาว ๕ กม. ผ่านหมู่ ๓,๕,๙,๘,๖ 
๒.สายวัฒนานคร - คลองหาด(เส้นนอก)ยาว ๓ กม. ผ่านหมู่ ๒,๑ 
๓.สายเบญจขร - คลองยาง ยาว ๔ กม. ผ่านหมู่ ๑๐,๔ 
๔.สายบ้านซับพลู - คลองกลาง ยาว ๔ กม. ผ่านหมู่ ๖,๘ 

 
ใช้งานได้ด ี
ใช้งานได้ดีแต่แคบ 
ไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อ(รถบรรทุกมาก) 
ช่วงระยะกลางของถนนไม่ดี 

ถนนลูกรัง จ านวน ๖ สาย 
๑.สายบ้านวังไหม - บ้านเขาดินแดง - บ้านน้ าค า ยาว ๔.๕ กม. 
ผ่านหมู่ ๙,๗,๑ 
 
๒.สายบ้านชุมทอง - บ้านหนองคาย(ต าบลไทรเดี่ยว) ยาว ๖ กม. 
ผ่านหมู่ ๕ 
๓.สายบ้านชุมทอง - บ้านน้อยเจริญสุข ยาว ๔ กม. ผ่านหมู่ ๕,๔,๑๐ 
๔.สายบ้านน้ าค า - บ้านซับพลู - บ้านซับพลูเหนือ  
ยาวประมาณ ๑๐ กม. ผ่านหมู่ ๑,๖,๗,๘ 

 
ถนนลูกรังทุกสาย ในช่วงหน้าฝน
เป็นหลุมเป็นบ่อและในช่วงหน้าแล้ง
ฝุุนมาก 

 
ถนน สภาพถนน 

๕.สายบ้านซับพล-ูบ้านห้วยไคร้เหนือ ยาวประมาณ ๓-๔ กม. 
ผ่านหมู่ ๖,๒ 
๖.สายบ้านชุมทอง-บ้านเขาจานแก่น ยาว ๖ กม. ผ่านหมู่ ๕,๓ 

 

ถนนดิน มีจ านวนมาก ในช่วงฤดูฝนใช้รถแทรกเตอร์ดูแลกันเองตามสภาพ การคมนาคมสัญจรไม่สะดวก 
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๔.๒ การใช้ไฟฟ้า 
   ต าบลเบญจขร มีไฟฟูาเข้าครบทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของครัวเรือนทั้งหมด 
ในส่วนของครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟูาเข้าถึง เนื่องจากอยู่ไกลจากเสาไฟฟูาหลักการแก้ปัญหาจึงต้องใช้ไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์และตะเกียง บางครัวเรือนใช้วิธีการลากสายไฟพ่วงจากเพ่ือนบ้าน ส่วนครัวเรือนที่ไฟฟูาใช้
พบปัญหาคือในช่วงฝนตกจะเกิดไฟฟูาดับและไฟฟูาไม่พอเกิดจากไฟฟูาตก 
  ๔.๓ หารโทรคมนาคม 
   - ประชากรส่วนใหญ่มีโทรทัศน์เคลื่อนที่จากผู้ให้บริการเอกชนและสัญญาณ
ครอบคลุมครบถ้วนท าให้ระบบสื่อสารสามารถเข้าถึงทุกพ้ืนที่ภายในต าบลเบญจขร 
  ๔.๔ ระบบประปา 
   ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะต าบลเบญจขร มีระบบประปาให้บริการประชาชน
เกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้น ๒ หมู่บ้านที่ไม่มีประปาหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๗,๘ 
  ๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   แหล่งน้ าธรรมชาติในต าบลเบญจขร มีคลองสายหลัก ๔ คลอง คือ คลองไผ่ คลองวัง
จิก คลองไคร้เล็กและคลองน้ าค า ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ในการเกษตรของต าบล รวมทั้งยังมีคลองย่อยๆ อีก แต่ใน
ปัจจุบันคลองส่วนใหญ่มีน้ าใช้ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ดังตารางที่ ๔.๕ 

ตารางท่ี ๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาติในต าบล 
ชื่อล าน้ า/แหล่งน้ า ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งน้ า 

๑.คลองไผ่ หมู่ ๓ ๕ ๔ และ ๙ ความยาว ๑๐ กม. หน้าแล้งไม่มีน้ า ใช้น้ าด้าน
การเกษตร 

๒.คลองวังจิก(คลองห้วยไคร้) หมู่ ๘ ๖ ๒ และ ๑ ความยาว ๑๕ กม. หน้าแล้งไม่มีน้ า เพราะใช้
งานน้ ามากในด้านการเกษตร 

๓.คลองไคร้เล็ก หมู่ ๒ ความยาว ๒ กม. น้ าไหลซึมตลอดหากมีฝายก็
สามารถเก็บน้ าได้ 

๔.คลองน้ าค า หมู่ ๗ และ ๑ ความยาว ๑๐ กม. มีน้ าเป็นบางช่วง 
๕.คลองเบญจขร หมู่ ๔ หน้าแล้งไม่มีน้ า 
๖.ปลายคลองไผ่ หมู่ ๙ หน้าแล้งไม่มีน้ า 
๗.คลองตาบุญ หมู่ ๑ หน้าแล้งไม่มีน้ า 
๘.คลองตาลอ หมู่ ๒ และ ๖ ความยาว ๒ กม. มีน้ าไม่ขาดแต่น้อยเพราะไม่

มีฝายกั้น 
  
  ๔.๖ แห่งน้ าสาธารณะ 
   แหล่งน้ าสาธารณะ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ า ๑ แห่ง ฝาย ๙ แห่ง และสระน้ า
สาธารณะ ๔ แห่ง เนื่องจากต าบลเบญจขรมีพ้ืนที่มากแต่แหล่งน้ าสาธารณะมีน้อย รวมทั้งเป็นแหล่งน้ าขนาด
เล็กจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังตารางที่ ๔.๖ 
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ตารางท่ี ๔.๖ แหล่งน้ าสาธารณะในต าบล 
อ่างเก็บน้ า ขนาด (ไร่) สภาพแหล่งน้ า 

๑.บ้านเขาดินแดง หมู่ ๗ ๑๕ ไร่ (๔ เมตร) มีน้ าตลอดปี 
ฝาย ความสูงและความกว้าง (เมตร) สภาพแหล่งน้ า 

๑.ฝายน้ าล้น 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.ฝายน้ าล้นของชลประทาน 
หมู่ที่ ๕ 
๗.ฝาย รพช. หมู่ที่ ๕ 
๘.ฝาย มข.๒๗ หมู่ที่ ๖ 
๙.ฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๗ 
๑๐.ฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๙ 
๑๑.ฝายน้ าล้น หมู่ที่ ๒ 

สูง ๓.๕ กว้าง ๒๒ 
สูง ๑.๕ กว้าง ๑๐ 
สูง ๑.๕ กว้าง ๑๐ 
สูง ๑.๕ กว้าง ๑๐ 
สูง ๑.๕ กว้าง ๑๐ 

กว้าง ๑๕ 
กว้าง ๑๕ 
กว้าง ๑๐ 
กว้าง ๑๕ 

สูง ๓.๕ กว้าง ๒๒ 
สูง ๓ กว้าง ๑๐ 

ใช้งานได้ดี 
พังแล้ว 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ า 
พังแล้ว 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ า 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ า 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ า 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ า 
ใช้งานได้ดีถ้ามีน้ า 
รั่ว 
ใช้งานได้ดี 

สระน้ าสาธารณะ ขนาดและความลึก (ไร่) สภาพแหล่งน้ า 
๑.หมู่ที่ ๑ 
๒.หมู่ที่ ๒ 
๓.หมู่ที่ ๓ 
 
๔.หมู่ที ่๔ 

๘ ไร่ 
๑๐ ไร่ 
๑๐ ไร่ 

 
๘ ไร่ (๓ เมตร) 

หน้าแล้งน้ าแล้ง 
ไม่มีน้ า เก็บน้ าไม่อยู่ 
มีน้ าตลอดปี (ใช้ในประปาไม่พอใช้
การเกษตร) 
ไม่มีน้ าหน้าแล้งหน้าฝนน้ าไม่เต็ม (บน
เขา) 

  
  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร แบ่งส่วนราชการ
บริหาร เป็นฝุายนิติบัญญัติและฝุายบริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ๒ คน เป็นผู้ช่วยในการบริหารส่วนต าบลและแต่งตั้งเลขานุการอีก ๑ คน โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและฝุายนิติบัญญัติ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและในการด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานจะมีข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีส่วนราชการ ๔ ส่วน ดังนี้  
 ๑. ส านักงานปลัด มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
งานสังคมสงเคราะห์ และงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 ๒. กองคลัง มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้และงาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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 ๓. กองช่าง มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานออกแบบ ควบคุมอาหารและผังเมือง งาน
ประสานสาธารณูปโภค 
 ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษาและกิจการ
โรงเรียนและงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ด้านการเมือง การบริหาร 
 ก. ศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๑) จ านวนบุคลากร    จ านวน ๒7 คน 
   - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      ๑  คน 
   - รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     ๑  คน 
   - ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   9  คน 
   - ต าแหน่งในกองคลัง      5  คน 
   - ต าแหน่งในกองช่าง       2  คน 
   - ต าแหน่งในกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม    9  คน 
 
  (๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร (พนักงานส่วนต าบล) 
   - ปริญญาโท        6  คน 
   - ปริญญาตรี        5  คน 
   - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา      1  คน 
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โครงสร้างการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น ๔ กอง คือ 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายอนันต์   สวัสดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒ นายพิเชษฐ์   วงศ์อยู่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ส านักปลัด   

3 - หัวหน้าส านักปลัด รายงาน กสถ. 
4 นายธนวัฒน์ วัฒนจิรพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล  
5 นายบัณฑิต  สวัสดิ์รัมย์ เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๖ นางสาวสุภารัตน์   ดาเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๗ นางสาวเนตนภา รัตน์ประโคน เจ้าพนักงานธุรการ   
8 - เจ้าพนักงานธุรการ(1) ว่างเดิม 
8 - เจ้าพนักงานสาธารณสุข(1) ว่างเดิม 
9 นางสาวรุดจิรา   ห้อยมาลัย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนง.จ้างตามภารกิจ 

10 นางสาวศิริวรรณ   แช่มช้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนง.จ้างตามภารกิจ 
11 นายนที   คงทอง พนักงานขับรถยนต์  พนง.จ้างตามภารกิจ  
๑๒ - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ว่างเดิม 
๑๓ นางหนิง   ไชยโชติ นักการ พนง.จ้างทั่วไป 
14 นายอนึ่ง   บัวกลาง คนงาน (5) ว่าง 4 พนง.จ้างทั่วไป 

 กองคลัง   
๑5 นางอัจฉรา   อารีตระกูลเลิศ ผู้อ านวยการกองคลัง  
๑6 - นักวิชาการเงินและบัญช ี ขอใช้บัญชี กสถ. 
๑7 นางสาวธนิดา อุปมัย นักวิชาการพัสดุ  
18 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ว่างเดิม 
19 - เจ้าพนักงานพัสดุ ขอใข้บัญชี กสถ. 
20 นางสาวธัญมน  อุปถัมภ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
21 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนง.จ้างตามภารกิจ 
22 นางสาวสาวิตรี   ศิริเวช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ พนง.จ้างตามภารกิจ 
23 นางสาวสุรีย์ฉาย  ยะถาคาร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนง.จ้างตามภารกิจ 

 กองช่าง   
๒2 - ผู้อ านวยการกองช่าง รายงาน กสถ. 
๒3 - นายช่างโยธา  ว่างเดิม 
24 - นายช่างเขียนแบบ ว่างเดิม 
๒5 นางสาวอารีรัตน์  อดทน ผู้ช่วยนายชา่งโยธา  
26 นายภาณุพงษ์ สาลีพวง คนงาน  

 กองการศึกษาฯ   
๒7 - ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ ว่างเดิม 
28 นายวรวุฒิ แก่นจันทร์ นักวิชาการศึกษา  
29 นายอนุรักษ์ หวังเชิดกลาง เจ้าพนักงานธุรการ  
30 นางสาวศรีไพร   สายบุตร ครู คศ.1   
31 นางสาววรรณวิภา แต้มทอง ครู คศ.1  
32 นางสาวคณิตา   แสงศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนง.จ้างตามภารกิจ)  
33 - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนง.จ้างตามภารกิจ) ว่างเดิม 
34 นางสาวพจนีย์ จันลา . น.ส.จินตนา ศิริเวช 

นางสาวปริญญา แก้วกลั่น 
ผู้ดูแลเดก็   

34 นางสาววชัราภรณ์ ภู่ระโหง คนงานทั่วไป   
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 (๓) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

รายรับ 
รายรับจริง (ปี) 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 
หมวดภาษีอากร (๔๑๑๐๐๐) ๑๑๘,๘๖๑.๗๙ ๑๒๐,๙๔๓.๗๒ ๖๕,๙๘๗.๗๒ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (๔๑๑๐๐๑) ๔๑๘๔๖.๓๓ ๓๙,๕๖๑.๐๐ ๙,๕๖๐.๐๐ 
ภาษีบ ารุงท้องที่ (๔๑๑๐๐๒) ๗๕,๗๗๘.๔๖ ๘๐,๑๔๙.๗๒ ๕๕,๗๗๗.๗๒ 
ภาษีปูาย (๔๑๑๐๐๓) ๔๐๐ ๖๑๒.๐๐ ๖๕๐.๐๐ 
ภาษีอากรฆ่าสัตว์ (๔๑๑๐๐๔) ๖๒๑.๐๐ ๐ - 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 
(๔๑๒๐๐๐) 

๑๓๙,๕๘๗.๒๐ ๑,๐๘๘.๔๐ ๑,๔๐๑.๐๐ 

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (๔๑๒๑๐๑) ๐ ๐ ๐ 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ (๔๑๒๑๐๒) ๐ ๐ ๐ 
ค่าใบอนุญาตขายสุรา (๔๑๒๑๐๓) ๗๓๗.๓๐ ๖๙๘.๔๐ ๘๐๑.๐๐ 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก (๔๑๒๒๐๒) ๐ ๐ ๐ 
ค่าปรับการผิดสัญญา (๔๑๒๒๑๐) ๑๓๘,๖๐๐.- ๐ ๐ 
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ (๔๑๒๑๒๘) ๒๕๐ ๑๒๐ ๖๐๐ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (๔๑๓๐๐๐) ๑๕๐,๕๖๙.๘๕ ๔๔,๕๘๗.๐๘ ๑๔๓,๘๒๐.๔๖ 
ดอกเบี้ย (๔๑๓๐๐๓) ๑๕๐,๕๖๙.๘๕ ๔๔,๕๘๗.๐๘ ๑๔๓,๘๒๐.๔๖ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (๔๑๔๐๐๐) ๗๘,๗๙๘.- ๑๑๙,๓๐๐.๐๐ ๑๗,๒๐๗ 
เงินที่มีผู้อุทิศให้ (๔๑๕๐๐๓) ๐ ๐ ๐ 
ค่าขายแบบแปลน (๔๑๕๐๐๔) ๗๘,๔๐๐.- ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐ 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ (๔๑๕๙๙๙) ๓๙๘.- ๑,๓๐๐.๐๐ ๑๔,๗๐๗ 
หมวดภาษีจัดสรร (๔๒๑๐๐๐) ๑๔,๕๙๔,๗๐๐.๒๓ ๑๐,๐๔๔,๑๓๓.๔๙ ๑๓,๘๔๓,๒๔๙.๒๙ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ (๔๒๑๐๐๒) ๐ ๐ ๐ 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน(๔๒๑๐๐๑) ๐ ๑,๐๔๓,๔๙๔.๓๖ ๑,๐๐๓,๔๙๔.๐๖ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ตามแผนขั้นตอนฯ) (๔๒๑๐๐๓) ๑๐,๗๖๗,๕๕๓.๙๓ ๕,๗๓๑,๕๙๘.๑๘ ๕,๗๓๑,๕๙๘.๑๘ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ ใน ๙ (๔๒๑๐๐๔) ๑,๘๐๒,๕๐๑.๒๕ ๑,๒๙๖,๒๘๑.๑๘ ๓,๒๙๘,๒๘๑.๑๘ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (๔๒๑๐๐๕) ๑๙,๘๔๕.๗๓ ๕๓,๓๕๖.๔๓ ๖๓,๓๕๖.๔๓ 
ภาษีสุรา (๔๒๑๐๐๖) ๗๖๙,๙๖๐.๒๙ ๗๔๒,๐๒๒.๒๖ ๗๔๐,๐๒๒.๒๖ 
ภาษีสรรพสามิต (๔๒๑๐๐๗) ๑,๐๘๔,๑๔๐.๓๓ ๑,๑๑๓,๕๑๐.๘๘ ๑,๒๒๓,๕๑๐.๘๘ 
ค่าภาคหลวงแร่ (๔๒๑๐๑๒) ๒๗,๗๕๗.๓๓ ๑๔,๑๔๕.๔๓ ๑๔,๓๘๕.๔๓ 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ(๔๒๑๐๑๕) ๐ ๑๒,๗๗๗.๐๐ ๑๒,๕๖๗.๐๐ 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (๔๒๑๐๑๓) ๙๕,๙๔๑.๓๒ ๓๖,๙๒๗.๐๐ ๓๘,๙๘๗.๐๐ 
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รายรับ 
รายรับจริง (ปี) 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (๔๓๐๐๐๐) ๔,๓๘๙,๓๑๐.- ๔,๔๗๗,๘๖๔.๐๐ ๕,๘๐๓,๗๑๔ 
เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ 

   

และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า (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 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้จัดเวทีประชาคมเพ่ือให้มีการระดมความคิดเห็นจาก
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สะท้อนถึงสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนา เพ่ือน าข้อมูลมา
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร โดยก าหนดประเด็นและจัดหมวดหมู่ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร มีการระดมความคิดเห็น น าเสนอสภาพปัญหา เสนอแนะแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

  ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น
ปัญหา 

สภาพปัญหา พ้ืนที่/เปูาหมาย แนวทางแก้ไข 

๑.การ 
คมนาคม
ขนส่ง 

๑.ถนนภายในต าบลมีสภาพคับแคบเป็น
ลูกรังส่วนใหญ่ การสัญจรไปมาไม่สะดวก 
๒.ขาดระบบสัญญาณไฟตามบริเวณทาง
แยก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
๓.ถนนช ารุดเสียหายจากการบรรทุก
โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรและถูก
น้ ากัดเซาะองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมทุกๆ ปี 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านให้
มี ค ว ามสะดวก ปลอดภั ย โ ดยการ
ปรับปรุงก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน 
๒.ติดตั้งระบบไฟฟูาสาธารณะ ปูายบอก
ทางบริเวณทางแยก หรือจุดเสี่ยง 
๓.ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางให้อยู่ใน
สภาพดีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาเพ่ือให้ได้ใช้ประโยชน์ได้นาน
และปร ะหยั ด งบปร ะมาณ ในกา ร
ปรับปรุงและซ่อมแซม 

๒.การขยาย
เขตไฟฟูา
สาธารณะ 

๑.การเพ่ิมขึ้นของจ านวนครัวเรือนและ
ประชากร ท าให้ความต้องการใช้ไฟฟูามี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน 
๒.ไฟฟูาสาธารณะบางจุดช ารุดเสียหาย 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.ขยายเขตไฟฟูาภายในต าบล 
๒.ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาให้สามารถใช้
งานได้ดีและยืดอายุการใช้งาน 
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๓.การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 

๑.หอกระจายข่าว/เสียงตามสายยังไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่บางจุดได้ยินไม่ทั่วถึง
สภาพช ารุดเนื่องจากการใช้งานมานาน 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายของ
หมู่บ้านให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 

๔.แหล่งน้ า
เพ่ืออุปโภค
บริโภคและ
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

๑.ขาดแหล่งน้ าถาวรและต้นน้ าประกอบ
กับพ้ืนที่หน้าแล้งพ้ืนดินไม่สามารถกัก
เก็บน้ าเอาไว้ได้ 
๒.สภาพพ้ืนที่มีความต่างระดับลาดเอียง
ค่อนข้างมากโดยเฉพาะที่เป็นแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติ 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน/ประปา
เพ่ือการเกษตร 
๒.ขุดลอกแหล่งน้ าตามธรรมชาติหรือ
ขยายแหล่งน้ ามีความกว้างเพิ่ม 
๓.ก่อสร้างฝายเป็นช่วงๆเพ่ือการกักเก็บน้ า
เอาไว้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
๔.รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการ
อุปโภคและบริโภค 

๕.ระบบการ
ระบายน้ าและ
การผังเมือง 

๑.ขาดในเรื่องของการจัดวางผังเมือง
และชุมชน 
๒.ระบบระบายน้ าไม่เพียงพอในเขต
พ้ืนที่อาศัยของประชาชน 
๓.การบุกรุกที่สาธารณะ 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.ส ารวจ ออกแบบก าหนดเขตของผัง
เมือง ให้ เหมาะสมในการรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 
๒.ส ารวจเพ่ือการวางระบบการปรับปรุง
และวางระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
๓. ตรวจสอบและสอดส่องเพ่ือปูองกันการ
บุกรุก 

๖.การเตรียม
ความพร้อม
การเข้าสู่
ประชาคน
อาเซียนพ้ืนที่
เศรษฐกิจ
พิเศษ 

๑.ขาดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวการลงทุนและการขนส่งใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน 
๒.มาตรการปูองกันปัญหาแรงงานด้าน
สาธารณสุข และอาชญากรรมข้าม
ประเทศ 
๓.สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
และผลที่จะได้รับเมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนหรือในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
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  ๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่/เปูาหมาย แนวทางแก้ไข 
๑.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑.ขาดจิตส านึกในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชุมชน
ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
กลุ่มต่างๆหน่วยงานราชการได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
๓.เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนและครัวเรือน 

๒.การควบคุม
ปูองกันปัญหาขยะ
และมลภาวะ 

๑.ปริมาณขยะมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้นโดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้น
ของตลาดนัด 
๒.การขยายตัวของชุมชนและ
การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ ฝุุนละออง
โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถด าเนินการด้วย
ตนเองและการมีส่วนร่วมให้มากข้ึน 
๒.ด าเนินการกับการออกข้อบัญญัติต าบลอัน
เป็นมาตรการในการควบคุมบังคับและแก้ไข
เมื่อเกิดการพิพาท 
๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ้ืนที่ อ่ืนเพ่ือการ
ขับเคลื่อนบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.ปลูกจิตส านึกและสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ของการก าจัดขยะมูลฝอย การดูแลรักษา
แหล่งน้ า ล าคลอง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนใน
ชุมชนและมีแหล่งน้ าที่สะอาดใช้เ พ่ือการ
อุปโภคและบริโภค 
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  ๓. ด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นปัญหา สภาพปัญหา 
พ้ืนที่/

เปูาหมาย 
แนวทางแก้ไข 

๑.ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง 
๒.ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า 
๓.ขาดองค์ความรู้ เป็นการ
ลอกเลียนแบบไม่ได้ใช้ข้อมูลที่
แท้จริงของพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือ
เป็นฐานผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกันภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน 
๒.รณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดสารเพ่ือการอุปโภคและผลิต
เพ่ือจ าหน่าย 
๓.รณรงค์เก่ียวกับการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์
ธนาคารพันธ์พืชเพ่ือการลดต้นทุนการผลิต 
๔.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกัน
ผลผลิตเพ่ือการแปรรูปในการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลผลิตก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมและการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนด้าน
แรงงานคน  

๒.ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและเพ่ิม
ศักยภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชนและ
ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑.ไม่มีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
๒.ขาดการรวมกลุ่ม/การด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มไม่ต่อเนื่อง 
๓.สินค้า/หรือผลิตภัณฑ์ไม่ได้
มาตรฐานหรือไม่เป็นที่ดึงดูด
ผู้บริโภคเท่าที่ควร 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.จัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาการประกอบ
อาชีพให้แก่ประชาชน โดยค านึงถึงพ้ืนที่เป็น
ตัวตั้ง 
๒.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นทุนและ
ศักยภาพของชุมชนในการและเปลี่ยนเรียนรู้
และการสร้างเครือข่าย 
๓.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัตถกรรม มุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่ายกระดับการค้าและ
บริการให้ได้มาตรฐาน 
๔.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิตสนิค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างมาตรฐานให้เป็น
สากล 

๓.ส่งเสริมการค้า
การลงทุน 

๑.ไม่มีตลาดรองรับสินค้าที่กลุ่มได้
ผลิตขึ้น 
๒.ขาดสวัสดิการในเรื่องของการ
ส่งเสริมการออมของสมาชิก 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและ
แสวงหาตลาดตรงกับผู้บริโภค 
๒.ส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการค้าการ
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๓.ขาดการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
ดึงดูดผู้บริโภค 

ลงทุนในพื้นที่ เช่นปรับปรุงข้อกฎหมายหรือ
ข้อก าจัดต่างๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
ตลอดจนการพิจารณาการขออนุญาตต่างๆ 
๓.ส่งเสริมการออมในทุกระดับ 

 

  ๔. ด้านสังคม 

ประเด็นปัญหา สภาพปัญหา 
พ้ืนที่/

เปูาหมาย 
แนวทางแก้ไข 

๑.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

๑.ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสขาดการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ 
๒.ผู้พิการไม่ได้รับบริการที่ดี
เท่าท่ีควร 
๓.ขาดการส่งเสริมการสร้างงาน
สร้างรายได้ 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.ส ารวจรวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสใน
ท้องถิ่น เพื่อก าหนดแนวทางในการ
สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม ทั้งในด้านการศึกษา การ
พัฒนาอาชีพ 
๒.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ด้อยโอกาส เช่น ทางลาดส าหรับผู้
พิการ เป็นต้น 
๓.ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพ
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ท้องถิ่นตาม
ศักยภาพของชุมชนเพ่ือให้มีงานท ามีรายได้
พ่ึงพาตนเองได้ 

๒.กรปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

๑.ประชาชนจาดจิตอาสา 
๒.องค์การบริหารส่วนต าบลขาด
บุคลากร/เครื่องมืออุปกรณ์ 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย อาสาสมัคร
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งจุด/
ทีมรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านเพื่อ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ภายในชุมชน 
๒.พัฒนาระบบ/แผนการปูองกัน/
ประสิทธิภาพการท างาน การประสานการ
ท างานเม่ือเกิดเหตุพร้อมทั้งจัดหาและเสริม
ก าลังคนให้พร้อมกับการเผชิญเหตุ 

๓.การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบายมุข 
อาชญากรรม และ
ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว 

๑.สภาพพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 
๒.พ้ืนที่ใกล้กับประเทศกัมพูชา
แรงงานต้องอาศัยจากประเทศ
กัมพูชาน ามาปัญหาต่างๆการ
ลักลอบเข้าเมือง อาชญากรรม 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 

๑.บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ผู้น าท้องที่และทุกภาคส่วนใน
การหามาตรการในการปูองกันปัญหายาเสพ
ติดตลอดจนประสานกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหรือแจ้ง
เบาะแสซึ่งกันและกัน 
๒.เฝูาระวังและปูองกันเก่ียวกับการใช้
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แรงงานที่อาจจะแฝงเข้ามาเพ่ือหวัง
ประโยชน์แอบแฝงตลอดจนประชาสัมพันธ์
ให้คนในชุมชนเฝูาระวังหากพบเห็นให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่เพ่ือการผลักดันกับไปหรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย 

๔.การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ 

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

 ๑.ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้
ประชาชนรักหวงแหนและภาคภูมิใจในการ
ต่อสู้ของบรรพบุรุษและประเทศชาติ และ
หันมาร่วมกันพัฒนาประเทศชาติและ
ท้องถิ่น/ชุมชนของตนเองให้เจริญ 
๒.เฝูาระวังปัญหาด้านอาชญากรรมและ
ปัญหายาเสพติดให้มากขึ้น 
๓.พัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
แรงงาน บุคคลภายนอกร่วมกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืนเพ่ือเป็นมาตรการปูองกัน 
๔.ก าหนดกฎกติกามาตรการ เกี่ยวกับ
แรงงานให้รัดกุม ตลอดจนมาตรการการ
ตรวจสอบ ตรวจค้นให้มากขึ้นเมื่อมีการเปิด
พ้ืนทีเ่ศรษฐกิจพิเศษ เปิดด่านถาวรขึ้น 
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  ๕. ด้านการเมืองการบริหาร 

    

 

 

ประเด็นปัญหา สภาพปัญหา 
พ้ืนที่/

เปูาหมาย 
แนวทางแก้ไข 

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

๑.บุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขรมี
น้อยส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการประชาชน 
๒.บุคลากรขาดความเข้าใจ
และการประสานการท างาน
กับภาคีและภาครัฐ กับการ
รับมือเมื่อเปิดประชาคม
อาเซียนและจุดผ่อนปรนถาวร 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบล

เบญจขร 
และบุคลากร

ในองค์กร 

๑.พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนเกิดความพึงพอใจและสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ตลอดจนการปรับ เกลี่ ยต าแหน่ ง ให้
เหมาะสมกับงาน 
๒.เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญและก าลังใจตลอดจน
ทัศนคติของบุคลากรในองค์กรทุกระดับในการ
ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคและเต็มใจ 
๓.องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร โดยการก าหนดงาน และมีการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการจ้างสู่ประชาคม
อาเซียนและการเปิดจุดผ่อนปรนโดยเฉพาะด้าน
ภาษา 

๒.พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการภายใต้
หลักธรรมาภิ
บาลและหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.ให้มีการบริหารงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
๒.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้
มากขึ้น 
๓.จัดหาวัสดุที่อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
และเพียงพอเพ่ือการท างานที่
มีประสิทธิภาพ 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบล

เบญจขร 
ในบุคลากรใน

องค์กร 

๑.พัฒนาและปรับปรุงระบบงานและการให้บริการ
ประชาชนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าใน
การปฏิบั ติ ภารกิ จ  ค านึ งความต้องการของ
ประชาชน 
๒.พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส 
และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะของผู้รับบริการเป็นหลัก 
โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี
การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
๓.จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเ พ่ือประสิทธิภาพในการให้บริการ
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมให้บริการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและการเปิดจุดผ่อนปรนที่จะเกิดในอนาคต 
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 ๓.
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการ
ตรวจสอบและ
ก าหนด
มาตรการ
ควบคุม 

๑.ช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนค่อนข้าง
น้อย 
๒.ขาดในเรื่องของการจัดวาง
และติดตามประเมินผล การ
ควบคุมภายในยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 
และองค์กร 

๑.ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้เสียจากการด าเนินงานในการพัฒนาของ
ท้องถิ่น  และเปิดโอกาสให้มีส่ วนร่ วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานประโยชน์ของ
ภาคส่วนต่างๆให้เสมอภาคและมีความสมดุล 
๒.ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
องค์กร ภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนดและส่งเสริม
ให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาค
ประชาชนให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบมากขึ้น 

 

  ๖. ด้านการศึกษา 

ประเด็นปัญหา สภาพปัญหา 
พ้ืนที่/

เปูาหมาย 
แนวทางแก้ไข 

๑.ส่งเสริม
การศึกษาให้กับ
เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การศึกษา
ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
๒.ขยายโอกาส
และเพ่ิมช่อง
ทางด้าน
การศึกษาให้มี
ทางเลือกเพ่ิม
มากขึ้นส าหรับ
ผู้เรียน 

๑.เด็กและเยาวชนไม่ได้เข้ารับ
การศึกษาตามภาคบังคับที่
กฎหมายก าหนด ความไม่
เสมอภาคความไม่เท่าเทียม
กัน 
๒.สถานที่ศึกษา วัสดุอุปกรณ์
ทางด้านการศึกษายังไม่
เพียงพอโดยเฉพาะในศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลเบญจขร 
 

๑.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการก่อสร้าง
อาคารที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานศึกษาและส่งเสริมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานสากล 
๒.จัดหาอุปกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยีมาใช้กับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 
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  ๗. ด้านสาธารณสุข 

ประเด็นปัญหา สภาพปัญหา 
พ้ืนที่/

เปูาหมาย 
แนวทางแก้ไข 

๑.พัฒนาระบบของ
การก าจัดมลภาวะโดน
เฉพาะปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย 
๒.จัดวางระบบการ
ปูองกันเกี่ยวกับการ
แพร่ระบาดของโรคตืด
ต่อในคนและสัตว์ที่จะ
เกิดข้ึนเมื่อมีการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

๑.พ้ืนที่ส าหรับการรองรับ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ด้านมลภาวะตลอดจน
ข้อบัญญัติของกฎหมายที่จะ
ใช้ควบคุมยังไม่มีการ
ด าเนินการเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย เป็นต้น 
๒.สภาพพ้ืนที่เป็นการ
ประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมต้องอาศัย
แรงงานจากต่างประเทศซึ่ง
ยากต่อการควบคุมปัญหา
ของโรคติดต่อที่จะมากับ
แรงงานและกับการที่จะเปิด
ประชาคมอาเซียน 

ทุก
หมู่บ้าน
ในต าบล
เบญจขร 
 

๑.จัดหาพ้ืนที่รองรับหรือประสานการด าเนินการ
กับภาคเอกชนในการก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการแก้ไขตลอดจนการท าบันทึกข้อตกลงกับ
หน่วยงานอื่นที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือการ
รองรับกับปัญหาด้านมลภาวะที่จะเกิดขึ้นใน
ระยะยาว 
๒.ก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการปูองกัน
เกี่ยวกับปัญหาของโรคติดต่อที่จะเข้ามาใน
ประเทศ ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่
ทันสมัยในการที่จะใช้ในการปูองกันและควบคุม
หรือตรวจสอบเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ ให้ได้
มาตรฐาน 
๓.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆใน
กา รจั ดท า แผนกา รปู อ งกั นหรื อก า รออก
ข้อก าหนดหรือกฎหมายเพ่ือใช้ในการควบคุม
ปูองกันในระยะยาว 
๔.สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ชุมชน 
เกี่ยวกับการใช้แรงงานในพ้ืนที่โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
แรงงานที่ต้องมีการพักค้างในพ้ืนที่ต้องมีการจัดที่
พักให้ได้มาตรฐานและมีระบบสาธารณสุขที่ดีไม่
ก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน 

 ล าดับที่ ๑. ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมน้ าคือ
ปัจจัยที่ส าคัญในการประกอบอาชีพ ประกอบกับสภาพพ้ืนที่ไม่สามารถกักเก็บน้ าเอาไว้ได้โดยเฉพาะในช่วงฤดู
แล้ง และระบบประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการช่วงฤดูแล้งขาดแคลนต้องอาศัยจากการประปาตลอดจน
ปัญหาของระบบประปาบาดาลที่มีคราบหินปูนค่อนข้างมาก 

 ล าดับที่ ๒. ปัญหาค่าครองชีพ เนื่องจากปัจจุบันสินค้าราคาสูงโดยเฉพาะต้นทุนทางด้านการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็น แรงงานขั้นต่ า ปุ๋ย สารก าจัดวัชพืช เมล็ดพันธ์ เชื้อเพลิง เป็นต้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาของผลผลิตที่ได้รับ ไม่คุ้มกับทุนที่ต้องลงไปก่อให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบเพราะปัจจุบัน
เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเนื่องจากระบบของการค้ าประกันที่ไม่มีบุคคลหรือทรัพย์สินใน
การค้ าประกันเนื่องจากพ้ืนที่เป็นพื้นที่ สปก. ทั้งหมด 

 ล าดับที่ ๓. ปัญหาด้านการคมนาคม เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นเส้นทางลูกรัง การขนสินค้าหรือ
ผลผลิตทางด้านการเกษตรออกจากพ้ืนที่ การใช้รถบรรทุกออกซึ่งก่อให้เกิดปัญหาถนนช ารุด โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงหน้าฝน เส้นทางคมนาคมจะช ารุดค่อนข้างเพราะเป็นลูกรัง น้ ากัดเซาะการบรรทุก
ค่อนข้างมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับ อ้อย และการขยายตัวของประชาชนที่จะเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนเส้นทางถนน
สายหลักจะเป็นทางโค้งค่อนข้างมากปูายสัญญาณจราจรหรือปูายแจ้งเตือนต่างๆ ค่อนข้างน้อยก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย 

 ล าดับที่ ๔. ปัญหาน้ าท่วมขังและการระบายน้ า สาเหตุเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ของต าบล
เบญจขร เป็นพ้ืนที่ลาดเอียงต่างระดับเทลาดไปทางด้านตะวันออก ระบบระบายน้ ายังไม่เพียงพอประกอบกับ
การขยายตัวของประชาชนการถมดินเพ่ือการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังการระบายน้ าไป
ทันแหล่งน้ าที่จะรองรับที่เป็นตามธรรมชาติค่อนข้างน้อย 

 ล าดับที่ ๕. ปัญหาเรื่องเสาไฟฟูาและแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีปัญหาเรื่องของ
การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ด้านเกษตรกรรม บ้านเรือนของประชาชนจะอยู่กระจาย การ
ที่จะติดตั้งระบบแสงสว่างไฟฟูาสาธารณะซึ่งต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร แล้วที่มีค่อนข้างน้อยซึ่งส่งผลต่อการติดตั้งที่ไม่เพียงพอและครอบคลุมบาง
พ้ืนที ่

 ล าดับที่ ๖. ปัญหาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากมีกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่มีฐานะยากจนและ
ขาดการดูแลเพิ่มมากข้ึน เมือ่เปรียบเทียบกับค่าครองชีพที่ได้รับค่อนข้างน้อยจึงเป็นปัญหาต่อการด ารงชีพทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีงบประมาณที่จะไปสนับสนุนกับกลุ่มคนดังกล่าวเพ่ิมเติมได้ ประกอบกับที่มี
ประชาชนที่ตกเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านรายได้ตามข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานและการขึ้นทะเบียนแก้ปัญหา
ความยากจนเป็นจ านวนที่เพ่ิมมากข้ึน 

 ล าดับที่ ๗. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปสาเหตุของปัญหาได้ดังนี้ 

  ๗.๑. ประชากรเพ่ิมมากขึ้น พ้ืนที่เริ่มมีการขยายตัวปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษการ
เปิดจุดผ่อนปรนที่จะมีข้ึนก่อนให้เกิดปัญหามลภาวะโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย 
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  ๗.๒. ขาดการจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ ท าให้มีปัญหาในการก าจัดขยะไม่ถูกวิธี
ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษตามมา 

 ล าดับที่ ๘. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย ส่วนใหญ่ยังรอให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและการปูองกัน
ระงับโรคติดต่อ 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
“ศูนยก์ลางโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย” 
  พันธกิจของจังหวัดสระแก้ว (Mission) 
   ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถด าเนินการขนส่งและกระจายสินค้า
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 
   ๒. ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับ
การเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด 
   ๓. ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพ่ือ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวิติศาสตร์วัฒนธรรมขอม 
   ๔. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 ๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาต าบล      
เบญจขรตามอ านาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนต าบลเบญจขร 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือท าการก่อสร้างปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปการพ้ืนฐานอันพึงมีในชุมชนซึ่ง
ได้แก่ ถนน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือ ประปาและไฟฟูาสาธารณะ เพ่ือเป็นการบริการ
ประชาชนธุรกิจและราชการทุกฝุาย อันจะส่งเสริมให้เกิดความเจริญเป็นที่นิยมแก่ผู้อาศัยเปูาหมาย 
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   ๑. จะด าเนินการให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นถนน ทางเท้าตรอก
ซอย และท่อระบายน้ า โดยจะปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและเรียบร้อย 
   ๒. จะด าเนินการปรับปรุงให้มีแสงสว่างบริเวณถนน ตรอก ซอย ภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างทั่วถึง 
   ๓. จะปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ก่อสร้างซ่อมแซมถนน ทางเดินเท้าให้ได้มาตรฐาน 
   ๒. ขยายเขตไฟฟูา ประปาสาธารณะให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
   ๓. ปรับปรุงระบบระบายน้ าให้สะดวกไม่เกิดน้ าท่วมขัง 
   ๔. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
   ๕. พัฒนาปรับปรุงก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการบริหารการด าเนินกิจการตลาด
ให้ได้มาตรฐาน 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือการพัฒนาซึ่ งครอบคลุมกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมความสวยงามสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่อาศัยและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ไม่รู้จักหมดสิ้น 

เปูาหมาย 
   ๑. จะด าเนินการปรับปรุงเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้เพ่ิมมากข้ึน 
   ๒. พัฒนากลุ่มองค์กรเป็นแหล่งเรียนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   ๓. รณรงค์ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนโดยการจัดท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรควรจะท า 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ด าเนินการไปด้วยความ
เข้มแข็ง เพ่ือสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร และวิถีทางธุรกิจใหม่ๆ 
  เปูาหมาย 
   ๑. ส่งเสริมอาชีพของราษฎรในพ้ืนที่ 
   ๒. ส่งเสริมสินค้าพ้ืนเมืองผลผลิตทางการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที ่
   ๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่มองค์กรและการท างานแบบเครือข่ายแนวทางการพัฒนา 
   ๑. ส่งเสริมและหาช่องทางการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร 
   ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มองค์กรเพ่ือการพัฒนาสู่วิสาหกิจ
ชุมชนพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าพ้ืนบ้านหรือเกษตรให้ได้มาตรฐานเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือเป็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566         ((  3322  )) 
 

   ๒. ลดจ านวนผู้ติดยาเสพติดและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มเสี่ยง 
   ๓. เพ่ือส่งเสริมให้บริการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   ๔. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
   ๕. เพ่ือส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนขั้นพ้ืนฐานได้อย่างทั่วถึง 
   ๖. เพ่ือให้มีสถานที่ออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและจัดการแข่งขันกีฬาแก่
ประชาชนในพ้ืนที ่
   ๗. เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด 
   ๘. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ 
  เปูาหมาย 
   ๑. จัดการคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอยู่ดีขึ้น 
   ๒. ให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
   ๓. จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ๔. รักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
   ๕. จัดการปรับปรุงสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกายให้เพียงพอ 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ปูองกันและรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   ๒. รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ๓. ส่งเสริมความรู้เรื่องต่างๆ ให้กับประชาชน 
   ๔. การรักษาความสะอาดแบบบูรณาการ 
   ๕. ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม กีฬานันทนาการ และสวัสดิการต่างๆ 
   ๖. ส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรในพื้นที่ 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือพัฒนาซึ่งครอบคลุมกจิกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร พึงกระท าเพ่ือ
เผยแพร่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้ประชาชนได้เข้าใจและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองอีกทั้งหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบดังกล่าว นอกจากนี้ยังรวมถึง
การปรับปรุงและการจัดระบบบริหารให้สามารถอ านวยการบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เปูาหมาย 
   ๑. จะด าเนินการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 
   ๒. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย 
   ๓. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 
   ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
ความรู้ทั่วไป 
   ๒. พัฒนาให้ความรู้เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
   ๓. ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
   ๔. รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภารกิจรอง) 
 ๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือการส่งเสริมและการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคมไทยให้อยู่คู่สืบต่อไปให้คนรุ่นหลังได้รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม ตลอดจนการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นน ามาสร้างเป็นนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า อันน าไปสู่การเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 
  เปูาหมาย 
   ๑. การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๒. ส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน 
   ๒. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
   ๓. ส่งเสริมองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดท าเป็นหลักสูตรการเรียนรุ้ใน
ชุมชนเพ่ือการถ่ายทอด 
 ๒. ยุทธศาสตร์การกีฬา การท่องเที่ยวและนันทนาการ และการสาธารณสุข 
  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย
ส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่ในการออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจหรือสวนสาธารณะ ให้ครอบคลุมในพ้ืนที่
ต าบลเบญจขร สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  เปูาหมาย 
   ๑. ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นท่ีออกก าลังกายและนันทนาการให้เพียงพอ 
   ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพ 
   ๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและการบริโภค 
   ๔. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. จัดหาอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย เพ่ิมสนามกีฬาให้กับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
   ๒. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภค 
   ๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และโฮมสเตย์ 
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
   ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่อมแซมปรับปรุง ถนน พ้ืนผิวจราจร ให้ใช้งาน
ได้อย่างคงทนถาวร สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ปรับปรุงด้านคมนาคม สาธารณูปการ ระบบ
ไฟฟูาประชาชนและสาธารณะ การผังเมืองเพ่ือคุณภาพของการใช้งาน 
   ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้กับประชาชนเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เสริม ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารตามแนวปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมพัฒนาสินค้าหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชน 
   ๓. นโยบายด้านสังคม จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี 
ให้ได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึงและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างคนในต าบล
ด้วยการจัดกิจกรรม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมงานกิจการอาสาสมัครปูองกันภัย
พลเรือน งานบรรเทาสาธารณภัย เกิดความร่วมมือในการท างาน และเพ่ือต่อต้านภัยจากยาเสพติด 
   ๔. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมสาธารณสุขและกีฬา ส่งเสริมด้าน
การศึกษาในเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของต าบลให้คงอยู่คู่กับต าบล ส่งเสริมสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการออกก าลังกายทุกหมู่บ้าน พัฒนาระบบการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามหลักอนามัยและการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
   ๕. นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม เร่งปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์ ให้มี พ้ืนที่สะอาด 
ปราศจากขยะมูลฝอย เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปุาชุมชน สร้างจิตส านึกในความเป็นเจ้าของชุมชนในการช่ว ยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ปุา ส่งเสริมเรื่องการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
   ๖. นโยบายด้านการเมืองการฯ พัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเวทีประชาคมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมเพ่ือรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนการประสาน
กับภาคีเพ่ือการบริหารจัดการที่โปร่งใสเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลและหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินงานโดยน าหลักการปกครองตนเองภายใต้การก ากับดูแล
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่บริการประชาชนด้านการพัฒนา
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร นั้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
จะต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ยังเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
เน้นพื้นที่เป็นตัวตั้ง มุ่งเน้นทุนและศักยภาพของชุมชนในการที่จะน ามาบริการจัดการเพ่ิมการเสริมสร้างตัวของ
ชุมชน กลุ่มองค์กรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 

 การวิเคราะห์ศักยภาพ 

 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้หลัก SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีอ านาจหน้าที่จะเข้าไปด าเนินการ แก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา โดนสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
จัดตั้งสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และให้
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT เช่น 

 ๕.๑ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

  (๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  (๒) การจัดให้มีและการบ ารุงทางระบายน้ า 
  (๓) การจัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (๔) จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (๕) จัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
  (๖) จัดให้มีการสาธารณูปการ 
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 ๕.๒ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๒) การจัดการและการดูแลเกี่ยวกับระบบน้ าเสียโดยรวม 
  (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
  (๔) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  (๕) การจัดการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
  (๖) การจัดการเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติต าบลเกี่ยวกับการจัดการปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอย บ่อดักไขมัน เป็นต้น 
 ๕.๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (๒) การจัดให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การผักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  (๓) การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (๔) การส่งเสริมการพัฒนาการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (๕) จัดให้มีการปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  (๖) การส่งเสริมกิจการเกี่ยวกับการพาณิช 
  (๗) การส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ๕.๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) จัดให้มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (๓) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอันดีของประชาชนในเขต
ต าบล 
  (๔) การส่งเสริมและการสนับสนุนปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕.๕ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  (๑) จัดให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๒) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๓) การจัดวางระบบผังเมือง 
  (๔) จัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  (๕) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และประสานการจัดท าแผนพัฒนาในทุก
ระดับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการลงทุนตามแนวนโยบาย 
 ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) การจัดการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (๒) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๓) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  (๔) การส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
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 ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเบญจขร มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนใน
ลักษณะที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
  (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น ในการมีมาตรการปูองกัน 
  (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร 
  (๔) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุน
หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๕) ส่งเสริมการปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ โดยใช้เทคนิค SEOT Analysis เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห ์
  ปัจจัยภายใน 
  ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ ที่ต้องน ามาพิจารณา 
  ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ 
การก ากับดูแล เป็นต้น 
   - ระเบียบ กฎหมาย 
   - บุคลากร ได้แก่ อัตราก าลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น 
   - งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ 
   - ระบบฐานข้อมูล 
   - การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   - ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยในหน่วยงานมีส่วนดี ความ
เข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงาน 
  ปัจจัยภายนอก 
  ประกอบด้วย 
   - ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์ 
   - ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การ
ออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชย์กรรม การคลัง 
   - ด้านสังคม 
   - นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
   - เทคโนโลยี 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพ
เช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอ าเภอ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาส อันดีต่อชุมชนหรือท้องถิ่นโดยจะต้อง
พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 
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  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 
  ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   จุดแข็ง (Strength : S)  
   ๑. เป็นศูนย์กลางการค้า การขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและการเปิดเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
   ๒. มีสภาพเป็นนิติบุคคล สามารถสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
ครอบคลุม และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
   ๓. มีเส้นทางคมนาคมที่ครอบคลุมเชื่อมโยงต่อระหว่างถนนหลัก ถนนรอง ที่
คล่องตัวและสะดวกกับแหล่งอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ 
   จุดอ่อน (Weakness : W) 
   ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีงบประมาณที่จ ากัด 
   ๒. อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
   ๓. ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ าถาวรขนาดใหญ่ เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
   อุปสรรค (Threat = T) 
   ๑. ภายในต าบล โดยเฉพาะการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้ถนนเกิดการ
ช ารุด น้ าหนักบรรทุกที่เกินกว่าที่ก าหนด 
   ๒. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระดับประเทศการเปิดพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษหรือประชาคมอาเซียน ส่งผลกระทบต่อการบริหาร การให้บริการในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   จุดแข็ง (Strength = S) 
   ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีหมู่บ้านที่เข้มแข็ง และกลุ่มองค์กรต่างๆ ใน
พ้ืนที่ของต าบลเบญจขร ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรให้การสนับสนุน การรวมกลุ่มในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมมือเพ่ือการตอบสนองต่อวิถีชีวิตของชุมชนและคนในท้องถิ่น
ท าให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เกิดความยั่งยืนและความสามัคคีของคนในชุมชน 
   ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีการส่งเสริมการออกก าลังกาย การส่งเสริม
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน ตลอดจนอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
   ๓. ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกายมากขึ้น โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุนกลุ่มองค์กร ชมรมต่างๆ เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคภัย
ต่างๆ 
   ๔. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน ๒ แห่ง 
   ๕. มีโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน ๓ แห่ง 
   ๖. รัฐบาลมีนโยบายจัดสวัสดิการให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้
น้อยอย่างทั่วถึง 
   จุดอ่อน (Weakness = W) 
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   ๑. ประชาชนบางส่วนยังขาดความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
โดยเฉพาะในช่วงของการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 
   ๒. ประชาชนบางส่วนยังขาดระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิตร่วมกัน เช่น การดูแล
รักษาความสะอาดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การรุกล้ า พ้ืนที่สาธารณะโดยเฉพาะถนนที่ติดกับพ้ืนที่
เกษตรกรรม 
   ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ยังขาดแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นหาข้อมูล
ทางด้านการศึกษา เช่น ห้องสมุดต าบล 
   ๔. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ
ประเทศกัมพูชา จะมีปัญหาเกี่ยวกับ ยาเสพติด การโจรกรรม การลักขโมย การค้าแรงงาน เป็นต้น 
   ๕. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม ต้องอาศัยแรงงาน
จากนอกพ้ืนที่โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศกัมพูชา 
   โอกาส (Opportunity = O) 
   ๑. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง พร้อม ในการเข้ามา
ประสานงานร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
   ๒. การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขรสามารถดุแลด้านสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างเต็มที่ และทั่วถึง
มากขึ้นกว่าเดิม 
   ๓. เป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงกับการเปิดจุดผ่อนปรนถาวร พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เป็นพ้ืนที่
เปูาหมายในการลงทุนของนักลงทุนเมื่อมีการขยายพ้ืนที่ลงทุนและเป็นพ้ืนที่ในการใช้คมนาคมด้านการขนส่ง
ผ่าน 
   ๔. มีสถานศึกษาที่ครอบคลุมในพ้ืนที่ท าให้สามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนทางด้านการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   ๕. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เพ่ิมโอกาสและการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
การศึกษาของเด็กและเยาวชนหรือการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยี 
   อุปสรรค (Threat = T) 
   ๑. อัตราค่าครองชีพ โดยเฉพาะการก าหนดค่าแรงขั้นต่ าของนโยบายรัฐบาลส่ง
ผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม 
   ๒. ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว โรคติดต่อ จากสภาพพ้ืนที่ใกล้กับชายแดนซึ่งมี
เพียงล าคลองก้ันก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งสามารถเข้าออกได้ตลอดแนว 
   ๓. การใช้เทคโนโลยีปัจจุบันการสื่อสาร ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต ทีวี 
ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกประเทศ ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภค ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชน ประชาชนที่ต้องตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพ 
  ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   จุดแข็ง (Strength = S) 
   ๑. มีฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่ อปพร. อสม และผู้น าชุมชนทุกปีที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 
   ๒. ชุมชนมีมาตรการในการเฝูาระวังปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการ
เข้าเวรยาม จุดเสี่ยง 
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   จุดอ่อน (Weakness = W) 
   ๑. การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าว 
   ๒. บุคลากรมีการโอนย้ายการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานปูองกันไม่ต่อเนื่อง ขาดความ
เชี่ยวชาญและบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ยังขาดความช านาญ 
   ๓. สภาพพ้ืนที่ชายแดนเข้าออกง่ายท าให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้เป็นเส้นทางผ่านใน
เรื่องของปัญหายาเสพติด 
   ๔. ขาดแรงงานในภาคการเกษตรต้องอาศัยแรงงานจากนอกพ้ืนที่ ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสุขอนามัย อาชญากรรม การลักขโมย และยาเสพติด เป็นต้น 
   โอกาส (Opportunity = O) 
   ๑. นโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด อ าเภอและท้องถิ่นใน
การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า 
   ๒. ประชาชน/ชุมชน มีช่องทางในทางการค้าเพ่ิมมากขึ้น และการส่งออกสินค้าทาง
ภาคเกษตรกรรมโดยอาศัยการค้าบริเวณตลาดจุดผ่อนปรน หรือตามแนวชายแดนที่มีประชาชนอาศัยอยู่การ
แลกเปลี่ยนสินค้ามีมากขึ้น 
   ๓. ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมของคนในชุมชนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(กัมพูชา) เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะในเรื่อง อาชญากรรม และยาเสพติด 
   อุปสรรค (Threat = T) 
   ๑. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความผันผวน ราคาน้ ามันแพง ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเกษตรกรรม แม้กระท่ังด้านการท่องเที่ยว 
   ๒. ขาดการประสาน ความร่วมมือในการด าเนินงานที่มีเปูาหมายเดียวกันแต่ไม่
บูรณาการร่วมกันต่างคนต่างท า 
   ๓. การขยายตัวของเมือง การลงทุนค่อนข้างรวดเร็ว ระบบบริษัทเข้ามามีอิทธิพลต่อ
การค้าในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการค้ารายย่อยและที่ส าคัญคือส่งผลกระทบต่อแนวนโยบายของรัฐบาล
ค่อนข้างมากในปัจจุบันด้านการค้าและการลงทุน 
   ๔. แนวนโยบายของประเทศเพ่ือนบ้าน ที่ไม่แน่นอนตลอดจนการลงทุนในประเทศ
เพ่ือนบ้านที่มีหลายประเทศเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะจีน ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเฉพาะเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค ไฟฟูา เป็นต้น 
  ๔) ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   จุดแข็ง (Strength = S) 
   ๑. ผู้น า หน่วยงาน ประชาชนมีการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมให้ความร่วมมือมากขึ้น
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ 
   ๒. ประชาชน มีความรู้ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
กรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าเกษตรอินทรีหรือเกษตรปลอดสารพิษ 
   ๓. สภาพพ้ืนดินมีความสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชได้หลากหลายโดยเฉพาะการ
ปลูกพืชสวนผสมผสานกับการปลูกพืชไร่ 
   ๔. มีการด าเนินการของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   จุดอ่อน (Weakness = W) 
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   ๑. แหล่งน้ าธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะน้ าเพ่ือการเกษตร
เนื่องจากสภาพของพ้ืนที่ลาดเอียงกักเก็บน้ าไม่ค่อยอยู่ 
   ๒. น้ าเสียจากการเกษตร ที่เกษตรกรมีอัตราการใช้สารเคมีค่อนข้างมากในภาค
เกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อการชะล้างหน้าดินไหลลงสู่แหล่งน้ าท าให้มีสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ าส่งผลต่อการ
ผลิตน้ าประปาผิวดินและใต้ดิน 
   ๓. น้ าใต้ดินมีสารตะกอนหินปูนค่อนข้างสูง ส่งผลต่อการผลิตน้ าประปา และการใช้
น้ าประปาเพ่ือการเกษตร 
   ๔. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาพ้ืนที่
ทิ้งขยะมูลฝอย และรถในการจัดการขยะมูลฝอย 
   ๕. ประชาชนยังขาดความตระหนักในความเป็นเจ้าของ ความเอาใจใส่ในการดูแล
รักษา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ปัญหาหมอกควัน ต่อสุขภาพ และการท่อง 
เที่ยว 
   โอกาส (Opportunity = O) 
   ๑. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของรัฐบาล จังหวัด เกี่ยวกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ วิถีชีวิตของคน ชุมชนของต าบลเบญจขร 
   ๒. ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ที่ร่วมมือกันจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย 
   ๓. สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 
   อุปสรรค (Threat = T) 
   ๑. ประชาชน พ่อค้า(รถขายของช า) นอกพ้ืนที่ของต าบลเบญจขร น าขยะมูลฝอยมา
ทิ้งในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางสาธารณะ 
   ๒. สภาวะโลกร้อน (Global Warming) ส่งผลกระทบทั่วโลก โดยเฉพาะพ้ืนที่
เกษตรกรรม 
   ๓. ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะไร่อ้อย ส่งผลกระทบต่อการเผา 
การขนส่งการบรรทุก 
   ๔. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ไฟปุา มีแนวโน้มของความถี่
และความรุนแรงเพ่ิมข้ึน แต่มีงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขการเตรียมความพร้อมไม่เพียงพอ 
  ๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   จุดแข็ง (Strength = S) 
   ๑. มีวัดและส านักสงฆ์ในพ้ืนที่จ านวนมาก ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม
ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้น าในต าบลเบญจขร 
   ๒. มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน ถึง มัธยมตอนต้น ซึ่งมีความ
พร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   ๓. มีการอนุรักษ์และการสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เช่น 
ประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีบุญเข้าพรรษา งานบุญตาปูุกลางบ้าน 
   ๔. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม
เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของต าบล 
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   ๕. พ้ืนที่ตั้งใกล้กับประเทศกัมพูชามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามต่อกัน
ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ 
   จุดอ่อน (Weakness = W) 
   ๑. ค่านิยมด้านวัตถุ การแต่งกาย กลบเกลื่อนวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชน 
   ๒. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการลอกเลียนแบบอารยธรรมของต่างประเทศ หรือ
ตามสื่อซ่ึงเป็นค่านิยมที่ผิด ก่อให้เกิดการขาดจิตสาธารณะ 
   ๓. การจัดท าฐานข้อมูลทางด้านสังคมยังไม่เป็นระบบ ไม่ครอบคลุม เนื่องจาก
บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
   โอกาส (Opportunity = O) 
   ๑. หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
   ๒. เกิดการประยุกต์การแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
   อุปสรรค (Threat = T) 
   ๑. ระเบียบ กฎหมายไม่เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรมเกิดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบจนหน่วยงานไม่อยากจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 
   ๒. แนวทางนโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน ไม่กระจายอ านาจหน้าที่ให้เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน 
   ๓. ขาดการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐปัจจุบันเน้นข่าวที่เกี่ยวกับความรุนแรง ไม่มี
การน าเสนอเก่ียวกับงานด้านนี้อย่างจริงจัง 
  ๗) ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
   จุดแข็ง (Strength = S) 
   ๑. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นมากข้ึน 
   ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรมีค าสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขรที่ชัดเจน ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตาม
ภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน 
   ๓. ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กฎหมาย เนื่องจากมีสภาพเป็นนิติ
บุคคล 
   ๔. ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ที่ให้เข้าใจ
ถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 
   ๕. มีแผนในการพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการการจัดการท าแผน การท างาน
ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน 
   ๖. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 
   ๗. สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจ อ านาจหน้าที่และตามก าลัง
งบประมาณ 
   จุดอ่อน (Weakness = W) 
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   ๑. บุคลากรในองค์กรมีความถนัดเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถท างานได้หลากหลาย
และทดแทนกันได้ ในกรณีขาดใครไป 
   ๒. บุคลากรบางส่วนท างานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการความร่วมมือกันในการ
ยึดเปูาหมายเพ่ือองค์กรเป็นส าคัญ แต่ยึดเพียงเปูาหมายงานในหน้าที่ของตนเองเพ่ืองานในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ 
   ๓. ประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และผู้น า
ท้องที่กับท้องถิ่น 
   ๔. สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่ตอบสนองต่อการให้บริการหรือติดต่อ
ราชการประสานงาน 
   ๕. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีการโอน - ย้าย บ่อยและบรรจุใหม่ ท าให้
เกิดการท างานที่ไม่มีความต่อเนื่อง และประสบการณ์ในการท างานน้อย 
   ๖. การจัดท าระบบฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมไม่เป็นระบบ การประสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรยังไม่กระจายไม่ทั่วถึง 
   โอกาส (Opportunity = O) 
   ๑. ได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจากหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
ต่างๆ 
   ๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นๆ 
   ๓. การประกวดการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ท าให้เกิดการตื่นตัวและพัฒนา
องค์กรและบุคลากร 
   ๔. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ สามารถน ามาปรับปรุงในการท างานให้เกิด
ความคล่องตัวและรวดเร็วมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
   ๕. การกระจายอ านาจมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เกิดความใกล้ชิดในการตอบสนองต่อ
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วขึ้น 
   อุปสรรค (Threat = T) 
   ๑. ระเบียบกฎหมาย นโยบายจากส่วนกลางในลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงมา 
(Top Down) เป็นอุปสรรคต่อการท างานของท้องถิ่น เนื่องจากบางเรื่องไม่มีกฎหมายรองรับ 
   ๒. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีน้อยและใช้เวลาในการจัดสรรต้อง
ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้รับ ซึ่งบางครั้งก็ล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
   ๓. อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกิจไม่มีความชัดเจนและกระจาย
อ านาจให้ไม่หมดเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรมเนื่องจากกฎหมายไม่ให้อ านาจไม่อยู่ในหน้าที่ 
   ๔. การท าความอิสระในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่เต็มที่ยัง
ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากส่วนภูมิภาค 
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๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรจะด าเนินการ 
 

  ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 
ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1. กองช่าง 
2. ส านักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน 

3. ส านักงานปลัด และกองช่าง 
 

4. กองช่าง/ส านักงานปลัด 
 

5. ทุกส่วนราชการ 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ส านักงานปลัด / งานปูองกันฯ 

ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ 

3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

 
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. ส านักงานปลัด 

3. ส านักงานปลัด 

4. กองคลัง 

 
 
๗. สรุปปัญหาแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

  วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุด
แข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลง
ทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ 
ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT 
Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
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1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลงัคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

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 ภายนอกขององค์กรเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารให้เป็นผู้แทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร (ระดับองค์กร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
3. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
4. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
5. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโทเพ่ิมขึ้น 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ  ด าเนินการ
ทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลาย
จึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่  

 
 
๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 ๘.๑ โครงสร้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ในกรอบอัตราก าลัง ๓ 
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 คือ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
๑. ส านักปลัด 
   ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
   ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
   1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
   ๑.4 งานกฎหมายและคดีความ 
   ๑.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   1.7 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

๑. ส านักปลัด 
   ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
   ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
   1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
   ๑.4 งานกฎหมายและคดีความ 
   ๑.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   1.7 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
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๒. กองคลัง 
   ๒.๑ งานการเงินและบัญชี 
   ๒.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
   ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๒. กองคลัง 
   ๒.๑ งานการเงินและบัญชี 
   ๒.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้
   ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๓. กองช่าง 
   ๓.๑ งานก่อสร้าง 
   ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาหาร 
   ๓.๓ งานสาธารณูปโภค 
   ๓.๔ งานผังเมือง 

๓. กองช่าง 
   ๓.๑ งานก่อสร้าง 
   ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาหาร 
   ๓.๓ งานสาธารณูปโภค 
   ๓.๔ งานผังเมือง    

๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๔.๑ งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
   ๔.๒ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๔.๓ งานกิจการโรงเรียน 
   ๔.๔ งานกีฬาและนันทนาการ 
   4.5 งานก่อนระดับวัยเรียนและปฐมวัย 

๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๔.๑ งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
   ๔.๒ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๔.๓ งานกิจการโรงเรียน 
   ๔.๔ งานกีฬาและนันทนาการ 
   4.5 งานก่อนระดับวัยเรียนและปฐมวัย 

 ๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
  องค์การบริการส่วนต าบลเบญจขร ได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง ตรวจสอบ
ปริมาณงานรวมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้น าผลการวิเคราะห์
มาจัดท ากรอบโครงสร้างส่วนราชการ เพ่ือประมาณการใช้อัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ในอนาคต ในระยะเวลา ๓ ปี ต่อไปข้างหน้า ว่าจะมีการใช้อัตราก าลังพนักงานจ้างจ านวนเท่าใด จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร ทั้งนีเ้พ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในกรอบอัตราก าลัง 
๓ ปี ในแต่ละส่วนราชการต่างๆ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์เพ่ือการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้
ทราบลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของ
ก าลังคนและเป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
  ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
   ๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
   ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับ
ต าแหน่ง การโอน การลาออกฯ 
   ๓. ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 
  ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ 
ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และเพ่ิมประสิทธิภาพของคนใน
องค์กร 
  แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน ๑๐ ประการ 
   ๑. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่างๆ หรือไม่ 
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   ๒. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
   ๓. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
   ๔. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ และควรมอบ
ให้ใครด าเนินการแทน 
   ๕. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
   ๖. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ
รวดเร็วหรือไม ่
   ๗. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
   ๘. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงาน
ปัจจุบันและงานอนาคต 
   ๙. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
   ๑๐. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพ่ิมปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 
  ขั้นตอนที่ ๓ การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี้ 
   ๑. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้สิ่งส าคัญต้องทราบ ๒ ประการ 
   ๑.๑ ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของ
หน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปี
ที่ผ่านมา แล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานหรือผลงานที่น ามาใช้
ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
   ๑.๒ มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใช้การท างานแต่
ละชิ้นการคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้ 
   ๑ ปี จะมี    ๕๒ สัปดาห์ 
   ๑ สัปดาห์จะท า    ๕ วัน 
   ๑ ปี จะมีวันท า    ๒๖๐ วัน 
   วันหยุดราชการประจ าปี   ๑๓ วัน 
   วันหยุดพักผ่อนประจ าปี(พักร้อน)  ๑๐ วัน 
   คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย  ๗ วัน 
   รวมวันหยุดใน ๑    ๓๐ วัน 
  *วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน ๑ ปี  ๒๓๐ วัน 
  เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน ๑ วัน ๖ ชั่วโมง 
  (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. – เวลาพักกลางวัน ๑ ชม. – เวลาพักส่วนตัว ๑ ชม.) 
  **เวลาท างานของข้าราชการใน ๑ ปี (๒๓๐ ๖) ๑,๓๘๐ ชั่วโมง 
  หรือ    (๑,๓๘๐ ๖๐) ๘๒,๘๐๐ นาท ี
  ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
  สูตรในการค านวณ 
  จ านวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด(๑ปี)  เวลามาตรฐานต่อ ๑ ชิ้น 
       เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
   ๒. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติ
ผลงานหรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปี เพ่ือใช้เป็นแนว
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ส าหรับการค านวณจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว 
อาจน ามาค านวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่างๆ ได้เช่นงานด้าน
สารบรรณหรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้คือ 
 
   ๒.๑ ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมจ านวนเต็มที่หรือไม ่
   ๒.๒ งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถ
ค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงขอก าหนดกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 
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 ๘.๒ การวิเคราะห์ต าแหน่ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ
ในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้นหรือลดลง และน ามาประกอบการก าหนดว่าจะเพ่ิมต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้แต่ละส่วนราชการเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึก
ข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6   
 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปี ข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6  
ปลัด อบต. (นักบริงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายอนนัต์  สวัสด ี
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายพิเชษฐ์  วงศ์อยู่ 
ส านักปลัด         
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง (รับโอน 2 พ.ย.63) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางสาวสุภารัตน์  ดาเวช 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายธนวัฒน์ วฒันจิรพนัธ ์
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายบัณฑิต  สวัสดิร์ัมย์ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางสาวเนตนภา รัตน์ประโคน 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางสาวรดุจิรา ห้อยมาลัย 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - นางสาวศิรวิรรณ  แช่มชอ้ย 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - - ว่าง 
พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายนที  คงทอง 
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายอนึ่ง  บัวกลาง 
คนงาน 4 4 4 4 - - - ว่าง 
นักการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางหนิง  ไชยโชต ิ
กองคลัง         
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางอัจฉรา  อารีตระกูลเลิศ 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1 1 ๑ ๑ - - - ขอใช้บัญชี กสถ. 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 1 ๑ ๑ - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านางาน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ขอใช้บัญช ีกสถ. 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางสาวธญัมน  อุปถัมภ ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางสาวสาวติรี  ศริิเวช 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางสาวสรุีย์ฉาย ยะถาคาร 
กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - รายงาน กสถ. 
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - - นางสาวอารีรตัน์  อดทน 
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายภาณุพงษ์  สาลีพวง 
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ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดวา่ 
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปี ขา้งหน้า 
เพิ่ม/ลด หมายเหต ุ

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - รายงาน กสถ. 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายวรวุฒิ  แก่นจันทร ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายอนุรักษ์  หวังเชิดกลาง 
ครู อันดับ คศ.๑ ๒ ๒ ๒ ๒ - - - นางสาววรรณวภิา แต้มทอง 

นางสาวศรีไพร สายบุตร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีคุณวุฒ)ิ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางสาวคณิตา  แสงศรี 
ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
พนักงานจ้างทั่วไป         
ผู้ดูแลเด็ก 3 3 3 3 - - - นางจินตนา  ศิริเวช 

นางสาวพจนีย์  จันลา 
นางสาวปริญญา แก้วกลั่น 

คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางสาววัชราภรณ์ ภู่ระโหง 
รวม 43 43 43 43 - - -  
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๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้น ากรอบอัตราก าลังมาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่า ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  (1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  (๒) เงินประจ าต าแหน่ง หมายถึง เงินประจ าต าแหน่งตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2559 และเงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งจ่ายเท่ากับเงินประจ าต าแหน่งขึ้นในแต่ละปี 
  (3) ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น หมายถึง การค านวณเพ่ือประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี  
       (3.1) กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในอัตราคนละ 1 ขั้น
ของอัตราเงินเดือนในแต่ละปี 
       (3.2) กรณีต าแหน่งที่ก าหนดใหม่ ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจาก 
(อัตราเงินเดือนขั้นต่ าสุดของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด+เงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด)  
หาร 2 คูณจ านวน 12 เดือน  
  (4) ค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละปีคิดจาก (1) + (2) + (3) 
  (5) ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 
  (6) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในแต่ละปี รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพ่ิม
ค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามาลายู (พ.ภ.ม.) เงินประจ าต าแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.) เงินวิทยฐานะ เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) เป็นต้น ให้
ประมาณการในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 โดยคิดจาก (5) 
   (7) คิดจาก (5) + (6) 
  (8) คิดจาก (7) คูณ 100 หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (๑) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (๑) 
 

ส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (ว่าง) 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (ว่าง) 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาหาร 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) (ว่าง) 

- งานบริหารงานศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานกิจการโรงเรียน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานก่อนระดับวัยเรียนและปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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โครงการกรอบอัตราก าลัง ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 

 

 

 

 

 
พนักงานส่วนต าบล                    พนักงานส่วนต าบล                             พนักงานส่วนต าบล                       พนักงานจ้างตามภารกจิ    พนักงานส่วนต าบล 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน (1)    - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               พนักงานส่วนต าบลที่ไดร้ับมอบหมาย   - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๑)        - เจ้าพนักงานปูองกันและ 
- เจ้าพนักงานธุรการ                       ช านาญการ (๑)                                                 บรรเทาสาธารณภัยปฏิบตังิาน 
  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ว่าง)                 พนักงานจ้างตามภารกิจ                   
พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                              - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๑)                     (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) พนักงานส่วนต าบล   พนักงานส่วนต าบล         พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานขับรถยนต์ (๑)  - นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (1)  - เจ้าพนักงานสาธารณสุข         - คนงาน (ว่าง 1) 
พนักงานจ้างทั่วไป          ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน(ว่าง) 
- นักการ (๑) 
- คนงาน (๑)(ว่าง3) 
 

  
 
 
 

ระดับ อ านวยการ 
ระดับต้น 

ช านาญการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้างท่ัวไป 

จ านวน - 2 - 2 3 2 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑) 

งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

งานการเจ้าหน้าที่ 

งานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย งานกฎหมายและคดี 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 

 

 

 

 
พนักงานส่วนต าบล       พนักงานส่วนต าบล          พนักงานส่วนต าบล 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ (ว่าง)      - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ว่าง)              - นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ(1)                                          
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(1)                                   - เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (ว่าง)                  
พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                                                                                                  พนักงานจ้างตามภารกิจ                   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑)                                                                                                              - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑)                   
           
         
 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการ 
ระดับต้น 

ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

จ านวน ๑ 1 - 1 2 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (๑) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานการเงินและบัญชี 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 

 

 

 

 
พนักงานส่วนต าบล                             พนักงานส่วนต าบล 
- นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน (๑)                - นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง.(ว่าง)           - พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมาย     - พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมาย                              
พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                                                                                                   
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- คนงาน (1)  
 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการ 
ระดับต้น 

ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้างท่ัวไป 

จ านวน - - 1 ๑ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ว่าง) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค งานกอ่สร้าง งานผังเมือง 
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โครงการกรอบอัตราก าลัง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 

 

 

 

 
พนักงานครู อบต.                        พนักงานส่วนต าบล 
- คร ูอันดับ ค.ศ.1 (๒)                     - นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(1)               - พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมาย    - พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ                  - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(1)                                                                    มอบหมาย 
- ผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) (ว่าง)                พนักงานจ้างท่ัวไป 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) (1)       - คนงานทั่วไป (1)            
พนักงานจ้างท่ัวไป                                                               - พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมาย     
- ผู้ดูแลเด็ก (3) 
 

 

 

 

 

 

ระดับ อ านวยการ 
ระดับต้น 

ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

จ านวน - ๑ ๑ ๒ 4 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น (๑) 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย งานกิจการโรงเรียน 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๑๑. บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ 
องค์การบริการส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงิน 

ประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพ่ิมอื่นๆ/ 
เงินค่าตอบแทน 

 

๑ นายอนันต์ สวัสด ี ปริญญาตรี 
(นิติศาสตร์) 

๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน ทอ้งถิ่น) 

กลาง ๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต. 
นักบริหารงาน ทอ้งถิ่น 

กลาง 437,400 
(36,450x12) 

๘๔,๐๐๐ 
(7,000x12) 

๘๔,๐๐๐ 
(7,000x12) 

605,400 

๒ นายพิเชษฐ์ วงศ์อยู ่ ปริญญาโท 
(รัฐประศาสน 

ศาสตร์) 

๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน ทอ้งถิ่น) 

ต้น ๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รองปลัด อบต. 
นักบริหารงาน ทอ้งถิ่น 

ต้น ๓69,48๐ 
(30,790x12) 

๔๒,๐๐๐ 
(3,500x12) 

 411,480 

 ส านักปลัด            
 พนักงานส่วนต าบล            

๓ -ว่าง- - ๖๒-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น ๖๒-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น 393,600 
(32,600x12) 

42,000 
(3,500x12) 

 435,600 
 

๔ น.ส.สุภารัตน์ ดาเวช ปริญญาโท 
(รัฐศาสตร์) 

๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นักวิเคราะห ์
นโยบายและแผน 

ชก. ๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นักวิเคราะห ์
นโยบายและแผน 

ชก. 329,760 
(27,480x12) 

   

๕ นายธนวัฒน์ วฒันจิรพนัธ ์ ปริญญาโท 
(รัฐศาสตร์) 

๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคล ชก. ๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคล ชก. 349,320 
(29,110x12) 

   

๖ นายบัณฑิต  สวัสด์ิรัมย์ ปวส. 
ช่างไฟฟูา

ก าลัง 

๖๒-๓-๐๑-4805-๐๐๑ เจ้าพนักงานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ปง. ๖๒-๓-๐๑-4805-๐๐๑ เจ้าพนักงานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ปง. 138,120 
(11,510x12) 

   

๗ นางสาวเนตภา รัตน์ประโคน ปริญญาตรี 
(บริหารธุรกิจ) 

๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. ๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เจ้าพนักงานธุรการ ปง./
ชง. 

149,640 
(12,470x12) 

   

8 -ว่าง-  ๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐2 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./
ชง. 

๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เจ้าพนักงานธุรการ ปง./
ชง. 

๒๙๗,๙๐๐ 
(24,825x12) 

  ว่าง 

9 -ว่าง-  ๖๒-๓-๐๑-๔5๐๑-๐๐1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./
ชง. 

๖๒-๓-๐๑-๔5๐๑-๐๐1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./
ชง. 

๒๙๗,๙๐๐ 
(24,825x12) 

  ว่าง 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ            
10 น.ส.รุดจิรา ห้อยมาลัย ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจ 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - ๒25,24๐ 

(18,770x12) 
   

๑1 น.ส.ศิริวรรณ แช่มช้อย ปวส.เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 153,480 
(12,790x12) 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงิน 

ประจ าต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอืน่ๆ/ 

เงิน
ค่าตอบแทน 

 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ)            
12 นายนที คงทอง ปวส. 

การเกษตร 
- พนักงานขับรถยนต ์ - - พนักงานขับรถยนต ์ - 146,760 

(12,230x12) 
   

13 - - - พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

- - พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

- 112,800 
(9,400x12) 

  ว่าง 

 พนกังานจ้างทั่วไป            
14 นางหนิง ไชยโชต ิ มัธยมศึกษา

ตอนตน้ 
- นักการ - - นักการ - ๑๐๘,๐๐๐ 

(9,000x12) 
   

15 นายอนึ่ง บัวกลาง มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

- คนงาน - - คนงาน - ๑๐๘,๐๐๐ 
(9,000x12) 

   

16 -ว่าง-   คนงาน   คนงาน - 432,000 
(36,000x12) 

  ว่าง(4) 

 กองคลัง            
 พนักงานส่วนต าบล            

17 นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ ปริญญาโท 
(บธ.ม) 

๖๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง(นัก
บริหารงานคลัง) 

ต้น ๖๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง(นัก
บริหารงานคลัง) 

ต้น 376,080 
(32,450x12) 

๔๒,๐๐๐ 
(3,500x12) 

 418,080 

๑8 ว่าง - 62-3-04-3201-001 นักวชิาการเงนิและบญัชี ปก./
ชก. 

62-3-04-3201-001 นักวชิาการเงนิและบญัช ี ปก./
ชก. 

355,320 
(29,610x12) 

  ขอใช้บัญชี 
กสถ. 

๑9 นางสาวธนิดา อุปมัย ปริญญาตร ี
(บธ.บ.) 

62-3-04-3204-001 นักวชิาการพัสด ุ ปก. 62-3-04-3204-001 นักวชิาการพัสด ุ ปก. 249,480 
(17,290x12) 

   

20 ว่าง - ๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ เจ้าพนกังานพัสด ุ ปง./
ชง. 

๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ เจ้าพนกังานพัสด ุ ปง./
ชง. 

297,900 
(24,825x12) 

  ขอใช้บัญชี 
กสถ. 

21 ว่าง - 62-3-04-4204-001 เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้ ปง./
ชง. 

62-3-04-4204-001 เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได ้ ปง./
ชง. 

297,900 
(24,825x12) 

  ว่าง 

22 นางธัญมน  อุปถัมภ ์ ปวส. 
บรหิารธุรกจิ(บัญชี) 

๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑ เจ้าพนกังานการเงนิและ
บัญชี 

ปง ๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑ เจ้าพนกังานการเงนิและ
บัญชี 

ปง. 199,800 
(16,650x12) 

   

 พนกังานจ้างตามภารกิจ            
23 น.ส.สาวิตรี ศริิเวช ปวส. 

คอมพิวเตอร ์
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสด ุ - - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสด ุ - 145,800 

(12,150x12) 
   

๒4 น.ส.สุรีย์ฉาย ยะถาคาร ปวส.การบัญช ี  ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงนิ
และบัญช ี

- - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงนิ
และบัญช ี

- 130,920 
(10,910x12) 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงิน 

ประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 

 

 กองช่าง            
 พนักงานส่วนต าบล            

25 ว่าง - ๖๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น ๖๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 393,600 
(32,600x12) 

42,000 
(3,500x12) 

 435,600 
รายงาน กสถ. 

๒6 ว่าง - ๖๒-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา ปง./ชง. ๖๒-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา ปง./
ชง. 

๒32,92๐ 
(24,285x12) 

  ว่าง 

27 ว่าง - 62-305-4702-001 นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง. 62-305-4702-001 นายช่างเขียนแบบ ปง./
ชง. 

297,900 
(24,285x12) 

  ว่าง 

 พนกังานจ้างตามภารกิจ            
28 นางสาวอารีรตัน์  อดทน ปริญญาตรี 

วิศวกรรมโยธา 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 112,800 

(11,500x12) 
   

 พนักงานจ้างทั่วไป 
 

           

๒9 นายภาณุพงษ์ สาลีพวง ปวส. ช่างโยธา 
 

- คนงาน  - คนงาน  108,000 
(9,000 x12) 

   

 กองการศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

           

 พนกังานส่วนต าบล            
30 -ว่าง- - ๖๒-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารการศึกษา) 
ต้น ๖๒-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ ผู้อ านวยการกอการศึกษาฯ 

(นักบริหารการศึกษา) 
ต้น 393,600 

(32,600x12) 
42,000 

(3,500x12) 
 435,600 

รายงาน กสถ. 

31 นายวรวุฒิ แก่นจันทร ์ ปริญญาตรี 
 

๖๒-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ นักวิชาการศึกษา ปก. ๖๒-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ นักวิชาการศึกษา ปก. 279,600 
(19,800x12) 

   

32 นายอนรุักษ์ หวงัเชิดกลาง ปริญญาตรี 
(บริหารธุรกิจ) 

๖๒-๓-๐๘-๔๑๐๑-๐๐3 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. ๖๒-๓-๐๘-๔๑๐๑-๐๐๑ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 149,640 
(12,970x12) 

   

 พนกังานครู อบต.            
33 น.ส.ศรีไพร สายบุตร ปริญญาตร ี

(การศึกษาปฐมวัย) 
5 ปี 

62-3-08-66000-35 ครู คศ.๑ 62-3-08-66000-35 ครู คศ.๑ 249,120 
(20,760x12) 

   

34 น.ส.วรรณวิภา แต้มทอง ปริญญาตร ี
(การศึกษาปฐมวัย) 

4 ปี 

62-3-08-66000-34 ครู คศ.๑ 62-3-08-66000-34 ครู คศ.๑ 240,720 
(20,060x12) 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมาย
เหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงิน 
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 

 

 พนกังานจ้างตามภารกิจ            
๓5 นางคณิตา แสงศรี ปริญญาตรี 

(วิทยาศาสตร์) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

(คุณวุฒิ) 
 - ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก 

(คุณวุฒิ) 
- 180,00๐ 

(15,000x12) 
   

๓6 ว่าง - - ผู้ดูแลเด็ก 
(ทักษะ) 

 - ผู้ดูแลเด็ก 
(ทักษะ) 

- -   ว 

 พนักงานจ้างทั่วไป            
37 นางจินตนา  ศิริเวช - - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 108,000 

(9,000 x12) 
   

38 นางสาวพจนยี์  จันลา - - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก  108,000 
(9,000 x12) 

   

39 นางสาวประริณญา แก้วกลั่น - - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก  108,000 
(9,000 x12) 

   

40 นางสาววัชราภรณ์ ภู่ระโหง - - คนงาน - - คนงาน  108,000 
(9,000 x12) 
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๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ดังนี้ 
  ๑๒.๑ การพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรความรู้ พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 
  ๑๒.๒ การพัฒนาด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรความรู้และ
ทักษะเฉพาะงานในต าแหน่ง เป็นต้น 
  ๑๒.๓ การพัฒนาด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
ให้บริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน โดยส่งเสริมให้เข้า
รับการอบรมหลักสูตรด้านการบริหาร เป็นต้น 
   ๑๒.๔ การพัฒนาด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การมีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ เช่น การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์อย่างน้อย ๑ ปี เป็นต้น 
  ๑๒.๕ การพัฒนาด้านศีลธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในด้าน คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้าง เพ่ือใช้หลักการและแนวทางปฏิบัติให้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องเกี่ยวกับความประพฤติ ดังนี้ 
  ๑) มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
   ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและมีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 
   (๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) การยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (๕) การยึดหลักท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
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   (๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   (๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ร่วมกับ
การพัฒนาชุมชน ให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

                              

1. การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

    1.1 พนักงานส่วนต าบล/พนักงานครู อบต. 

โครงสร้างส่วนราชการ 
กรอบอัตราก าลังปัจจุบัน 

กรอบอัตราก าลัง ปี 
2564 

กรอบอัตราก าลัง ปี 
2565 

กรอบอัตราก าลัง ปี 
2566 

อัตรา
ทั้งหมด 

มีคน
ครอง 

อัตรา
ว่าง 

เพิ่ม ลด 
รวม
อัตรา 

เพิ่ม ลด 
รวม
อัตรา 

เพิ่ม ลด 
รวม
อัตรา 

ปลัด อบต. 1 1 - - - 1 - - 1 - - 1 
รองปลัด อบต. 1 1 - - - 1 - - 1 - - 1 
ส านักปลดั 7 4 3 - - 7 - - 7 - - 7 
กองคลัง 6 3 3 - - 6 - - 6 - - 6 
กองช่าง 3 - 3 - - 3 - - 3 - - 3 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 4 1 - - 5 - - 5 - - 5 

รวม 23 13 10 - - 23 - - 23 - - 23 
 

     1.2 พนักงานจ้าง 

โครงสร้างส่วนราชการ 
กรอบอัตราก าลังปัจจุบัน 

กรอบอัตราก าลัง ปี 
2564 

กรอบอัตราก าลัง ปี 
2565 

กรอบอัตราก าลัง ปี 
2566 

อัตรา
ทั้งหมด 

มีคน
ครอง 

อัตรา
ว่าง 

เพิ่ม ลด 
รวม
อัตรา 

เพิ่ม ลด 
รวม
อัตรา 

เพิ่ม ลด 
รวม
อัตรา 

ส านักปลดั 10 5 5 - - 10 - - 10 - - 10 
กองคลัง 2 2 - - - 2 - - 2 - - 2 
กองช่าง 2 2 - - - 2 - - 2 - - 2 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 5 1 - - 6 - - 6 - - 6 

รวม 20 14 6 - - 20 - - 20 - - 20 
 

2. การค านวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  32,125,276 33,731,540 35,418,117 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

9,883,210 10,166,705 10,450,295 

คิดเป็นร้อยละ 30.76 30.14 29.51 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
เรื่อง  แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 

--------------------------------- 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อเป็นกรอบก าหนดอัตรา
ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง ประกอบกับเพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางเปูาหมาย  และ
อัตราพนักงานส่วนต าบล ในห้วงระยะเวลา 3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  ประกอบกับ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จะสิ้นสุด
ลงในวันที่  30 กันยายน  2563 นี้ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีแผนอัตราก าลังฉบับใหม่ใช้อย่างต่อเนื่อง จึงอาศัยอ านาจตามความนัย
มาตรา  15  และ  25 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่  9/2563 เมื่อวันที่  20 
สิงหาคม 2563 จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เรื่อง แผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป 

    ประกาศ   ณ   วันที่       กันยายน พ.ศ. 2563 

 
 

  (นายเอ้ือน     อดทน) 
 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
เรื่อง  ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

--------------------------------- 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อเป็นกรอบก าหนดอัตรา
ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง และก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ต าแหน่งงาน ให้
รับผิดชอบเพ่ือตอบสนองการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2564 – 2566  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2563  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ส่วนราชการในสังกัดมีหน้าที่รับผิดชอบงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงอาศัยอ านาจตามความ
นัยมาตรา  15  และ  25 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่ 20  
สิงหาคม 2563  จึงประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ดังนี้ 

1. ส านักปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และราชการที่มิได้ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดใดองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท าร่างข้อบัญญัติต าบล การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การให้ค าปรึกษาหน้าที่
และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีโครงสร้าง
งานในส านักงานปลัด ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
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 1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 1.7 งานการเจ้าหน้าที่ 

 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุก
ประเภท เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การน าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การ
หักภาษีและน าส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  
การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 3 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่ อสร้าง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการ
ก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 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  การพัฒนาต ารา
เรียน  การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและ
ส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืน
ที่เกียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 
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4.1  งานบริหารการศึกษา 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.3  งานกิจการโรงเรียน 

4.4 งานกีฬาและนนัทนาการ 
  4.5 งานก่อนระดับวัยเรียนและปฐมวัย 

 ประกาศ   ณ   วันที่         กันยายน  พ.ศ. 2563 

 

 

 (นายเอ้ือน    อดทน) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
เรื่อง  การจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่ 

ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
…………………………. 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สระแก้ว  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  
27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ 
9/2563 เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2563  มีมติให้ความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ระยะเวลา ที่ก าหนด 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร จึงออกประกาศจัดคนลงสู่ต าแหน่งตามกรอบ
อัตราก าลังใหม่ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเบญจขร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่        กันยายน  พ.ศ. 2563 

 

 

 (นายเอ้ือน   อดทน) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 

 
 
 
 
 

 

 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566         ((  7744  )) 
 

บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ 
องค์การบริการส่วนต าบลเบญจขร อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงิน 

ประจ าต าแหน่ง 
เงินเพ่ิมอื่นๆ/ 
เงินค่าตอบแทน 

 

๑ นายอนันต์ สวัสด ี ปริญญาตรี 
(นิติศาสตร์) 

๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน ทอ้งถิ่น) 

กลาง ๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต. 
นักบริหารงาน ทอ้งถิ่น 

กลาง 437,400 
(36,450x12) 

๘๔,๐๐๐ 
(7,000x12) 

๘๔,๐๐๐ 
(7,000x12) 

605,400 

๒ นายพิเชษฐ์ วงศ์อยู ่ ปริญญาโท 
(รัฐประศาสนศาสตร)์ 

๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน ทอ้งถิ่น) 

ต้น ๖๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รองปลัด อบต. 
นักบริหารงาน ทอ้งถิ่น 

ต้น ๓69,48๐ 
(30,790x12) 

๔๒,๐๐๐ 
(3,500x12) 

 411,480 

 ส านักปลัด            
 พนักงานส่วนต าบล            

๓ -ว่าง- - ๖๒-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น ๖๒-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น 393,600 
(32,600x12) 

42,000 
(3,500x12) 

 435,600 
ว่าง 

๔ น.ส.สุภารัตน์ ดาเวช ปริญญาโท 
(รัฐศาสตร์) 

๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นักวิเคราะห ์
นโยบายและแผน 

ชก. ๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นักวิเคราะห ์
นโยบายและแผน 

ชก. 329,760 
(27,480x12) 

   

๕ นายธนวัฒน์ วฒันจิรพนัธ ์ ปริญญาโท 
(รัฐศาสตร์) 

๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคล ชก. ๖๒-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นักทรัพยากรบุคคล ชก. 349,320 
(29,110x12) 

   

๖ นายบัณฑิต  สวัสด์ิรัมย์ ปวส. 
ช่างไฟฟูาก าลัง 

๖๒-๓-๐๑-4805-๐๐๑ เจ้าพนักงานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ปง. ๖๒-๓-๐๑-4805-๐๐๑ เจ้าพนักงานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ปง. 138,120 
(11,510x12) 

   

๗ นางสาวเนตภา รัตน์ประโคน ปริญญาตรี 
(บริหารธุรกิจ) 

๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. ๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 149,640 
(12,470x12) 

   

๗ -ว่าง-  ๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐2 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. ๖๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. ๒๙๗,๙๐๐ 
(24,825x12) 

  ว่าง 

๘ -ว่าง-  ๖๒-๓-๐๑-๔5๐๑-๐๐1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. ๖๒-๓-๐๑-๔5๐๑-๐๐1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. ๒๙๗,๙๐๐ 
(24,825x12) 

  ว่าง 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ            
๙ น.ส.รุดจิรา ห้อยมาลัย ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจ 
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - ๒25,24๐ 

(18,770x12) 
   

๑๐ น.ส.ศิริวรรณ แช่มช้อย ปวส.เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 153,480 
(12,790x12) 

   



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566         ((  7755  )) 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงิน 
ประจ าต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงินค่าตอบแทน 

 

 พนกังานจ้างตามภารกิจ 
(มีทักษะ) 

           

11 นายนที คงทอง ปวส. 
การเกษตร 

- พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 146,760 
(12,230x12) 

   

12 - - - พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

- - พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

- 112,800 
(9,400x12) 

  ว่าง 

 พนักงานจ้างท่ัวไป            
13 นางหนิง ไชยโชติ มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
- นักการ - - นักการ - ๑๐๘,๐๐๐ 

(9,000x12) 
   

14 นายอนึ่ง บัวกลาง มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

- คนงาน - - คนงาน - ๑๐๘,๐๐๐ 
(9,000x12) 

   

15 -ว่าง-   คนงาน   คนงาน - 432,000 
(36,000x12) 

  ว่าง (4) 

 กองคลัง            

 พนักงานส่วนต าบล            
16 นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ ปริญญาโท 

(บธ.ม) 
๖๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง(นัก

บริหารงานคลัง) 
ต้น ๖๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองคลัง(นัก

บริหารงานคลัง) 
ต้น 376,080 

(32,450x12) 
๔๒,๐๐๐ 

(3,500x12) 
 418,080 

๑7 ว่าง - 62-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./
ชก. 

62-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./
ชก. 

355,320 
(29,610x12) 

  ขอใช้บัญชี 
กสถ. 

๑8 นางสาวธนิดา อุปมัย ปริญญาตรี 
(บธ.บ.) 

62-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก. 62-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก. 249,480 
(17,290x12) 

   

19 ว่าง - ๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./
ชง. 

๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 297,900 
(24,825x12) 

  ขอใช้บัญชี 
กสถ. 

20 ว่าง - 62-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./
ชง. 

62-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 297,900 
(24,825x12) 

  ว่าง 

21 นางธัญมน  อุปถัมภ์ ปวส. 
บริหารธุรกิจ

(บัญชี) 

๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง ๖๒-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. 199,800 
(16,650x12) 

   

 พนักงานจ้างตามภารกิจ            
22 น.ส.สาวิตรี ศิริเวช ปวส. 

คอมพิวเตอร์ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - 145,800 

(12,150x12) 
   

๒3 น.ส.สุรีย์ฉาย ยะถาคาร ปวส.การบัญช ี  ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงนิ
และบัญช ี

- - ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงนิ
และบัญช ี

- 130,920 
(10,910x12) 

 
 

  



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566         ((  7766  )) 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงิน 

ประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 

 

 กองช่าง            
 พนักงานส่วนต าบล            

24 ว่าง - ๖๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น ๖๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 393,600 
(32,600x12) 

42,000 
(3,500x12) 

 435,600 
รายงาน 
กสถ. 

๒5 ว่าง - ๖๒-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา ปง./ชง. ๖๒-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายช่างโยธา ปง./ชง. ๒32,92๐ 
(24,285x12) 

  ว่าง 

26 ว่าง - 62-305-4702-001 นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง. 62-305-4702-001 นายช่างเขียนแบบ ปง./ชง. 297,900 
(24,285x12) 

  ว่าง 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ            
27 นางสาวอารีรัตน์  อดทน ปริญญาตรี 

วิศวกรรมโยธา 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 112,800 

(9,400x12) 
   

 พนักงานจ้างทั่วไป 
 

           

๒8 นายภาณุพงษ์ สาลีพวง ปวส. ช่างโยธา 
 

- คนงาน  - คนงาน  108,000 
(9,000 x12) 

   

 กองการศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

 

           

 พนักงานส่วนต าบล            
๒9 -ว่าง- - ๖๒-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารการศึกษา) 
ต้น ๖๒-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ ผู้อ านวยการกอการศึกษาฯ 

(นักบริหารการศึกษา) 
ต้น 393,600 

(32,600x12) 
42,000 

(3,500x12) 
 435,600 

รายงาน 
กสถ. 

30 นายวรวุฒิ แก่นจันทร์ ปริญญาตรี 
 

๖๒-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ นักวิชาการศึกษา ปก. ๖๒-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ นักวิชาการศึกษา ปก. 279,600 
(19,800x12) 

   

31 นายอนุรักษ์ หวังเชิดกลาง ปริญญาตรี 
(บริหารธุรกิจ) 

๖๒-๓-๐๘-๔๑๐๑-๐๐3 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. ๖๒-๓-๐๘-๔๑๐๑-๐๐๑ เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 149,640 
(12,970x12) 

   

 พนักงานครู อบต.            
32 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) 

   



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566         ((  7777  )) 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมาย
เหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงิน 
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 

 

 พนกังานจ้างตามภารกิจ            
๓4 นางคณิตา แสงศรี ปริญญาตรี 

(วิทยาศาสตร์) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

(คุณวุฒิ) 
 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

(คุณวุฒิ) 
- 180,00๐ 

(15,000x12) 
   

๓5 ว่าง - - ผู้ดูแลเด็ก 
(ทักษะ) 

 - ผู้ดูแลเด็ก 
(ทักษะ) 

- -   ว่าง 

 พนักงานจ้างทั่วไป            
36 นางจินตนา  ศิริเวช - - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 108,000 

(9,000 x12) 
   

37 นางสาวพจนยี์  จันลา - - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก  108,000 
(9,000 x12) 

   

38 นางสาวประริณญา แก้วกลั่น - - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก  108,000 
(9,000 x12) 

   

39 นางสาววัชราภรณ์ ภู่ระโหง - - คนงาน - - คนงาน  108,000 
(9,000 x12) 
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รายงานการประชุม 
คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที ่ 21  กรกฎาคม  2563 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
************************** 

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายเอื้อน   อดทน ประธาน เอ้ือน   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. 
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ที ่323/2563 ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2563 
  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 
ดังนี้ 
       1.2.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล                         ประธานกรรมการ 
       1.2.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        คณะกรรมการ 
       1.2.3 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รก.ผอ.กองช่าง  คณะกรรมการ 

     1.2.4 ผู้อ านวยการกองคลัง        คณะกรรมการ 
       1.2.5 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   คณะกรรมการ 
       1.2.6 หัวหน้าส านักปลัด       คณะกรรมการ/เลขานุการ 
       1.2.7 นักทรัพยากรบุคคล                ผู้ช่วยเลขานุการ 
       1.2.8 เจ้าพนักงานธุรการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการมีหน้าที่ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566  โดยให้สอดคล้องและค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
และคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการ
จัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดระยะเวลา 3 ปี อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 

 1. ศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วน
ต าบลในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการก าลังคน ประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าไร จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและก าลังคน ที่
ขาดอยู่และต้องการเพ่ิมขึ้น อัตราความต้องการก าลังคนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการขยายงานหรือ
ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น  อัตราการสูญเสียก าลังคนในแต่ละปี ตลอดระยะเวลา 3 ปี  
  4. ศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้
ก าลังคนที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส ารวจและประเมิน
ความรู้ความสามารถของก าลังคนที่มีอยู่การพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  และใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน 
  5. ศึกษาวิเคราะห์ การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ  การแบ่งงานภายในส่วนราชการ  การก าหนดต าแหน่งและ
ระดับต าแหน่งต่างๆ  ในแต่ละส่วนราชการ   
  6. พิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ ทบทวน และขอปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ประจ าประมาณ 2564 -2566  

ที่ประชุม       - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ - การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ที่ไปที่มาเป็น

อย่างไร ขอให้เลขานุการชี้แจงให้คณะกรรมการรับทราบร่วมกัน ครับ 
ผู้ช่วยเลขานุการ - ขอบคุณครับท่านประธาน ขอน าเรียนชี้แจงต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดท าแผน

อัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการควบคุมอัตราก าลังบุคลากรในสังกัด ตลอดระยะเวลา 3 ปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566  ซึ่งแผนเดิมของ อบต.เบญจขร ปี 2561 – 2563 
จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563  เราจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มี
ใช้ต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป องค์ประกอบของการจัดท าแผนอัตราก าลัง  
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3 ปี เป็นไปตามหมวด 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลงวันที่  27 พฤศจิกายน  2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  
เรื่อง  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  ซึ่งสาระ
ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ควรมีดังนี้ 
 1. บทศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในช่วงระยะเวลา 3  ปี 
 2. บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการก าลังคนประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใด จึงจะ
สามารถปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
ก าลังคน ที่ขาดอยู่และต้องการเพ่ิมขึ้น อัตราความต้องการก าลังคนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการ
ขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อัตราการสูญเสียก าลังคนในแต่ละปี 
 4. บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน เป็นการวางแผนเพ่ือให้มี
การใช้ก าลังคนที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส ารวจและ
ประเมินความรู้ความสามารถของก าลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนที่มีอยู่ให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละ
คน 
 5. การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การก าหนดต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่งต่างๆ    
  

เลขานุการ         - การวิเคราะห์ค่างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ใช้หลักบันได  8  ขั้น ตามคู่มือ
วิเคราะห์อัตราก าลังของส่วนราชการ ของส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและ
ค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 
 ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 ขั้นตอนที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน 
 ขั้นตอนที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 
 ขั้นตอนที่ 7 การก าหนดต าแหน่ง สายงาน และประเภทต าแหน่ง 
 ขั้นตอนที่ 8 การจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังของส่วนราชการ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ดังนี้ 
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 เนื่องจากการวิเคราะห์ค่างานนั้นจะต้องค านึงถึงภารกิจขององค์กรเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  
    - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคม 
            - ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ  
        - ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการสาธารณสุข  
        - สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        - ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 
        - ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        - ส่งเสริมสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านและภูปัญญาท้องถิ่น 
        - ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
        - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
        - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมเกษตรกรรม  
                  - ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
           - จัดหาและปรับปรุงบ ารุงรักษาแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - คุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
  - บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและข้อระเบียบกฎหมาย 
การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ใช้การวางกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสม
ให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ 
ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้
สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ดังนี้ 
พนักงานส่วนต าบล  :  ปฏิบัติ งานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่ เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับ
บัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบล
ไว้  ดังนี้ 
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- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การ
ก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
สามัญ ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท 
ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  

การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

- ถนนในพ้ืนที่ต าบลเบญจขร ได้รับการบ ารุงรักษา 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สาธารณูปการ 

- ปลัด อบต. - รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างโยธา 
- นายช่างเขียนแบบ 
- เจ้าพนักงานธุรการ/ผช.เจ้า
พนักงานธุรการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การพัฒนาประชาชน
มีคุณภาพ 

- ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีและอัตราการแพร่ระบาด
ลดน้อยลง 
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาความไม่สงบ
ต่างๆ ลดน้อยลง 
- ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ได้รับสวัสดิการ
ตามสิทธิ์ 
- เด็กเยาวชนได้รับบริการทางการศึกษา 
- ประชาชนร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ 
- ประชาชนมีรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
- เยาวชน ประชาชน มีความรู้เหมาะสมกับการด ารงชีวิต
การประกอบอาชีพ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมเกษตร 

- ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด 
- ประชาชนมีรายได้จากการเ พ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง

- ปลัด อบต.  – รองปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- ผช.นักพัฒนาชุมชน 
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การเกษตรและอ่ืน 
 

- เจ้าพนักงานธุรการ 
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- เกษตรกรมีแหล่งน้ าส าหรับการประกอบอาชีพ 
- ทรัพยากร ธรรมชาติได้รับการคุ้มครองบ ารุงรักษา 
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลตาหลังใน 
 
 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ 

- การบริหารมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย 
 

- พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างทุกระดับ 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ  - แต่ละส่วนราชการได้ส่งปริมาณงานมาให้ฝุายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ค่างาน ตามที่แต่ละส่วนราชการส่งมา โดยการวิเคราะห์ค่างานขององค์ การบริหาร
ส่วนต าบลเบญจขร ตามเอกสารที่แนบท้ายมาคะ 

 จ านวนต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลท่ีว่างตามกรอบอัตราก าลังเดิม มีดังนี้ 

ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 
1 ส านักงานปลัด หัวหน้าส านักปลัด อบต. 1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ ยุบเลิกไม่ได้ (ประกาศสรรหา) 
2 ส านักงานปลัด เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมี

อยู่ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 
3 กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไม่ได้ 
ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 

4 กองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไม่ได้ 

5 กองคลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมี
อยู่ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

6 กองช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง 1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไม่ได้ (ประกาศสรรหา) 

7 กองช่าง นายช่างโยธา 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมี
อยู่ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

8 กองช่าง นายช่างเขียนแบบ 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมี
อยู่ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

9 กองการศึกษาฯ ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ 

1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไม่ได้ (ประกาศสรรหา) 
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ผู้ช่วยเลขานุการ - ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลที่ว่างตามกรอบอัตราก าลังมีต าแหน่งใดบ้าง ที่เราจะสามารถ
ปรับ   เกลี่ยต าแหน่งได้ ซึ่งอยู่ที่ภาระงานปัจจุบันยังมีความจ าเป็นหรือไม่อย่างไรครับ 
 

ประธาน - ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ อยู่ในส่วนราชการโดยมีผู้บังคับบัญชา คือ 
หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง และผู้อ านวยการกองช่าง จึงขอให้หัวหน้าส่วน
ราชการได้วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นภาระงานนี้ด้วยครับ 

 

หัวหน้าส านักปลัด - ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ยังคงต าแหน่งไว้เหมือนเดิม เนื่องจากส านักปลัด  
ปฏิบัติงานมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องใช้ความรู้ทาง
  เทคนิคหรือวิชาการ และต้องมีบุคลากรที่ดูแลในสายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  

ผู้อ านวยการ - ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ยังคงต าแหน่งไว้เหมือนเดิม เนื่องจาก เป็นต าแหน่งที่มี 
กองคลัง  ความส าคัญ มีหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานและคุณภาพ และกองคลังจะต้องมีบุคลากรที่

ดูแลในสายงานการจัดเก็บรายได้ทั้งหมดค่ะ 
  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ยังคงต าแหน่งไว้เหมือนเดิม เนื่องจาก เป็นต าแหน่งที่
จะต้อง   ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขร 
 และต้องมีบุคลากรที่ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี(ขอบัญชี) 
  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ยังคงต าแหน่งไว้เหมือนเดิม เนื่องจาก เป็นต าแหน่งที่จะต้อง
ด าเนินการ  จัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การท าบัญชี ทะเบียนพัสดุ การต่ออายุสัญญา  และการ
เปลี่ยนแปลง   สัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร และต้องมี
บุคลากรที่ดูแลงาน   ด้านการเงินและบัญชี จะต้องมีบุคลากรที่ดูแลในสายงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุค่ะ(ขอบัญชี) 
 

ผู้อ านวยการ - ต าแหน่ง นายช่างโยธา ยังคงต าแหน่งไว้เหมือนเดิมครับ เนื่องจาก กองช่างไมม่ีข้าราชการ 
กองช่าง ดังนั้น การด าเนินงานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคารจึงต้องการบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถเฉพาะต าแหน่งงานช่างรังวัด และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งม ี
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา  จึงต้องการบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านครับ 
ต าแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ยังคงต าแหน่งไว้เหมือนเดิมครับ เนื่องจาก สายงานนี้คลุมถึง
ต าแหน่ง ต่างๆ การด าเนินงานออกแบบจึงต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งงานช่าง เขียนแบบ ที่ปฏิบัติงานทางช่างเขียนแบบ  

 

 จ านวนต าแหน่งพนักงานจ้างที่ว่างตามกรอบอัตราก าลังเดิม มีดังนี้ 
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ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 

1 ส านักงานปลัด พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถน้ า) 1 ด าเนินงานสรรหาโดยวิธีการสอบ 
2 ส านักงานปลัด คนงาน 4 ด าเนินงานสรรหาโดยวิธีการสอบ 
3 กองการศึกษาฯ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) เงินอุดหนุน 1 ด าเนินงานสรรหาโดยวิธีการสอบ 

 
ผู้ช่วยเลขานุการ - ต าแหน่งว่างของพนักงานจ้างเราจะสามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ ซึ่งอยู่ที่ภาระงานปัจจุบัน
ยังมี   ความจ าเป็นหรือไม่อย่างไรครับ 
 

ประธาน - ส าหรับต าแหน่งว่างของพนักงานจ้าง อยู่ในส่วนราชการโดยมีผู้บังคับบัญชา คือ หัวหน้า
ส านักปลัด และ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ทุกท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร 

 

หัวหน้าส านักปลัด  ต าแหน่ง พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์) ยังคงต าแหน่งไว้
เหมือนเดิมค่ะ 

   ต าแหน่ง คนงาน  ยังคงต าแหน่งไว้เหมือนเดิมครับ เนื่องจากงานส านักปลัดต้องการคนที่
สามารถใช้ 

 แรงงาน เพ่ือมาช่วยงานรถน้ า ระบบสาธารณูปโภคโภค และจ านวนแรงงาน 5 คนเป็น
จ านวนที่  เหมาะสมแล้วค่ะ 

 

ผู้อ านวยการ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  ยังคงต าแหน่งไว้เหมือนเดิมครับ เนื่องจาก 
กองการศึกษาฯ   อบต.ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นต าแหน่งที่จ าเป็น 
และ    
   ขาดแคลนต าแหน่งผู้มีทักษะความช านาญในการดูแลเด็กครับ 
                      

มติที่ประชุม    เห็นชอบไม่ปรับเกลี่ยต าแหน่งว่างและคงต าแหน่งว่างไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 – 2566  

หัวหน้าส านักปลัด  - ส าหรับส านักปลัด ไม่มีความต้องการเพ่ิมอัตราก าลังคนคะ เนื่องจากตามที่ได้วิเคราะห์
ปริมาณ 

      งานและก าลังคนมีปริมาณเพียงพอแล้ว ขาดแต่พนักงานส่วนต าบลมาบรรจุให้ครบตาม
อัตรา 
       ก าลังที่ว่างอยู่ค่ะ 
 

ผู้อ านวยการ    - ส าหรับกองคลังไม่มีความต้องการเพ่ิมอัตราก าลังคนคะ เนื่องจากตามที่ได้วิเคราะห์
ปริมาณกองคลัง         งานและก าลังคนมีปริมาณเพียงพอแล้ว ขาดแต่พนักงานส่วนต าบลมาบรรจุให้
ครบตามอัตรา 
      ก าลังที่ว่างอยู่คะ 
 
 

ผู้อ านวยการ   - ส าหรับกองช่างไม่มีความต้องการเพิ่มอัตราก าลังคนครับ เนื่องจากตามปริมาณงานและ 
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กองช่าง     ก าลังคนตามกรอบอัตราก าลังเดิมมีเพียงพอแล้ว ขาดแต่ข้าราชการมาบรรจุให้ครบตาม
      อัตราก าลังที่ว่างอยู่ครับ 
     แต่จะขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ เพ่ือรองรับเงินด้านงานสารบรรณ เพ่ือให้การ
บริหาร 

งานเอกสารของกองช่างมีความเป็นระเบียบ มีระบบมากขึ้น และงานขับรถยนต์ซึ่งกองช่าง
ได้รับ    มอบรถยนต์ส่วนกลางจากส านักปลัด มาเพ่ือใช้ในงานของกองช่าง และจะต้องมี
ผู้รับผิดชอบ โดยในรอบต่อไป จึงจะขอต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 อัตราและ ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับ
รถยนต์ 1 อัตรา จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาด้วยครับ 

ผู้อ านวยการ   - ส าหรับกองการศึกษาไม่มีความต้องการเพ่ิมอัตราก าลังคนครับ เนื่องจากตามปริมาณงาน
และ 
กองการศึกษาฯ    ก าลังคนมีปริมาณเพียงพอแล้ว 
ประธาน            - จากที่ กองช่าง ได้ขอก าหนดต าแหน่งจ านวน 2 ต าแหน่ง เพ่ือขอก าหนดหลังจากจัดท า

แผนอัตาก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ซึ่งมีพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เนื่องจากไม่มีผู้ ดูแล
ระบบงานสารบรรณและผู้รับผิดชอบรถยนต์ที่ส านักปลัดมอบให้ไปดูแล  จึงขอให้
คณะกรรมการพิจารณาให้ ฝุายเลขนุการ ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือมีผู้มาด ารงต าแหน่ง เพ่ือ
รองรับภารกิจงานที่เพ่ิมข้ึน หรือไม่  

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับการขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ม ในครั้งต่อไป 
 

 

เลขานุการ        - มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมนี้หรือไม่  
 

รองปลัด อบต. - เมื่อทุกคน ได้มีมติเห็นชอบแล้วแล้ว ขอทราบภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนด้วยครับ 
 

เลขานุการ - ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35  ตามกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 
 
 

ปี ประมาณจากข้อบัญญัติ ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร คิดเป็นร้อยละ 
2564 32,125,276 9,883,210 30.76 
2565 33,731,540 10,166,704 30.14 
2566 35,418,117 10,452,295 29.51 

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 โดยไม่มีการก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดเสนอเรื่องอะไรบ้างครับถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
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เลขานุการ - ขอเสนอเปิดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ปัจจุบันงานด้านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมมีปริมาณงานมากขึ้น และความจ าเป็นที่จะต้องจัดตั้งกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือควบคุมก ากับดูแลงานด้านสาธารณสุข และรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น
ทางส านักงานปลัดจึงขอจัดตั้งกองสาธารณสุขขึ้นคะ และขอแจ้งให้คณะกรรมการโปรด
พิจารณาคะ 

มติที่ประชุม     ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ก าหนดจัดตั้ง กองสาธารณสุขฯ หลักจากการ
ด าเนินงานแผนอัตราก าลัง 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           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอนันต์  สวัสดี) 
                คณะกรรมกรรมการ 
 
 
           กิ                 ก                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายเอ้ือน    อดทน) 
             ประธานคณะกรรมกรรมการ 
 

 


