แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ 2564-2566
องค์การบริหารส่วนตาบลบุง่ คล้า
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้ าราชการหรือพนั ก งานส่ วนท้ องถิ่ น (ก.กลาง) เรื่ อง
มาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกั บอัต ราต าแหน่ง ก าหนดให้ค ณะกรรมการข้าราชการหรือพนั ก งานส่วนท้อ งถิ่ น
(ก.จั งหวัด) ก าหนดต าแหน่ งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ คานึงถึง ภาระหน้าที่ ความรับ ผิด ชอบ ลัก ษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้
ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ (ก.กลาง)
กาหนด
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้ าราชการหรือพนั ก งานส่ วนท้ องถิ่ น (ก.กลาง) เรื่ อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กาหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคล
ของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความ
คล่องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยได้ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนัก งานส่วนท้องถิ่น นามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างมากาหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็ นชอบ
ประกาศกาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้ องค์การ
บริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง
และการใช้ต าแหน่ งข้าราชการหรือพนัก งานส่ วนท้องถิ่น ลูก จ้ างประจ าและพนัก งานจ้าง โดยเสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้
องค์การบริห ารส่วนตาบล แต่ง ตั้งคณะกรรมการจัด ทาแผนอัตรากาลัง เพื่อวิเคราะห์อานาจหน้าที่แ ละ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน
จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
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1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า มีการกาหนดตาแหน่ง การจัด อัตราก าลัง
โครงสร้างส่วนราชการให้ เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์ก ารบริห ารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัด ตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวัด ชัย ภู มิ (ก.อบต.จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ )
สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
2.5 เพื่อให้ องค์ก ารบริหารส่วนต าบลบุ่ง คล้า สามารถวางแผนอัต รากาลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนัก งานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา และพนัก งานจ้าง
เพื่อให้การบริหารงานขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้ าเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากร
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.7 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้ามีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากร
ที่ส ามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความจ าเป็นเร่ง ด่วน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า โดยคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ซึ่งประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า หัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และมีพนักงานส่วนตาบล 1 คน เป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยมี
ขอบเขตเนือ้ หาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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3.1 การวิเคราะห์ภารกิจอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
ได้การวิเคราะห์ภารกิจอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมแห่ ง ชาติ แผนยุทธศาสตร์จั งหวัด แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพั ฒ นาต าบล นโยบายของรัฐ บาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาพปัญหาภายในเขตพื้น องค์ก ารบริห ารส่วนต าบลบุ่งคล้า โดยแบ่ง
ออกเป็นด้านๆ ตามความเหมาะสม เช่น ด้านโครงสร้างพื้น ฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง
ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละส่วนราชการมีภารกิจ
อะไรบ้างที่จะต้องดาเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปีขา้ งหน้า และอยูใ่ นอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายหรือตาม
นโยบายกาหนด โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจ
หน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดย
วิเคราะห์จุ ด แข็ง จุ ด อ่อน โอกาส อุปสรรค ในการด าเนิ น การตามภารกิจ ตามหลั ก SWOT เพื่อให้ก าร
ด าเนิ น การขององค์ก ารบริห ารส่วนต าบลบุ่ ง คล้ า บรรลุผ ลตามภารกิ จ ที่ ตั้ ง ไว้ และจ าเป็ น ต้อ งจั ด สรร
อัตรากาลังตามส่วนราชการต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณา
ว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยูน่ นั้ ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยูใ่ นปัจจุบัน
ไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัต รากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
โดยรายละเอียดของภารกิจและการวิเคราะห์ SWOT ภารกิจด้านต่างๆ ปรากฏตามข้อ ๕.ภารกิจ อานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อ รองรับ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งในส่วนนี้องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าได้กาหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการคือ
1) สานักปลัด ประกอบด้วย
- งานบริหารทั่วไป
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานกิจการสภา
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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๒) กองคลัง ประกอบด้วย
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานทะเบียนทรัพย์สน
ิ และพัสดุ
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๓) กองช่าง ประกอบด้วย
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานงานผังเมือง
๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษาฯ
- งานกิจการโรงเรียน
๕) กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมการเกษตร
โดยโครงสร้างส่วนราชการทั้ง 5 ส่วนราชการนี้ ได้กาหนดงานย่อยต่างๆ เพิ่มเติมจากงาน
หลักที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้การดาเนินงานขับเคลื่อนงานตามภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริห ารส่วนตาบลทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยูข่ องประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้
สามารถดาเนินงานให้สาเร็จสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในตาบลบุ่งคล้า
และแก้ไขปัญหาของจังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยรายละเอียด
งานต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการปรากฏตาม ข้อ ๘ โครงสร้างกาหนดส่วนราชการ
3.3 การวิเคราะห์ ต้น ทุ น ค่าใช้จ่ายของก าลัง คน : Supply pressure องค์ก ารบริห ารส่วน
ตาบลบุ่งคล้า ได้นาประเด็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อ ให้การจัดการทรัพยากร
บุคคลที่มีอยูเ่ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับ
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ต าแหน่ งให้เหมาะสมกั บภาระหน้าที่ค วามรับผิด ชอบ ปริมาณงาน และคุณ ภาพของงาน รวมทั้ งสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานครูกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
3.3.1 การจั ด ระดับชั้น งาน องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลบุ่ง คล้ามีก ารจัด ระดับชั้น งานที่
เหมาะสม โดยมีก ารพิจารณาถึง ต้น ทุนต่อการกาหนดระดับชั้นงานในแต่ล ะประเภท เพื่อให้ก ารก าหนด
ตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าได้
กาหนดอัตรากาลังบุคลากรในแต่ละส่วนราชการโดยมีการพิจารณาว่า ตาแหน่งที่กาหนดในแผนอัตรากาลัง
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับเกลี่ยตาแหน่ง กาหนดเพิ่ม หรือยุบเลิกตาแหน่งใด โดยคานึงถึง
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุ่งคล้าตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปีก็ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีแต่อย่างใด
ซึ่ง ก็ เป็ น ไปตามมาตรา 35 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ร ะเบี ยบบริห ารงานบุค คลส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ.2542
รายละเอียดภาระค่าใช้จ่ายปรากฏตามข้อ 9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่ง
คล้าได้นาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตย้อนหลัง 3 ปี คือปี
2561-2563 เพื่อวิเคราะห์ประมาณงานต่อบุคคล โดยใช้สมมติฐานที่ว่า “งานใดที่ต้องมีกระบวนการและ
เวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า” อย่างไรก็ดีในงานบางลักษณะ เช่น
งานกาหนดนโยบาย งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้
ดัง นั้น การคานวณเวลาที่ใช้ จึ งท าได้เพียงเป็น ข้อมูล เปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็ น
ข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริง นอกจากนั้น ในบางครั้งงานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะงานเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น เช่น ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด
ชัยภูมิซึ่งได้มอบหมายภารกิจงานให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า มาดาเนินการขับเคลื่อน
ด้วยจึง จะทาให้ ภารกิจ ประสบผลส าเร็จ ซึ่ง ถือเป็น งานที่ได้รับมอบหมายจึง ได้ น าข้อมูล การปฏิบัติงาน
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลัง โดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าได้นาผลลัพธ์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่ง
คล้ามายึด โยงกับจ านวนกรอบอัต ราก าลัง ที่ต้องใช้ส าหรับ การสร้างผลลัพ ธ์ให้ ได้ต ามเป้าหมาย โดยใช้
สมมติฐานที่วา่ “หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ ” ซึ่งในการจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปีครั้งนี้ ก็ได้มีการวิเคราะห์ปริมาณงานผลงานย้อนหลัง ซึ่งปรากฏว่ามีปริมาณงานเพิ่มมาก
ขึ้น จึงได้ก าหนดอัต ราก าลังใหม่เพื่อรองรับปริมาณงานและเพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าให้ได้ประโยชน์อย่าง
สูงสุด
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3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา โดยองค์การบริหารส่วนตาบล
บุ่งคล้าได้นาประเด็นต่าง ๆ เช่น การบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่
มากเกินไปจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า จึงได้มีการทบทวน
การกาหนดโครงสร้างในปัจจุ บัน ของแต่ล ะส่วนราชการ ซึ่งในปัจ จุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า
พิจารณาแล้วเห็นว่าการกาหนดโครงสร้างในแต่ละส่วนราชการมีความเหมาะสมแล้ว ไม่จาเป็นต้องกาหนด
ฝ่ายหรือกาหนดงานเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
3.6.2 การเกษียณอายุราชการ ในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
ปัจ จุ บัน มีพ นัก งานส่วนต าบลสูง อายุ ที่ใ กล้ครบเกษี ยณอายุในรอบของการจั ด ทาแผนอัต ราก าลัง ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 นี้ จึงได้มีการเตรียมการที่จะรองรับการเกษียณอายุของพนักงาน
ส่วนตาบล ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของพนักงานส่วนตาบลที่ใกล้ครบเกษียณอายุ การจัดการ
องค์ความรู้ต่ างๆ ภายในองค์ก ร เป็น ต้น เพื่อ ทดแทนต าแหน่ งที่ จ ะเกษี ยณอายุ ไปซึ่ ง เป็น การประหยั ด
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลได้อีกทางหนึ่งด้วย
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ได้
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการต่างๆ และผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ซึ่งผลจากการ
สอบถามดังกล่าวทาให้เห็นถึง มุมมองต่างๆ ที่ทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลัง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัต ราก าลังขององค์ก รอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลกั ษณะงานใกล้เคียงกัน โดยองค์การบริหารส่วนตาบล
บุ่งคล้าได้ขอข้อมูลอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีบริบทพื้นที่ใกล้เคียงกั นและงบประมาณ
ใกล้เคียงกัน จานวน 5 หน่วยงานมาเปรียบเทียบ ได้แก่
- องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
- องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
- องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยบง
- องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
- องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
3.8 องค์การบริห ารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีแผนพัฒนาบุคลาการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูและพนักงานจ้างตลอดจนรวมถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกคน โดยมีประเด็นสาคัญคือทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าไม่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้แต่ละส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลัง ที่เป็นระบบมากขึ้น
นอกจากนั้นยังมีจุด มุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่า
การเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนดกรอบตาแหน่ง
ในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ
ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กาหนดตาแหน่งงานในลักษณะนี้
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่ง ของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ อัตรากาลัง (Effective Man Power) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมี
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างพอเพียงในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลัง ที่
เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้
ส่วนราชการสามารถนาข้อมูลเหล่านีไ้ ปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหาก
จะต้องมีการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนา
ผลการจั ด ท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ ไปวิเคราะห์ เพื่ อ การปรั บ ปรุง กระบวนการ (Process
Re-engineer) อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้ ส ามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/
ลดลง
โดยในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4–๒๕๖6 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุ่งคล้ามีกระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี สรุปได้ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๒. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ครั้งที่ 1
2.๑ วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
2.2 กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.3 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2.4 สารวจอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง
๓. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ครั้งที่ 2
3.1 วิเคราะห์ประเมินความต้องการกาลังคน
3.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
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3.3 ขออนุมัติแผนอัตรากาลัง
4. จั ด ท าร่ า งแผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบุ่ ง คล้ า เสนอให้
คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน
5. องค์ก ารบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เสนอขอความเห็น ชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ)
6. ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
7. องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
2564 – 2566
8. องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า จัดส่งแผนอัตรากาลังที่ประกาศใช้แล้วให้จังหวัดชัยภูมิ
และอาเภอเมืองชัยภูมิ
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า มีพนื้ ที่ ๔๙.๕๖๖๓ ตารางกิโลเมตรหรือ ๓๐,๙๗๙.๔๐ไร่
มีพ้ืน ที่ดู แ ลทั้ งหมด 1๒ หมู่บ้ าน จ านวน ๒,763 ครัวเรือ น จ านวนประชากร ๗,6๑3 คน (ข้อ มูล ณ
ธันวาคม 2562) ในพื้น ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้ก ารวางแผนอัตรากาลัง 3 ปีของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบุ่ ง คล้ า มี ค วามครบถ้ว น สามารถด าเนิ น การตามอ านาจหน้า ที่ ได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า จึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุ่งคล้า ว่ามีปัญหาอะไรและความจาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่
สาคัญ ดังนี้
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก
1.2 ปัญหาการมีไฟฟ้าไม่ทั่วถึง และการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแหล่งชุมชนต่าง เพื่อลดการ
เกิดอุบตั ิเหตุและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3 ถนนทางการเกษตรชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
1.4 ระบบประปาหมูบ่ ้านยังไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอสาหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค
1.5 การระบายน้าภายในหมูบ่ ้านยังไม่ทั่วถึง ทาให้มีน้าท่วมขังตามถนนในหมูบ่ ้าน
1.6 ป้ายสัญญาณการจราจรต่างๆ ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
2. ปัญหาแหล่งน้า
2.1 การขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง
2.2 ระบบประปาหมูบ่ ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ
2.3 แหล่งน้าเพื่อการเกษตรยังไม่เพียงพอและตืน้ เขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทาให้การระบายน้า
ไม่สะดวก
2.4 ขาดการปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
3. ปัญหาเศรษฐกิจ
3.1 ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการทาการเกษตร ทาให้ขาดโอกาสทีจ่ ะพัฒนาและสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือนหรือชุมชน
3.2 ต้นทุนการผลิตในการทาการเกษตรสูง
3.3 การประกอบอาชีพในหมูบ่ ้าน
- ปัญหาการขาดความรูโ้ อกาสในการประกอบอาชีพ
- ปัญหาการกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
3.4 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร
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4. ปัญหาสังคม
4.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
4.2 ปัญหาแหล่งอบายมุขในชุมชน เช่น การพนัน
4.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สงู อายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง
4.4 ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า
5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก
5.2 ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ)
5.3 ช่องว่างในโอกาสทางการศึกษา
6. ปัญหาด้านสาธารณสุข
6.1 ขาดความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข
6.2 ปัญหาโรคระบาดต่างๆ เช่น โรคอุจจาระร่วง ไข้เลือดออก เป็นต้น
6.3 ผู้ปว่ ยเรือ้ รังในชุมชนขาดการดูแลและผู้ใกล้ชิดไม่มคี วามรู้ในการให้ความช่วยเหลือ
7. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
7.1 การปล่อยน้าเสียลงสูแ่ หล่งน้าธรรมชาติ
7.2 การจัดเก็บขยะมูลฝอย การกาจัดขยะภายในชุมชน
8. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร
8.1 องค์กรภาคประชาชนยังไม่มีความความเข้มแข็งแบบยั่งยืน
8.2 ปัญหาความรู้ความเข้าในทางการเมืองการบริหาร
ความต้องการของประชาชน
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
1.2 ติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น
1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นทีก่ ารเกษตร
1.4 วางท่อระบายน้าภายในหมูบ่ ้าน
1.5 ติดตั้งระบบประปาหมูบ่ ้าน
1.6 ติดตั้งป้ายสัญญาณการจราจรต่างๆ ในพืน้ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น สัญญาณไฟ
กระพริบ
2. ความต้องการด้านแหล่งน้า
2.1 ปรับปรุงแหล่งน้าในชุมชนสาหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง
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2.2 ขยายเขตประปาหมูบ่ ้าน
2.3 ขุดลอกแหล่งน้าที่ตนื้ เขินและกาจัดวัชพืชในแหล่งน้า
2.4 มีระบบการจัดการแหล่งน้าที่มีประสิทธิภาพ
3. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
3.1 ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมนอกฤดูการทาการเกษตร
3.2 ให้ความรู้กับเกษตรกรทาการเกษตรแบบพอเพียง ผสมผสาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
3.3 ให้ความรู้ด้านวิชาการรวมถึงการศึกษาดูงานเกีย่ วกับกลุ่มอาชีพ การบริหารจัดการของ
กลุ่มอาชีพ
3.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. ความต้องการด้านสังคม
4.1 ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
4.2 ให้มีการแก้ไขปัญหาแหล่งอบายมุขในชุมชน
4.3 ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สงู อายุ
4.4 กาจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
5. ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 จัดหาสื่อและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
5.2 อบรม/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5.3 ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบและส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. ความต้องการด้านสาธารณสุข
6.1 ให้ความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข
6.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่างๆ เช่น โรคอุจจาระร่วง ไข้เลือดออก เป็นต้น
6.3 ให้ความรู้ผู้ใกล้ชิด/ผูด้ ูแลในการดูแลผู้ปว่ ยเรือ้ รัง
7. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
7.1 รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลเสียในการปล่อยน้าเสียลงสูแ่ หล่งน้าธรรมชาติ
7.2 รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะภายในชุมชน
8. ความต้องการด้านการเมืองและการบริหาร
8.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี, กลุ่มอาสา
อื่นๆ
8.2 จัดประชุมเพื่อความรู้ความเข้าในทางการเมืองการบริหาร เผยแพร่ความรู้ทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์
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5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้านั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่ วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุ่งคล้าจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้ายังได้
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดย
ยึด กรอบแนวทางในการจั ด ระเบียบการศึก ษา ส่วนด้านพัฒ นาอาชีพนั้น จะเน้น พัฒ นาเศรษฐกิจ ชุมชน
พึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิ เคราะห์ อ านาจหน้ า ที่ แ ละก าหนดภารกิ จ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตาม
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นา แผนพัฒ นาในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ตามพระราชบัญ ญั ติส ภาต าบลและ
องค์ก ารบริห ารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบั ญ ญัติ ก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (25602579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาพปัญหาภายในเขตพื้นองค์การบริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้า โดยแบ่งออกเป็นด้านๆ ตามความเหมาะสม เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านการเมือง ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละ
ส่วนราชการมีภารกิจอะไรบ้างที่จะต้องดาเนิน การในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า และอยู่ในอานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายหรือตามนโยบายก าหนด โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก
SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ทั้งนีส้ ามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถ
กาหนดแบ่งภารกิจได้ ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยูใ่ นพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
-จัดให้มีและบารุงทางน้าและทางบก (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67)
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-จัดให้มีการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล (ตามพระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์ก ารบริห ารส่ วนต าบล พ.ศ. 2537
มาตรา 67)
-ให้ มี น้ าเพื่ อ การอุ ป โภค บริโภคและการเกษตร (ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68)
-ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68)
-ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68)
-การจัดให้มี และบารุงรักษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า (ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การสาธารณูปการ (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
จุดแข็ง ในการดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ ตาบลบุ่งคล้ามีเส้นทางคมนาคมตัดผ่าน
อยูห่ ลายสาย และมีเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปถึงตาบล อาเภอ และจังหวัดที่ใกล้เคียงได้ และในส่วนของ
ทรัพยากรแหล่งน้านั้นตาบลบุ่งคล้ามีพร้อมมาก เพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่
และขนาดเล็กอยูจ่ านวนมาก
ส่วนทางด้ านการจั ด ผั ง เมื องนั้ น ต าบลบุ่ ง คล้า ได้ เปรียบทางด้ านภู มิ ศ าสตร์ มี เส้ น ทาง
คมนาคมซึ่งจะทาให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็วขึน้ มีสถานที่ราชการ ศาสนสถาน
และองค์กรชุมชนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการจัดวางผังเมืองทั้งในระดับหมูบ่ ้าน
ตาบล เพื่อรองรับการขยายขอบเขตการเจริญเติบโตของจานวนประชากรและสถานประกอบการต่างๆ
ดังนั้ น การวางผัง เมืองที่ดีจึ งเป็ น สิ่ง ส าคัญ ในอนาคต ส าหรับ การจั ด ระเบี ยบชุมชนและสิ่ง แรกที่ต้อ ง
ดาเนินการคือ การสร้างความเข้าใจทางวิชาการผังเมืองระดับพื้นฐานให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบเสียก่อน
จึงจะประสบผลสาเร็จ
จุด อ่อ น ขาดแนวทางการบริห ารจั ด การและการจั ด แหล่ ง น้าธรรมชาติ เพื่ ออุ ป โภค –
บริโภคให้เกิด ประโยชน์สูงสุดอย่างเป็น รูปธรรม เนื่องจากยังขาดแคลนงบประมาณที่จ ะสนับสนุน อย่าง
เพียงพอ ตาบลบุ่งคล้าต้องเน้นด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เนื่องจากที่
ผ่านมายังเน้นการหวังผลประโยชน์ของแต่ล ะหมู่บ้านเป็น หลัก ควรมุ่งเน้น ที่จ ะจั ด ระบบพัฒนาเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ตาบล การพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้ได้ระดับมาตรฐาน
อย่างจริงจัง
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โอกาส เส้ น ทางคมนาคมค่อนข้างสะดวกสบาย มีเส้น ทางติ ด กับเส้น ทางหลั ก ในการ
เดินทางไปติดต่อราชการที่อาเภอและจังหวัด
อุปสรรค การระบายน้าเสียของชุมชนไปไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อถึงช่วงฤดูฝน น้าก็ท่วมเส้นทาง
คมนาคมขาดได้รับความเสียหาย
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
-ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67)
-ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ก าร
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67)
-ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67)
-ให้มีแ ละบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพัก ผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68)
-การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การจัดการศึกษา (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การสัง คมสงเคราะห์ และการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16)
-การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การจัดให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การส่งเสริมกีฬา (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย ความเสมอภาค และสิ ท ธิ เสรี ภ าพของประชาชน (ตาม
พระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์ก รปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16)
-การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
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-การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
จุดแข็ง โดยปกติด้านคุณภาพชีวติ ของประชาชนในตาบลบุ่งคล้า เป็นสังคมชนบทที่มีความ
เป็นอยูอ่ ย่างครอบครัวใหญ่ มีวงศาคณาญาติ มีความอบอุ่น การดาเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่มีความฟุง้ เฟ้อ
จึงทาให้มีความเป็นอยูแ่ บบดั้งเดิมและมีความสุขตามอัตภาพ
จุดอ่อน การรักษาคุณภาพชีวิตในแง่ของโรคติดต่อ การดื่มกินที่ถูกสุขลักษณะ การพักผ่อน
หย่อนใจ การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม การให้โอกาสแก่ผู้ท่ีด้อยโอกาส เนื่องจากค่านิยม ทัศนคติ การใฝ่รู้
ทางด้านวิชาการยังมีสนใจน้อยมากและเป็นวัฒนธรรมการกินอยู่ การดารงชีวิตที่ปรั บเปลี่ยนได้ยาก
โอกาส หน่วยงานที่รับผิดชอบเล็งเห็นความสาคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
ในพื้นที่มากขึ้น
อุปสรรค ประชาชนให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตนีน้ ้อย
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
-ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67)
-การคุ้ ม ครองดู แ ลและรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ น สาธารณ สมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น (ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68)
-การผังเมือง (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
มาตรา 68)
-การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน (ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การควบคุมการเลี้ยงสัต ว์ (ตามพระราชบั ญ ญั ติก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การจัด ให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้น ตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การผังเมือง (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
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-การควบคุมอาคาร (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การรัก ษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนั บสนุน การป้องกัน และรัก ษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน (ตามพระราชบัญ ญัติก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แ ก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
จุดแข็ง เนื่องจากตาบลบุ่งคล้าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีจานวน 12 หมูบ่ ้าน ชาวบ้านอยูก่ ัน
แบบสันติจึงไม่เป็นปัญหามากนักสาหรับการจัดระเบียบสังคมและชุมชน
จุดอ่อน ยังมีความคุน้ เคยค่านิยมแบบเก่า จึงไม่คอ่ ยมีวนิ ัยในตนเองตามนิสัยคนไทยที่ชอบ
อยูอ่ ย่างสบายๆ คือไทยแท้ จึงต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีวินัยที่ดีขนึ้
โอกาส ประชาชนในชุมชนอยูอ่ าศัยกันแบบพี่น้อง เครือญาติ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการ
สอดส่องดูแลช่วยเหลือสังคมอยูเ่ สมอ
อุปสรรค ด้านการควบคุมอาคาร ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสาคัญในการดาเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการ /ให้ความสาคัญน้อย
5.4 ด้านการวางแผน การส่ง เสริม การลงทุ น พาณิ ชยกรรมและการท่ องเที่ ยว มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
-ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68)
-ส่ง เสริมให้ มีอุ ต สาหกรรมในครอบครัว (ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ก าร
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68)
-บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68)
-หาผลประโยชน์จ ากทรัพย์สิน ของ อบต. (ตามพระราชบัญ ญั ติสภาต าบลและองค์ก าร
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68)
-ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68)
-กิจ การเกี่ยวกับการพาณิชย์ (ตามพระราชบัญญั ติส ภาต าบลและองค์การบริห ารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68)
-การท่ อ งเที่ ย ว (ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบล พ.ศ.
2537 มาตรา 68)
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-การจัดให้ มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จ อดรถ (ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-คุม้ ครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การส่งเสริมการท่องเที่ยว (ตามพระราชบัญ ญั ติก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
จุดแข็ง ตาบลบุ่งคล้ามีวัตถุดิบจานวนมาก โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรซึ่งมีผลผลิต
ตลอดทั้งปี จึงมีความเป็นไปได้ท่จี ะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้
จุด อ่ อน ยัง ขาดงบประมาณในการสนั บสนุ น วิทยากรที่ มีความรู้เฉพาะด้าน ขาดการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
โอกาส ตาบลบุ่งคล้ามีวัตถุดิบจานวนมากโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรซึ่งมีผลผลิตตลอด
ทั้งปี
อุปสรรค การรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
-คุม้ ครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67)
-การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-การดูแลรัก ษาที่ส าธารณะ (ตามพระราชบัญญั ติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
จุดแข็ง มีทรัพยากรธรรมชาติท่อี ุดมสมบูรณ์ ทั้งแหล่งน้า ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้าและ
ป่าไม้ท่ที รงคุณค่า
จุด อ่ อน ขาดการประชาสัมพั น ธ์ จ ากหน่วยงานที่ เกี่ย วข้อ ง ขาดการดูแ ลเอาใจใส่จ าก
หน่วยงานของรัฐเท่าที่ควร ขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธี
โอกาส สภาพพื้ น ที่เหมาะแก่ก ารเกษตร จึง เหมาะแก่ก ารพัฒ นาและส่ง เสริมทางด้าน
การเกษตร เช่น การเกษตรผสมผสาน การใช้ปุ๋ ยชีวภาพ ซึ่ง เป็ น แนวทางที่จ ะตอบสนองนโยบายตาม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล เส้นทางคมนาคมค่อนข้างสะดวกสบาย และเป็น
เส้นทางหลักในการเดินทางติดต่อกับอาเภอและจังหวัด
อุปสรรค พื้นที่ตาบลมัก ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทาให้พ้ืน ที่ทา
การเกษตรประสบปัญหาจากความแห้งแล้ง พอถึงฤดูฝน น้าก็ท่วมเส้นทางคมนาคมขาดได้รับความเสียหาย
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
-บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67)
-การบารุงรักษาศิล ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16)
จุดแข็ง ตาบลบุ่งคล้ามีพ้ืนฐานทางประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานาน
ทั้งยังมีกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหลงเหลืออยูท่ ี่จะต้องสืบทอดต่อไป
จุดอ่อน ยังขาดบุคลากรที่สืบทอดเจตนารมณ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และขาดการบารุงรักษา
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และขาดงบประมาณในการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
โอกาส เยาวชนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการเล่นกีฬา จึงเหมาะที่ จะส่งเสริมให้เยาวชน
หันมาเล่นกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน ทาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
อุปสรรค ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ น้อย
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67)
-การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16)
-กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศกาหนด
(ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16)
จุดแข็ง ตาบลบุ่งคล้ามีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ และมีการดาเนินการ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการตามอานาจหน้าที่
จุด อ่ อน งบประมาณในการสนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ภารกิจ ของส่ วนราชการและองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามอานาจหน้าที่มีไม่เพียงพอ
โอกาส หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามีสนับสนุนการดาเนินงานเสมอ
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อุปสรรค งบประมาณในการดาเนินงานน้อย
จากภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การ
บริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าสามารถการวิเคราะห์ SWOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า โดยภาพรวม
ดังนี้
จุดแข็ง
1. โครงสร้างขององค์กร
- มีการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างชัดเจน
- มีการมอบหมายหน้าที่ท่รี องรับการทางานตามภารกิจ
2. กลยุทธ์ขององค์กร
- มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปีและแผนพัฒนา
ประจาปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
- มีทรัพยากรที่เหมาะสม
3. ระบบ
- มีระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบงบประมาณและระบบควบคุมติดตาม
ประเมินผลที่ตรวจสอบได้
- มีระบบควบคุมภายใน
4. ทักษะ บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
5. สไตล์ ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล เน้นการมีส่วนร่วม
6. บุค ลากร บุคลากรมีความรู้ เสียสละ ส่วนมากเป็น คนในพื้น ที่ส ามารถที่จ ะบริก าร
ประชาชนได้รวดเร็ว
7. ค่านิยม เน้นการทางานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการ
บริหารเป็นเลิศ
จุดอ่อน
1. โครงสร้างขององค์กร การประสานงานบางส่วนยังล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์ขององค์ กร การปฏิบัติงานไม่เป็น ไปตามแผนพัฒ นาที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลวางไว้
3. ระบบ มีระบบควบคุมภายในที่ด้อยประสิทธิภาพ
4. ทักษะ บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญด้าน IT ชั้นสูง
5. สไตล์ บุคลากรยังขาดการทางานแบบมีส่วนร่วม
6. บุคลากร บุคลาการเฉื่อยชา ไม่เสียสละเวลาในการปฏิบัติงาน
7. ค่านิยม บุคลากรมีค่านิยมทางลบ
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โอกาส
1. เศรษฐกิจ ได้รับการอุดหนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น
2. เทคโนโลยี จังหวัดเน้นการส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีในการทางาน
3. กฎหมาย ระเบียบกฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทางานของท้องถิ่น
รัฐบาลสนับสนุนการกระจายอานาจ
4. สังคม-วัฒนธรรม ประชาชนเห็นความสาคัญของการปกครองท้องถิ่น
5. ต่างประเทศ หรือโลกาภิวัตน์ รัฐบาลเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ด้วยอิน เตอร์เน็ต
ตาบล
อุปสรรค
1. เศรษฐกิจ ราคาน้ามันแพงส่งผลให้สินค้าราคาสูง ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูง ส่งผล
กระทบต่อรายจ่ายของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
2. เทคโนโลยี เยาวชนให้เทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์ เช่น การดูสื่อลามก
3. กฎหมาย กฎหมายท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทาให้เกิดความสับสน
4. สังคม-วัฒนธรรม ประชาชนเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก
5. ต่างประเทศ หรือโลกาภิวัตน์ เปิดรับวัฒนธรรมโดยที่ชุมชนขาดกระบวนการเรียนรู้
จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชนและครอบครัว
บทสรุป จากการวิเคราะห์ ภารกิจ และอานาจหน้าที่ต ามกฎหมายดัง กล่าวข้างต้น องค์ก าร
บริ ห ารส่ ว นต าบลบุ่ ง คล้ า จึ ง ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จ านวน
๗ ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า-บริโภค
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและปกครองที่ดีมีประสิทธิภาพ
โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าแต่ละยุทธศาสตร์นั้น ก็ได้กาหนดแนวทางการ
พัฒนาไว้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ โดยการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนชุมชน แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าและสภาพปัญหาของ
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบุ่งคล้า ภายใต้กรอบกฎหมายที่กาหนดเป็นสาคัญ อีกทั้งองค์ก ารบริห ารส่วน
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ตาบลบุ่งคล้า ได้ก าหนดส่วนราชการหลักที่รับผิด ชอบและส่วนราชการที่สนับสนุน การด าเนินการแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์ไว้ องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าจึงได้กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล พนักงาน
ครูและพนักงานจ้างในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขึน้ มาเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรบุคลากร ในการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๗ ด้านขององค์การบริหารส่วนตาบลประสบผลสาเร็จ จึง
ต้องกาหนดส่วนราชการ จานวน 5 ส่วนราชการคือ
1. สานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. กองสวัสดิการสังคม
ตลอดจนถึงการกาหนดงานต่างๆ ภายในส่วนราชการนั้นๆ ขึน้ มา เพื่อดาเนินการตามภารกิจหลักและภารกิจ
รอง จากการวิเคราะห์ภารกิจและอานาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่ องค์ การบริห ารส่ วนต าบลจะต้ องด าเนินการตามอานาจ
หน้าที่ในการดาเนิน กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ ง ๗ ด้านดังกล่าวข้างต้น ให้ประสบผลสาเร็จ องค์การบริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้าจึงได้กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ที่
ยุทธศาสตร์
ส่วนราชหลัก
ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
ที่สนับสนุน
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
กองช่าง
สานักปลัด,
กองคลัง
2 การพัฒนาด้านแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค
กองช่าง
กองช่าง
กองคลัง
3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข
สานักปลัด, กองช่าง,
กองคลัง
กองสวัสดิการสังคม, กองการศึกษาฯ
4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สานักปลัด, กองช่าง,
กองคลัง
กองสวัสดิการสังคม,กองการศึกษาฯ
5 การพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรมและ สานักปลัด, กองสวัสดิการสังคม,
กองคลัง
นันทนาการ
กองการศึกษาฯ, กองช่าง
6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักปลัด
กองคลัง
๗ ด้านการบริหารจัดการองค์กรและปกครองที่ดี
สานักปลัด, กองสวัสดิการสังคม,
กองคลัง
มีประสิทธิภาพ
กองการศึกษา, กองช่าง
ซึ่งการกาหนดส่วนราชการที่รับผิดชอบดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าได้ประกาศใช้ไปแล้ว

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
จากการวิเคราะห์ภารกิจและอานาจหน้าที่ตามกฎหมายฯ ตามข้อ 5 องค์การบริหารส่วนตาบล
บุ่งคล้า วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่า ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดาเนินการ มีดังนี้
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ภารกิจหลัก
(1) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
(2) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(3) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(4) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(5) การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
(6) การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน
(7) การแก้ไขปัญหายาเสพติด
(8) การพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(9) การส่งเสริมการเกษตร
ภารกิจรอง
(1) การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีทอ้ งถิ่น
(2) การพัฒนา การมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
(3) การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
(4) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(5) ผังเมือง

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
(ก.กลาง)กาหนดให้เป็นขนาดกลาง โดยกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ ส่วน ๔ กอง
ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิน้ 21 อัตรา พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
จานวน - อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุ ณวุฒิ จานวน 9 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ
จานวน ๑ อัต รา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน ๗ อัต รา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรจานวน 4๑
อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม และ
มีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความชานาญ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงต้องมี
การกาหนดโครงสร้างและกาหนดกรอบอัตราให้สอดคล้องกับภารกิจและอานาจหน้าที่เพื่อที่จะให้สามารถ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องขอกาหนดตาแหน่งขึ้นใหม่ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมาก
ขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ สานักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ซึ่งหากเปรียบเทียบ
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กับจานวนอัตรากาลังในองค์การบริหารส่วนตาบลข้างเคียงที่มีงบประมาณใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการ
กาหนดอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลบุง่ คล้ามีความเหมาะสม ดังนี้
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจานวนอัตรากาลังในองค์การบริหารส่วนตาบลข้างเคียงและองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่มีงบประมาณใกล้เคียงกัน มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

อปท.

ส่วน

งบประมาณ

พนักงาน

พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน

รวม

ราชการ

รายจ่าย

ส่วนตาบล

ครู (คน)

(คน)

ประจาปี 2563

(คน)

ประจา จ้าง (คน)
(คน)

1

อบต.รอบเมือง

5

26,000,000

16

๑

-

14

31

2

อบต.กุดตุ้ม

5

74,700,000

22

๑0

-

19

51

3

อบต.หนองไผ่

4

42,590,๐00

15

๑

-

4

2๐

4

อบต.โพนทอง

4

52,045,308

20

12

1

33

66

5

อบต.ห้วยบง

5

51,500,000

17

4

1

13

42

จากการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า กับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทั้ง 5 แห่ง ซึง่ เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีบริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน เขตพื้นที่
ติดต่อกัน/งบประมาณใกล้เคียงกัน จะเห็นได้วา่ การกาหนดอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
กับองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 5 แห่ง มีอัตรากาลังแตกต่างกัน แต่ไม่มากเท่าไร ดังนั้น ในเรื่องของการ
ก าหนดต าแหน่ ง เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ทั้ ง 5 หน่ วยงานแล้ ว การจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564 – 2566 องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลบุ่ง คล้ า ได้วิเคราะห์ ค่างานและการก าหนด
ตาแหน่งแล้วและมีความจาเป็นต้องกาหนดต าแหน่งใหม่เพิ่ม จานวน 10 อัตราเพื่อรองรับปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ้นแล้ว อัตรากาลังขององค์การบริห ารส่วนตาบลบุ่งคล้ากับองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลทั้ง 5 แห่ง ก็ยังมีอัตรากาลังแตกต่างกัน อยู่แต่ไม่มากเท่าไร ส่วนตาแหน่งที่ยังว่างไม่มีคน
ครอง องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์รับโอน การร้องขอให้คณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขัน พนัก งานส่วนท้อ งถิ่ น (กสถ.) ด าเนิ น การสอบแข่ง ขัน ฯ และการจั ด สรรต าแหน่ ง
พนักงานครูจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นตาแหน่งที่รับเงินอุดหนุน และคาดการณ์ว่าใน
ปี ง บประมาณ 2564–2566 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบุ่ ง คล้ า จะได้ อั ต ราก าลั ง เพิ่ ม ขึ้น ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งทาให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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8. โครงสร้างกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาและความต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า มีภารกิจ อานาจ
หน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ จานวน 1 สานัก 4 กอง ดังนี้
8.1 โครงสร้าง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
(2561-2563)
1. สานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานอานวยการและประสานงาน
1.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
1.3 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
1.4 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิตกิ รรม
- งานการดาเนินการทางคดีและศาล
ปกครอง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
(2564-2566)
1. สานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานอานวยการและประสานงาน
1.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
1.3 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
1.4 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิตกิ รรม
- งานการดาเนินการทางคดีและศาล
ปกครอง

หมายเหตุ
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ อบต.
1.5 งานกิจการสภา
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- บริการสาธารณสุข
- งานควบคุมโรค
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
2. กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานทางการเงิน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ อบต.
1.5 งานกิจการสภา
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- บริการสาธารณสุข
- งานควบคุมโรค
1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการเกษตร
2. กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานทางการเงิน

หมายเหตุ
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2.3 งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
3. กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- งาน ระบ บ ข้ อ มู ลแ ละแผน ที่ เส้ น ท าง
คมนาคม
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้า

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
3. กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- งานระบบข้ อ มู ล และแผนที่ เ ส้ น ทาง
คมนาคม
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภณ
ั ฑ์
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้า
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3.4 งานผังเมือง
- งานงานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปทีด่ ินและฟื้นฟูเมือง
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา)
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
- งานส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาการเด็ก
- งานข้อมูล
4.2 งานส่งเสริมการศึกษาฯ
- งานกิจการศาสนา
- งานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
4.3 งานกิจการโรงเรียน
- งานจัดการศึกษา
- งานกีฬาและสันทนาการ
- งานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินและตรวจวัดผล
โรงเรียน
- งานบริการและบารุงสถานศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
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3.4 งานผังเมือง
- งานงานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปทีด่ ินและฟื้นฟูเมือง
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา)
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
- งานส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาการเด็ก
- งานข้อมูล
4.2 งานส่งเสริมการศึกษาฯ
- งานกิจการศาสนา
- งานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
4.3 งานกิจการโรงเรียน
- งานจัดการศึกษา
- งานกีฬาและสันทนาการ
- งานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินและตรวจวัดผล
โรงเรียน
- งานบริการและบารุงสถานศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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(2561-2563)
5. กองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
5.2 งานสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและ
ผู้พกิ าร
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
5.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดาเนินการ
6. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
(2564-2566)
5. กองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
5.2 งานสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและ
ผู้พกิ าร
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
5.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดาเนินการ
6. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

29
8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจ ปริมาณงาน
ที่จะดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า โดยแต่ละส่วนราชการและอัตรากาลังที่
ต้องการดังนี้

ส่วนราชการ

เวลารวมทั้งหมดต่อปี
/82800

อัตราที่ต้องการ

อัตราที่มีอยู่
ปัจจุบัน

ปลัด อบต.

139,104

1.78

1

สานักปลัด

๑,465,360

๑7.69

19

กองคลัง

613,9๘๐

7.42

6

กองช่าง

525,74๐

6.85

6

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

839,57๕

10.14

8

กองสวัสดิการสังคม

896,๐3๕

10.๘2

3

หน่วยตรวจสอบภายใน

121,320

1.47

1

รวม

8,856,812

๕6.38
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เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า และเพื่อให้การ
บริห ารงานของ องค์ก ารบริห ารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงก าหนด
อัตรากาลังในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
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กรอบอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

(10-3-00-1101-001)
สานักปลัด (01)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(10-3-01-2101-001)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)
(10-3-01-3101-001)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)
(10-3-01-3102-001)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก)
(10-3-01-3103-001)
นิติกร (ปก/ชก)
(10-3-01-3105-001)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก)
(10-3-01-3601-001)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก/ชก)
(10-3-01-3810-001)
นักวิชาการเกษตร (ปก/ชก)
(10-3-01-3401-001)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปง/ชง) (10-3-01-4805-001)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
(10-3-01-4101-001)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
(10-3-01-4101-002)

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรากาลังคน
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
กาลัง
3 ปีข้างหน้า
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
1
1
1
-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

+1

-

-

กาหนด
เพิ่ม

-

1

1

1

+1

-

-

กาหนด
เพิ่ม

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-
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ส่วนราชการ
สานักปลัด (01)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถดับเพลิง
พนักงานขับรถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานทั่วไป
กองคลัง (04)
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(10-3-04-2102-001)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก)
(10-3-04-3201-001)
นักวิชาการพัสดุ (ปก/ชก)
(10-3-04-3204-001)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)
(10-3-04-4201-001)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)
(10-3-04-4203-001)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)
(10-3-04-4204-001)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คุณวุฒิ)

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรากาลังคน
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
กาลัง
3 ปีข้างหน้า
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1
1
1
-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

+1

-

-

1
1
3
3

1
1
3
3

1
1
3
3

1
1
3
3

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

-

1

1

1

+1

-

-

กาหนด
เพิ่ม

-

1

1

1

+1

-

-

กาหนด
เพิ่ม

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

กาหนด
เพิ่ม
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ส่วนราชการ
กองคลัง (04)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)
คนงานทั่วไป
กองช่าง (05)
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(10-3-05-2103-001)
นายช่างโยธา (ปง/ชง)
(10-3-05-4701-001)
นายช่างโยธา (ปง/ชง)
(10-3-05-4701-002)
นายช่างไฟฟ้า (ปง/ชง)
(10-3-05-4706-001)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
อัตรากาลังคน
หมายเหตุ
กาลัง
3 ปีข้างหน้า
เพิ่ม/ลด
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

-

1
1

1
1

1
1

+1
+1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

+1

-

-

กาหนดเพิ่ม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
10-3-08-2107-001
เจ้าพนักงานธุรการ
(10-3-08-4101-003)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

กาหนดเพิ่ม
กาหนดเพิ่ม
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ส่วนราชการ

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรากาลังคน
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
กาลัง
3 ปีข้างหน้า
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
บุ่งคล้า

ครูผู้ดูแลเด็ก
(10-3-08-4101-003)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
กองสวัสดิการสังคม (11)
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
(10-3-11-2105-001)
นักพัฒนาชุมชน (ปก/ชก)
(10-3-11-3801-001)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)
หน่วยตรวจสอบภายใน (12)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก)
(10-3-12-3205-001)
รวม

1

1

1

1

-

-

-

4

4

4

4

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1
1

1
1

1
1

+1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

44

53

53

53

9

-

-

ว่างเดิม
ร้องขอ
กสถ.

กาหนดเพิ่ม
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สรุปกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2564-2566)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า

ส่วนราชการ
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรากาลังคน
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
เพิ่ม/ลด
หมาย
เหตุ
กาลัง
3 ปีข้างหน้า
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
20
22
22
22
+2
6
10
10
10
+4
6
7
7
7
+1
8
8
8
8
3
5
5
5
+2
1
1
1
1
44
53
53
53
9
-

35

ข้อ 9

36

ข้อ 9

37

ข้อ 9

38

ข้อ 10 แผนภูมิโครงสร้าง

39

ข้อ 10 แผนภูมิโครงสร้าง

40

ข้อ 10 แผนภูมิโครงสร้าง

41

ข้อ 10 แผนภูมิโครงสร้าง

42

ข้อ 10 แผนภูมิโครงสร้าง

43

ข้อ 10 แผนภูมิโครงสร้าง

44

ข้อ 11 จัดคนลงสูต่ าแหน่ง

45

ข้อ 11 จัดคนลงสูต่ าแหน่ง

46

ข้อ 11 จัดคนลงสูต่ าแหน่ง

47

12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า กาหนดแนวทางการของพนักงานส่วนตาบลในสังกัดทุก
ระดับขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจาก
การพัฒ นาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทัก ษะในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว และด้านอื่น ๆ ที่จาเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดย
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือ การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย
โปร่งใส ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่าง
กันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เป็ น การท างานที่ ต้ อ งเข้ า ใจ
ประชาชนเป็น หลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้น
แก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ การอานวยความสะดวก
เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อเปิ ดโอกาสตอบโจทย์การทางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูล
สารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริก าร WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ที่
หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อ
พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้า เป็นผู้จัดอบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการทางานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชานาญการหรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอืน่ ๆ เช่น สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน เป็นต้น
6.จัด ให้ มีการศึ ก ดูงานองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น อื่น หรือหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร
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สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น
7.ส่ง เสริม และสนับ สนุ น บุ ค ลากรให้ ต ระหนัก ถึง การเป็ น ผู้รั บใช้ประชาชนในพื้ น ที่ ก าร
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อานวยความสะดวกและลดขัน้ ตอนการให้บริการ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
8.ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชนลดความ
ซ้าซ้อนของงานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง อันจะการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
9.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความและ
สามารถประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ในการปฏิ บั ติง านให้มี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิ่ง ขึ้ น และส่ง เสริม ให้
หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
10.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาใช้อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานตามหลัก เกณฑ์ดัง กล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุก มิติหรือตัวชี้วัด ที่รัฐ บาล
กาหนด
ทั้งนีใ้ นการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าตามแนวทางข้างต้นนั้น
กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธกี าร
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงาน
พื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น
- การบริหารโครงการ
- การให้บริการ
- การวิจัย
- ทักษะการติดต่อสื่อสาร
- การเขียนหนังสือราชการ
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เล็งเห็นว่า มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึ งมีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุกคนที่
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พึงมี เป็นการหล่อหลอมให้ เกิดพฤติก รรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ประกอบด้วย
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
- การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
- การบริการเป็นเลิศ
- การทางานเป็นทีม
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
เพื่ อให้พ นั ก งานและลู ก จ้ าง มี ห น้า ที่ด าเนิ น ไปตามกฎหมาย เพื่ อรัก ษาประโยชน์ ส่วนรวม และไม่ ห วั ง
ประโยชน์ส่วนตน อานวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึด
หลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

