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คานา
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน นาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนการใช้อัตรากาลังคนพัฒนากาลังคนในองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ให้สามารถดาเนินการตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน สามารถคาดคะเนได้ว่า
ในอนาคตในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าจะมีการใช้อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างตาแหน่งใด
จานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อีกทั้งเป็นการ
กาหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง มีแผนอัตรากาลัง 3 ปี ใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุ คคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีได้อีกด้วย
ที่ ผ่ า นมาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ่ อ หิ น ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ในรอบ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ซึ่ ง ขณะนี้ ใ กล้ ค รบก าหนดระยะเวลาการใช้ แ ผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี
ดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสาหรับการจัดทาแผนอัตรากาลังในรอบถัดไป ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่ อ หิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และเพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ่ อ หิ น
สามารถจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี มีใช้ทันอย่างถูกต้อง จึงดาเนินการจัดทาแผนอั ตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น
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๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สาคัญและต้องดาเนินการต่อเนื่อง
เนื่องจากการกาหนดอัตรากาลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน
ประกอบองค์การบริหารส่ วนตาบลบ่อหิน จาเป็นต้องจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
2564 – 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากาลังฉบับเดิมเป็นสาคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการ
อัตรากาลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง ใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตรากาลังของบุคลากร
ในสังกัด โดยหลักการดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับ
ใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะต้องจ่าย
ในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล เพื่อใช้ใน
การกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อหิน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบ
อัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลัง
3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น
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-2๒. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ
๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
๒.1.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
๒.1.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ตรัง สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.1.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
๒.1.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น ในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.1.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตาบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กาลังคน ตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
2.2.2 องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีอัตรากาลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร สร้างขวัญกาลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน
2.2.๓ การจัดทาแผนอัตรากาลัง ทาให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ
สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้
2.2.๔ การจัดทาแผนอัตรากาลัง ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้ง ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
2.2.๕ การจัดทาแผนอัตรากาลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล
และวางแผนให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นาไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2560)
และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อหิน
เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน บรรลุตามพันธกิจที่ ตั้งไว้
จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็น
การพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทา
อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคต
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ส ามารถแก้ ปั ญ หาของต าบลบ่ อ หิ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆโดยใน
ส่วนนี้จะคานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้นงานแต่
ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุ คลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้น ในการกาหนด
อัตรากาลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-43.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐานงาน
เทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลา ที่ใช้
ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่ วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ย
อัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ร่วมได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณา อย่างน้อยใน 3
ประเด็น ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่ งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่าง ๆ อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-53.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการนา
ข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวนกรอบอัตรากาลังของ
งานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ก. และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐาน
ที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจานวน
และการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวนกรอบ
อัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังที่
เป็ น ระบบมากขึ้ น นอกจากนั้ น ยั ง มี จุ ด มุ่ ง เน้ น ให้ ส่ ว นราชการพิ จ ารณาการก าหนดต าแหน่ ง ที่ เ หมาะสม
(Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่ าใช้จ่ายแล้วพบว่าการ
กาหนดกรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการใน
บางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางาน ก็พบว่า
เป็ น ลั ก ษณะงานในเชิ ง การวิ เ คราะห์ ใ นสายอาชี พ มากกว่ า งานในเชิ ง ปฏิ บั ติ ง าน และส่ ว นราชการอื่ น
ก็กาหนดตาแหน่งในงานลั กษณะนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียง
พอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่ง
ของส่วนราชการเลย โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective
Man
Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลวิเคราะห์อย่างเพียงพอใน
การที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละ
ส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้
ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริ ง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผล
การจัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer)
อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็ บ ข้ อ มู ล ผลงาน จะท าให้ ส ามารถพยากรณ์ แ นวโน้ ม ของภาระงาน ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/
ลดลง

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีความครบถ้วน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินสามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิท ธิภาพ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อหิน วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ว่ามีปัญหาอะไรและความ
จาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญ ดังนี้
สภาพปัญหาของเขตพืน้ ทีท่ ี่รบั ผิดชอบ
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก มีปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
1.2 การขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง
1.3 ระบบน้าประปาไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน
1.4 แหล่งน้าตามธรรมชาติตื้นเขิน ไม่ได้มกี ารพัฒนาขุดลอกทาให้น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน
1.5 ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่า
2.2 ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบอาชีพและขาดแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร
2.3 ประชาชนไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ มีหนี้สิน ทีท่ ากินไม่เพียงพอ
2.4 ขาดการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ในการประกอบอาชีพเสริม และขาดการ
ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. ปัญหาด้านสังคม
3.1 มีการก่ออาชญากรรม มีปัญหายาเสพติด มีการมั่วสุมของเยาวชน
3.2 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหา ยังไม่ได้รับการดูแลและให้การช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง
3.3 สถานที่ออกกาลังกาย และอุปกรณ์กฬี าไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
4. ปัญหาด้านการเมือง - การบริหาร
4.1 การให้บริการและอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการมีน้อย
4.2 ศักยภาพในการบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทั่วถึง
4.3 ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน
4.4 เครื่องมือ เครื่องใช้ในสานักงานไม่เพียงพอ
4.5 บุคลากรขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.6 ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ขาดความร่วมมือเอาใจใส่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.3 การทิ้งขยะและการกาจัดขยะของประชาชน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
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6. ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย
6.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย
6.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
6.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการไม่ทั่วถึง
6.4 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.1 ปัญหาทางด้านการศึกษา ไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน และบุคลากรเจ้าของภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ความต้องการของประชาชน
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต
1.2 ให้สร้างฝายกั้นน้าไว้สาหรับใช้ในฤดูแล้ง
1.3 ให้ขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน
1.4 ขุดลอกแหล่งน้าตามธรรมชาติ และกาจัดวัชพืช เพื่อให้การระบายน้าเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.5 ติดตัง้ ไฟสาธารณะเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาการก่ออาชญากรรม
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 รัฐบาลประกันราคาสินค้าทางการเกษตรให้มีราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนทางการผลิต
2.2 ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ
2.3 จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเสริมหารายได้เพิ่ม
3. ด้านสังคม
3.1 จัดตั้งกลุ่มบุคคลในพื้นที่เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย จัดให้มีการฝึกอบรมด้านกีฬา
และจริยธรรม เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3.2 ดูแลและช่วยเหลือโดยการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผูด้ ้วยโอกาส และผู้ประสบปัญหา
ให้ทั่วถึง
3.3 จัดหาสถานที่ และอุปกรณ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกกาลังกาย
4. ด้านการเมือง - การบริหาร
4.1 ให้บริการและอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเพิ่มมากขึ้น
4.2 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
4.3 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี
กลุ่มอาสาอื่นฯ
4.4 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม
4.5 ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4.6 สร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการทางการเมือง
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-85. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
5.3 จัดการระบบการจัดเก็บขยะ และรณรงค์ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด
6. ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย
6.1 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัย
6.2 จัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดฝึกอบรมด้านกีฬาและ
จริยธรรมให้กบั เยาวชนในช่วงปิดเทอม
6.3 จัดให้มีหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีและคนพิการ
6.4 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก
แจกทรายอะเบท เพื่อกาจัดยุงลาย
7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.1 ส่งเสริมการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
7.2 ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ
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5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อหิน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินจะ
สมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความ
เข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษา
เด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัด
ระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้ง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาทั้ ง ในระดั บ ชาติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ประเทศ คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม โดยการประเมิ น ผลการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
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การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สาระสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-11(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในระดั บ โลกและในระดั บ ภู มิ ภ าคในอุ ต สาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริ ก ารที่
หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่ มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-12(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศัก ยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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-135. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.2.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสาคัญกับการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
1.2.2 เป้าหมาย
1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
3) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-141.2.3 แนวทางการพัฒนา
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและ
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต
2.การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ
2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย
3. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก
3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร
3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว
5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม
6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-151.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาคใต้
1.3.1.1 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้
ภาคใต้มี แหล่ งท่ องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
สามารถ สร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร
ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สาคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้
ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนา
กับพื้นที่ภาคอื่นๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควร
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็ นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและ
แปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อ มโยงการค้า
การลงทุนกับภูมิภาคต่างๆ ของโลก
1.3.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
“ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา
และปาล์มน้ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก”
1.3.1.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก
2) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของภาค
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก
5) เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
1.3.1.4 เป้าหมาย
1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้
ลดลง
1.3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
ชั้นนาของโลก

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-16แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียงของภาค
2) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสาราญและการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร
3) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
และมีระบบขนส่งมวลชน (Monorail)
4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง
5) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ใ ห้มีความหลากหลาย
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวที่สาคัญของ
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ามันแห่ง
ใหม่ของประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่ –สะเดา ที่ครบวงจร
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุ
ราษฎร์ธานี และชุมพร
3) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิต
ภาคเกษตร
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความ
เข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
พื้นที่ของภาค
2) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งและการทา
อุตสาหกรรมประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากล
3) ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสาน
4) ส่ งเสริ มให้ มี การใช้เ ทคโนโลยี และนวัต กรรมในการผลิต และบริ ห าร
จัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ
5) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-174) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนา
แห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
2) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสาราญในจังหวัดภูเก็ต
3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปร
รูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์
2) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
4) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
1) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway)
2) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast &
Andaman Route)
3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง
(Bio-Based & Processed Agricultural Products)
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ (Green Culture & Livable Cities)
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
1.3.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน”
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-181.3.2.2 พันธกิจ (Mission)
1.3.2.2.1 พัฒ นาและฟื้น ฟูแ หล่ง ท่องเที่ย วรวมถึง มาตรฐานการให้บ ริก ารการ
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
1.3.2.2.2 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาค
การเกษตรภายในกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงการคมนาคมกับต่างประเทศ
1.3.2.2.3 สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3.2.2.4 สร้า งเศรษฐกิจ ให้ส มดุล เพื ่อ ยกระดับ ความเป็น อยู ่แ ละมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชนและท้องถิ่น
1.3.2.2.5 ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล
ของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2561-2564 นั้น ได้ยึดแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มีการสร้างรายได้และการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงและเป็นธรรมและ
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศควบคู่กับแนวคิดการพัฒนา
แบบองค์รวมที่ยึดคน และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง เป็นการพัฒนามิติเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยง
ทุ ก มิ ติ ข องการพั ฒ นาให้ เ ข้ า กั บ มิ ติ ท างกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มของพื้ น ที่ อ ย่ า งบู ร ณาการภายใต้
กระบวนการพัฒนาของทุกฝ่ายที่เชื่อมโยงสนับสนุนกัน ในการทาแผนพัฒนาฯ ยังให้ความสาคัญกับแนว
ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาให้สอดคล้องตามหลักภูมิสังคมที่มีวิถี ชีวิต อัตลักษณ์ และคุณค่าที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและความ
หลากหลายทางธรรมชาติแวดล้อมของแต่ละจังหวัดและท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้ นที่ รวมถึ งค านึ งถึ งหลั กการมี ส่ วนร่ วมของทุ กภาคี ก ารพั ฒนาทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและชุมชนในการร่วมคิดร่วมดาเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ
พัฒนา และยึดหลักธรรมาภิบาล ความยุติธรรม โปร่งใส มีการกระจายอานาจให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
สังคมและการใช้ทรัพยากร เพื่อให้สังคมมีความสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตามหลักการประชารัฐ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-19แนวทางการกาหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2561-2564

1.3.2.3 วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร
2. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1.1 กลยุทธ์พัฒนาปัจจัยพื้นฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างให้เพียงพอและ
เหมาะสม
1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคม ทางบก ทางทะเลและทางอากาศ
ให้เพียงพอ ได้มาตรฐานความปลอดภัย
1.1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่
ให้เพียงพอ
1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความปลอดภัยในการสัญจร ของประชาชนและนักท่องเที่ยว
1.1.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-201.2 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับอัตตลักษณ์อันดามัน
มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2.1 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด
เรียบร้อย
1.2.2 ฟื้นฟูเรื่องราว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีของท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ความสนใจและความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมเยือน
1.2.3 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และการบริการผ่าน
เรื่องราวและทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
1.3 กลยุ ท ธ์ รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ อุ ด มสมบู ร ณ์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่
1.3.1 ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลนและทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อ
สร้างความสมดุลย์ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะพันธุ์ อนุบาลและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล
1.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสีย ลดปริมาณขยะชุมชน
และการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
1.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มจังหวัด
1.4 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริการแหล่งท่องเที่ยว
1.4.1 ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งระดับ
สากลและระดับชุมชน ให้มีมาตรฐานและมีจานวนเพียงพอต่อความเติบโตในสาขาการท่องเที่ยว
1.4.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริการจัดการ
ท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน และทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์
เพื่อสร้างความสมดุลย์ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะพันธุ์ อนุบาลและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล
1.4.3 พัฒนาขีดความสามารถการบริการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้กับ
ชุมชนสนับสนุนการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชนดาเนินการด้านการท่องเที่ยว
1.5 กลยุทธ์บริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน
1.5.1 เร่งสร้างมาตรการควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
ตามความสามารถรองรับ (CARRYING CAPACITY)
1.5.2 สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ คู่สร้างจิตสานึกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
1.5.3 เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สมดุล โดยเน้นการ
บริหารจัด การระบบเชิ งบูร ณาการให้มีป ระสิ ทธิภ าพ และเสริม สร้า งบทบาทขององค์ กรท้ องถิ่ นและภาค
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.5.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง
สุขอนามัย ด้านอาหารและโรคติดต่อ
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-211.6 กลยุทธ์พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
1.6.1 เชื่องโยงเครือข่ายคู่ค้าทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการกับกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้านและประเทศคู่ค้าสาคัญ
1.6.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและสร้างกลไกตลาดที่มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับสากลเพิ่มขึ้น
1.6.3
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มจังหวัดผ่านสื่อแขนงต่างๆ โดยเฉพาะระบบ
อินเตอร์เน็ต เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดามัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมงและปศุสัตว์ที่มีศักยภาพใน
พื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมงและปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด
ต้นทุนการผลิต
2.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการลดต้น ทุนจากปัจจัยการผลิต
ต่างๆ อาทิ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
2.1.2 พัฒนาหรือคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
2.1.3 พัฒนากระบวนการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ได้ผล
ผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2.1.4 พัฒนาศักยภาพ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามูลค่าสูง
2.1.5 เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ทาให้มีประสิทธิภาพ
2.2 นานวัตกรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูป เพื่อเพิ่มและสร้างมูลค่า
2.2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และพื้นที่ โดยการนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือนาวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการการผลิต/แปรรูปมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์
2.2.2 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้
2.2.3 พัฒนาสินค้าประมง และสัตว์น้ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.3 ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพด้ า นการตลาดให้ เ กษตรกรโดยเฉพาะการเข้ า ถึ ง /รั บ รู้ ข้ อ มู ล ทาง
การตลาด
2.3.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทั้งด้านปริมาณผลผลิต ความต้องการของ
ตลาด ราคา ฯลฯ เพื่อใช้มาวางแผนการเพาะปลูกและการผลิต
2.3.2 เผยแพร่ความรู้ราคา การตลาด ยางพารา ปาล์ม โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูลด้านยางพารา ปาล์ม ครบวงจร
2.3.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการตลาดให้ทั่วถึงและรวดเร็วพัฒนาองค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาด
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-222.3.4 ส่งเสริมให้เกษตรใช้ข้อมูลด้านการตลาดประกอบการตัดสินใจในการผลิต
2.3.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัด
2.3.6 ผลักดันสู่ศูนย์กลางการค้าเกษตรของภาคใต้
2.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้ของแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อความ
เข้มแข็ง
2.4.1 สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
2.4.2 พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ และช่วยเหลือ
สมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด โดยนาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้ในกลยุทธ์ที่ 3 มาถ่ายทอดและวาง
แผนการผลิต
2.4.3 เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2565)
1.3.3.1 วิสัยทัศน์/เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน”
1.3.3.2 พันธกิจ
1.3.3.2.1 มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวให้มีความมั่งคั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3.3.2.2 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
1.3.3.2.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3.3.2.4 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ภาคส่วน
1.3.3.2.5 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
1.3.3.3 เป้าประสงค์รวม
1.3.3.3.1 เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1.3.3.3.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3.3.3.3 ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมี
การบริหารจัดการแบบ บูรณาการ
1.3.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง
1.3.3.3.1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคง
และยั่งยืน
1.3.3.3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-231.3.3.3.3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตละการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
1.3.3.3.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับ
ชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน
1.3.4 ยุทธศาสตร์อาเภอสิเกา
1.3.4.1 วิสัยทัศน์
“ชุมชนน่าอยู่ ประชากรมีคุณภาพ ประสานความร่วมมือ รวมกลุ่มอาชีพ หลากหลาย
พึ่งตนเอง พัฒนารายได้ เครือข่ายเข้มแข็ง เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ดารงรักษาและจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ”
1.3.4.2 พันธกิจ
1.3.4.2.1 บู รณาการและดาเนิน การแก้ ไขปั ญ หาความยากจนโดยอานวยการ
บริหารราชการทุกภาคส่วน
1.3.4.2.2 เสริมสร้างการอานวยความเป็นธรรม ความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของสังคม
1.3.4.2.3 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริการประชาชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
1.3.4.2.4 เสริมสร้างความมั่นคงภายใน พัฒนางานข่าวกรองและโครงข่ายการ
สื่อสารรวมทั้งการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไม่มีสถานภาพที่ชัดเจน
1.3.4.2.5 จัดระเบียบชายแดนและบูรณาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.3.4.2.6 สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3.4.2.7 การขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับอาเภอ
1.3.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
1.3.4.3.1 การพั ฒ นาภาคการเกษตรอย่ า งยั่ ง ยื น และผลผลิ ต หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์
1.3.4.3.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1.3.4.3.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ
1.3.4.3.4)การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ
1.3.4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.3.4.4.1 ยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยงและทั่วถึง
1.3.4.4.2 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3.4.4.3 สนับสนุนให้ท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วม ยกระดับเศรษฐกิจชุม ชน
ให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-241.3.4.4.4 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และพัฒนาความผูกพันของคนในชุมชน
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและพึ่งตนเองโดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา
ประเพณี วัฒนธรรม และการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
1.3.4.4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
1.3.4.4.6 ส่งเสริมการบริหารและการบริการขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
1.3.5 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1.3.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่าง
ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565
1.3.5.2 ค่านิยม (Value)
มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล
1.3.5.3 พันธกิจ (Mission)
1.3.5.3.1 ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานการดาเนินงาน
1.3.5.3.2 พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการ
จัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง
1.3.5.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ
1.3.5.3.4 ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ
1.3.5.3.5 บริหารและพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามอานาจหน้าที่ กฎหมายและนโยบายที่กาหนด
1.3.5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1.3.5.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ
1.3.5.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการเงิน การคลังและปรับปรุงระเบียบ
กฎหมายรองรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3.5.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดาเนินการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3.5.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวางระบบและดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3.5.4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ ภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-252. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“บูรณาการศึกษา ชาวประชาเป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่
คุณธรรม นาสู่ตาบลจัดการตนเอง”
2.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
2.3 เป้าประสงค์
2.3.1 เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ระบบจราจรมีความปลอดภัย มีน้าสาหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ ระบบโทรคมนาคมได้มาตรฐานและทันสมัย และระบบไฟฟ้าได้มาตรฐาน
2.3.2 สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
2.3.3 จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2.3.4 จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ขยะได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและถูกวิธี
2.3.5 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.3.6 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
2.4 ตัวชี้วัด
2.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- จานวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
- จานวนถนน ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ที่มีมาตรฐาน
- แหล่งน้า ระบบประปาเข้าถึงทุกครัวเรือน
- ระบบอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกครัวเรือน
- ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
- สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
- พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-262.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
- จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
- ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
- ขยะได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและถูกวิธี
2.4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
- ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
- ระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
2.5 ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย (Targets) หมายถึง เป้าหมายในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองส่วนที่ทาให้
แยกแยะได้ว่า การปฏิบัติงานประสบความสาเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กาหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน สาหรับค่าเป้าหมายที่ได้มีการกาหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ มีดังนี้
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ความก้าวหน้าของเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
256 2561
256 256 256 256
5
1
2
3
4
2565

1) เส้นทางคมนาคมที่ได้

- ก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นปีละ 3 สาย

3

6

9

12

15

9

- ป้ายจราจรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

1

2

3

4

5

3

- ป้ายบอกทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

1

2

3

4

5

3

- ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้า ปีละ
1 หมู่บ้าน

1

2

3

4

5

3

- ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

10

20

30

40

50

30

- ระบบอินเตอร์เน็ตเข้าถึง - อินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกครัวเรือน
ทุกครัวเรือน
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10

10

20

30

40

50

30

- จานวนถนนที่ได้
มาตรฐาน ระบบจราจรมี มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ความปลอดภัย มีน้า
- ป้ายจราจร ป้ายบอก
สาหรับอุปโภคบริโภค
ทางที่มีมาตรฐาน
อย่างเพียงพอ ระบบ
โทรคมนาคมได้มาตรฐาน
และทันสมัย และระบบ - มีแหล่งน้าธรรมชาติ
เพียงพอ ระบบประปา
ไฟฟ้าได้มาตรฐาน
เข้าถึงทุกครัวเรือน

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-27เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ความก้าวหน้าของเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
256 256 256 256 256 2561
1
2
3
4
5
2565

- ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
2) สร้างรายได้ให้แก่

ประชาชน พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน
3) จัดการศึกษาอย่าง

เป็นระบบ ส่งเสริม
ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน
4) จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ ขยะได้รับการ
จัดการอย่างเป็นระบบ
และถูกวิธี
5) ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

- ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12

- สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน - ฝึกอบรมอาชีพ ปีละ 2 ครั้ง
- ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ปี
ละ 1 กลุ่ม
- พัฒนาการท่องเที่ยว/แหล่ง - ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
ปีละ 1 แห่ง
- มีการจัดการศึกษาอย่างเป็น - สนับสนุนการจัดการศึกษา
ระบบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
- ส่งเสริมศาสนาและ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน วัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ 5
โครงการ
- ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูล - ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
- จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง - จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/
เป็นระบบ
กิจกรรมจิตอาสา/Big Cleaning Day
เดือนละ 1 ครั้ง
- ส่งเสริม/สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- ขยะได้รับการจัดการอย่าง - ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 3
เป็นระบบและถูกวิธี
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- ประชาชนได้รับการบริการ - ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณสุขที่ทั่วถึง
สาธารณสุขทั่วถึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
- ประชาชนมีความปลอดภัย - ประชาชนได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
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ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ความก้าวหน้าของเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
256 256 256 256 256 2561
1
2
3
4
5
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6) ประชาชนมีส่วนร่วม

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
มากขึ้น ระบบป้องกัน - ระบบป้องกันและบรรเทา
และบรรเทาสาธารณ สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
ภัยมีประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
- ระบบการบริหารจัดการ
จัดการองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลมี
ส่วนตาบลมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประสิทธิภาพในการ ประชาชน
ให้บริการประชาชน

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
- ระบบป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใช้งานได้จริงและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
- ความเชื่อมั่นของประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
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2.6 กลยุทธ์
2.6.1 พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
2.6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
2.6.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
2.6.4 ดาเนินการโครงการเพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง
2.6.5 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
2.6.6 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้
2.6.7 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ สนับสนุน
การฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร
2.6.8 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทาระบบ
กาจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.6.9 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-292.6.10 เสริมสร้างสังคมคุณธรรม ศาสนธรรม และประเพณีวัฒนธรรม
2.6.11 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภมู ิปัญญาชาวบ้าน ในการขับเคลื่อนตาบลสร้างสุขให้ครบทุก
พื้นที่ตาบล ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกช่วงวัยและสนับสนุนให้มีชมุ ชนแห่ง
การเรียนรู้
2.6.12 ป้องกันการบุกรุกทาลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้น
น้า แม่น้าลาคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
2.6.13 บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็น
ระบบ ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6.14 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่สาคัญและเสริมสร้างอาชีพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจแก่ผมู้ ีรายได้น้อย
2.6.15 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและ
พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งตาบล
2.6.16 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคน
พิการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.6.17 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและลดการเกิด
อุบัติเหตุ
2.6.18 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิ่น

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-302.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 มีดังนี้
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยแห่งความสาเร็จขององค์กร

และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล

• ผู้บริหารท้องถิ่น

- การรับรู้ ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่

- ผู้นานโยบาย กากับ ติดตาม ประเมินผล

- การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

• เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ร่วมเป็นคณะทางาน ประสานงานระหว่างฝ่าย สร้าง จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
บรรยากาศการทางานที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
• ต้องมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
• ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์

• ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่
สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

การเชือ่ มโยงพัฒนาท้องถิ่นระหว่างพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- การประสานแผนพัฒนากับโครงการเกินศักยภาพ

- สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาสารวจปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริง

2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
2.8.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ดังนี้
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง
(พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-312.8.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ดังนี้
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างฐานราก
เศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
รากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง
(พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่
2.8.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง
ดังนี้
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. เสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสังคมคุณธรรม ศาสนธรรม
และประเพณีวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมปิ ัญญาชาวบ้าน ในการขับเคลื่อน
ตาบลสร้างสุขให้ครบทุกพื้นทีต่ าบล กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชน
ทุกช่วงวัย กลยุทธ์ที่ 13 สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง
(พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2.8.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ดังนี้
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันการ
บุกรุกทาลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้า แม่น้าลา
คลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพือ่ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง
(พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสู่ระดับฐานราก และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-322.8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคม มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ดังนี้
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูป
สินค้าเกษตรที่สาคัญ กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมอุตสาหกรรม ขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตชุมชน
และในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุและแรงงานคน
พิการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้
เข้มแข็งครอบคลุมทั้งจังหวัด กลยุทธ์ที่ 9 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพและลดการเกิดอุบัติเหตุ กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
- สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด ตรั ง
(พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวมและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
2.8.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ดังนี้
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน
- สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด ตรั ง
(พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
2.9 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ได้วางจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้
1) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ และอยู่อย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริมการศึกษาและประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
4) ครอบครัวมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
5) มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึง
6) มีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐาน
7) การบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
8) ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ
9) ประชาชนมีความปลอดภัย
10)ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-333. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิน่
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์จั งหวัด ยุท ธศาสตร์ กลุ่ ม จั งหวั ด แผนพั ฒนาจั งหวัด แผนพั ฒนากลุ่ม จังหวัด แผนพัฒ นาภาค
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 และยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
สนองตอบปัญหา ความต้องการของประชาชน ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นการ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 นอกจากนั้นได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จาแนกออกเป็นประเด็นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strength : S)
1.1 จุดที่ตั้งของตาบลมีความเหมาะสมและสะดวกแก่การคมนาคมเนื่องจากมีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4046 ตัดผ่าน
1.2 มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทาการเกษตร
1.3 อยู่ใกล้ตลาดกลางยางพารา เป็นแหล่งปลูกยางพาราปาล์มน้ามันที่สาคัญของอาเภอสิเกา
1.4 มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในตาบลที่มีความพร้อมมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษา
1.5 มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและเป็นธรรมชาติหลายแห่ง เช่น บ่อหินฟาร์มสเตย์
หาดหัวหิน หาดคลองสน เขาหินลูกช้าง ฯลฯ
1.6 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กกาพร้า ผู้ยากไร้ใน
ตาบลอย่างต่อเนื่อง
1.7 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงทาให้เห็นปัญหาของประชาชนและการเข้าถึงการ
ทางานของประชาชนทาให้มีโอกาสในการพัฒนาสูง
1.8 ท้องถิ่นสามารถตราข้อบัญญัติโดยตรงไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายทาให้สามารถแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.9 มีงบประมาณเป็นของตนเอง ทาให้การบริหารงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ
1.10 องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลและข่าวสารที่น่าสนใจ
1.11 มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ
1.12 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและ
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-342. จุดอ่อน (Weakness : W)
2.1 เส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกเพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน
2.2 ไม่มีแหล่งเก็บกักน้า แหล่งน้าธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างเพียงพอทาให้
ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้า
2.3 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครบทั้งตาบล
2.4 การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน ทาให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปรับปรุง
ผลผลิต ทาให้ผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
2.5 ประชาชนบางส่วนขาดเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน ทาให้ขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน
2.6 มีปัญหาภัยแล้ง วาตภัยและน้าท่วมเกิดขึ้นทุกปี ทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ และ
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน
2.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากขาดงบประมาณในการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.8 ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง
2.10 ไม่มีการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบและชัดเจน
2.11 ปัญหาขยะในชุมชน ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และขาดการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
2.12 ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สิน ทั้งในระบบและนอกระบบ
2.13 ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคการเกษตรเป็นหลัก ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้
แน่นอน
2.14 การประกอบอาชีพหลัก (สวนยางพารา ปาล์มน้ามัน) มีเวลาว่างทาให้ติดอบายมุข เช่น
การพนัน หวยหุ้น ยาเสพติด
2.15 ประชาชนมีค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น
2.16 ปัญหายาเสพติดในชุมชน
3. โอกาส (Opportunity : O)
3.1 สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก อปท. อื่น ส่วนราชการอื่นในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านแหล่งน้าและด้านการเมือง การบริหาร
3.2 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย (OTOP)
3.3 ตลาดต่างประเทศพร้อมที่จะรับซื้อสินค้า (OTOP)
3.4 นโยบายหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลมีส่วนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น ราษฎรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น เป็นอาชีพเสริม
3.5 นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ทาให้ชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็งส่งเสริมให้ตาบลมีความ
เข้มแข็งในภาพรวมเพิ่มขึ้น
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-353.6 ประชาชนมีแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพมากขึ้น ทั้งจากกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง โครงการ กข.คจ โครงการธนาคารประชาชน และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
3.7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน
3.8 องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.9 ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการรักษาพยาบาล
ตามโครงการหลักประกันสุขภาพของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.10 มีองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบล ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และการเมือง (Political) ทาให้มีงบประมาณเป็นของตนเองนามา
พัฒนาตาบล
4. อุปสรรค (Threat : T)
4.1 ไม่มีแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่สามารถกักเก็บน้าได้ตลอดปี และมีปริมาณเพียงพอ
4.2 ขาดการวางผังเมืองที่ดี
4.3 กลุ่มอาชีพยังไม่สามารถรวมตัวได้เข้มแข็งและไม่มีความรู้ทางด้านการตลาดและการ
บริหารจัดการกลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.4 สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง เนื่องจากกระแสสังคมให้ความสาคัญกับวัตถุและสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน
4.5 สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทาให้กระแส
บริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ทาลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน
4.6 ขาดงบประมาณการจัดหาสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากต้องใช้งบลงทุน
(Investment) เป็นจานวนมาก
4.7 ขาดทักษะ ขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.8 การใช้ประโยชน์ของที่ดินยังไม่ถูกต้อง และเหมาะสม
4.9 ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด
ขาดการออกกาลังกาย การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต
4.10 ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
4.11 ลักษณะนิสัยประจาถิ่น มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่ฟังใคร
4.12 ระเบียบ กฎหมายไม่ชัดเจน ไม่เอื้ออานวยกับการบริหารงาน การให้คาปรึกษา
4.13 แหล่งน้าธรรมชาติมีรสชาดเค็ม ไม่สามารถนามาใช้เป็นน้าเพื่ออุปโภคบริโภคได้

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-363.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1 จุดที่ตั้งของตาบลมีความเหมาะสมและสะดวกแก่การคมนาคมเนือ่ งจากมีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4046 ตัดผ่าน
3.2.2 มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทาการเกษตร เช่น ยางพารา
ปาล์มน้ามัน เป็นต้น
3.2.3 อยู่ใกล้ตลาดกลางยางพารา เป็นแหล่งปลูกยางพารา ปาล์มน้ามันที่สาคัญของอาเภอสิเกา
3.2.4 มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในตาบลที่มีความพร้อมมีศักยภาพ
ในการจัดการศึกษา
3.2.5 มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและเป็นธรรมชาติหลายแห่ง เช่น บ่อหินฟาร์มสเตย์ หาด
หัวหิน หาดคลองสน เขาหินลูกช้าง ฯลฯ
3.2.6 ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง ไม่มีการ
วางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบและชัดเจน ปัญหาขยะในชุมชน ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขาดการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
3.2.7 ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สิน ทั้งในระบบและนอกระบบ เนื่องจากประกอบอาชีพเกษตรเป็น
หลักและไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้แน่นอน
3.2.8 การประกอบอาชีพหลัก (สวนยางพารา ปาล์มน้ามัน) มีเวลาว่างทาให้ติดอบายมุข เช่น การ
พนัน หวยหุ้น ยาเสพติด มีค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น
3.2.9 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย (OTOP) ตลาด
ต่างประเทศพร้อมที่จะรับซื้อสินค้า (OTOP)
3.2.10 นโยบายหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลมีส่วนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น ราษฎรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น เป็นอาชีพเสริม
3.2.11 ประชาชนมีแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพมากขึ้น ทั้งจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง โครงการ กข.คจ โครงการธนาคารประชาชน และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
3.2.12 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน
3.2.13 ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
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-387. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ
ได้แก่
1) สานักงานปลัด อบต.
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล จานวน 17 อัตรา พนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่งครู จานวน 5 อัตรา ลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 17 อัตรา
พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป จ านวน 8 อั ต รา รวมก าหนดต าแหน่ ง เกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรทั้ ง สิ้ น จ านวน 48 อั ต รา
แต่เนื่องจากภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่ม จานวน 5 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. พนักงานส่วนตาบล กาหนดเพิ่ม จานวน 3 อัตรา
1.1 กาหนดเพิ่ม ตาแหน่งนิติกร จานวน 1 อัตรา สังกัดสานักงานปลัด อบต. เนื่องจาก
มีปริมาณงานเกี่ยวกับงานนิติกรเพียงพอที่ จะกาหนดตาแหน่งเพิ่ม และให้มีผู้ ปฏิบัติ งานในหน้าที่ ตรงตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
1.2 กาหนดเพิ่ม ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา สังกัดกองช่าง เพื่อรองรับ
ภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และให้มีผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
1.3 กาหนดเพิ่ม ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อรองรับภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และให้มีผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตรงตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ กาหนดเพิ่ม จานวน 1 อัตรา
2.1 กาหนดเพิ่ม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จานวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง
เพื่อรองรับภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และให้มีผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
3. พนักงานจ้างทั่วไป กาหนดเพิ่ม จานวน 1 อัตรา
3.1 กาหนดเพิ่ม ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เพื่อรองรับภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และให้มีผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตรงตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง

-39แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและอานาจหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ได้เปรียบเทียบจานวนอัตรากาลัง
ในองค์การบริหารส่วนตาบลข้างเคียงที่มีงบประมาณและภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้
ลาดับที่

อปท.

กาหนดส่วน
ราชการ

1
2
๓
๔

อบต.บ่อหิน
อบต.ไม้ฝาด
อบต.กะลาเส
อบต.เขาไม้แก้ว

4
4
๓
3

งบประมาณ พนักงานส่วน ครู
รายจ่าย
ตาบล
(คน)
ประจาปี 2563
(คน)
46,475,600
17
5
48,146,500
25
11
31,400,000
19
1
39,500,000
19
5
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ลูกจ้างประจา
(คน)

พนักงานจ้าง
(คน)

รวมทั้งสิ้น

1
1
1
1

25
26
13
18

48
63
34
43
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8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบล ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
ดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจ ดังกล่าว และ
ในระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจ
อยู่ในงาน หรือกาหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้
8.1 โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
1. สานักงานปลัด อบต. (01)
1. สานักงานปลัด อบต. (01)
1.1 งานการเจ้าหน้าที่
1.1 งานการเจ้าหน้าที่
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารงานบุคคล
- งานสวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/
- งานสวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/
พนักงานจ้าง/ข้าราชการทางการเมือง
พนักงานจ้าง/ข้าราชการทางการเมือง
1.2 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานจัดทาฎีกา
- งานจัดทาฎีกา
- งานประชาสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ
- งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ
1.3 งานโยบายและแผน
1.3 งานโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานวิชาการ
- งานบันทึกข้อมูล
- งานบันทึกข้อมูล
- งานงบประมาณ
- งานงบประมาณ
1.4 งานนิติการและการพาณิชย์
1.4 งานนิติการและการพาณิชย์
- งานด้านนิติกร
- งานด้านนิติกร
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
- งานการให้เช่าและทรัพย์สิน
- งานการให้เช่าและทรัพย์สิน
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานอานวยการ
- งานป้องกันและฟื้นฟู
- งานป้องกันและฟื้นฟู
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-41โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1.6 งานพัฒนาชุมชน
1.6 งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- งานสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส
เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
1.7 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.8 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานวางแผนการท่องเที่ยว
- งานวางแผนการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานพัฒนาการท่องเที่ยว
- งานพัฒนาการท่องเที่ยว
1.8 งานกิจการสภา
1.8 งานกิจการสภา
- งานการประชุม
- งานการประชุม
- งานสารบรรณ
- งานสารบรรณ
- งานกฎหมาย
- งานกฎหมาย
1.9 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.9 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานสุขศึกษา
- งานสุขศึกษา
- งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ
2. กองคลัง (04)
2.1 งานการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกา
- งานการเก็บรักษาเงิน
- งานทะเบียนคุมบัญชีและเบิกจ่ายเงิน
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.2 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ

2. กองคลัง (04)
2.1 งานการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกา
- งานการเก็บรักษาเงิน
- งานทะเบียนคุมบัญชีและเบิกจ่ายเงิน
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.2 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
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หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
และหนีส้ ิน
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

-42โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
และหนีส้ ิน
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

3. กองช่าง (05)
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน เขือ่ น
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 ฝ่ายงานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
- งานระบายน้า
- งานผังเมือง
3.3 งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานจัดทาฎีกา
- งานขออนุญาตและก่อสร้าง
- งานประสานกิจการสาธารณูปโภค
และบริการ

3. กองช่าง (05)
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน เขือ่ น
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
- งานระบายน้า
- งานผังเมือง
3.3 งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานจัดทาฎีกา
- งานขออนุญาตและก่อสร้าง
- งานประสานกิจการสาธารณูปโภค
และบริการ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

หมายเหตุ

-43โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๔.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08) ๔.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)
๔.๑ งานบริหารการศึกษา
๔.๑ งานบริหารการศึกษา
- งานข้อมูลและประสานงาน
- งานข้อมูลและประสานงาน
- งานวิชาการและการจัดการศึกษา
- งานวิชาการและการจัดการศึกษา
- งานนิเทศการศึกษา
- งานนิเทศการศึกษา
- งานบุคลากร
- งานบุคลากร
๔.๒ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
๔.๒ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
- งานข้อมูล
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานติดตามและประเมินผล
- งานติดตามและประเมินผล
๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
- งานติดตามและประเมินผล
๔.๔ งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๔ งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
- งานข้อมูล
- งานข้อมูล
- งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๔.๕ งานกีฬาและนันทนาการ
๔.๕ งานกีฬาและนันทนาการ
- งานจัดการแข่งขันกีฬา
- งานจัดการแข่งขันกีฬา
- งานบริการอาคารสถาน
- งานบริการอาคารสถาน
- งานบริการบุคลากรการกีฬา
- งานบริการบุคลากรการกีฬา
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

หมายเหตุ

-448.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง จากภารกิจที่จะ
ดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
ส่วนราชการ/
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักงานปลัด อบต. (01)
3.หัวหน้าสานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
4.นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
6.นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
7.นิติกร (ปก./ชก.)
8.เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
9.เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)
10.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
11.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
12.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป
13.ภารโรง
14.คนงาน
15.พนักงานขับรถยนต์

กรอบ
อัตราตาแหน่งทีค่ าด
อัตรา
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
กาลัง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
เดิม 2564 2565 2566

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

หมาย
เหตุ

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
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

-

-

-

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

กาหนดเพิ่ม

ว่าง

-45ส่วนราชการ/
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
กองคลัง (04)
16.ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
17.นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
18.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
19.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
20.เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
ลูกจ้างประจา
21.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคณ
ุ วุฒ)ิ
22.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
23.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
24.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
25.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
26.เจ้าหน้าทีท่ ะเบียนทรัพย์สนิ
กองช่าง (05)
27.ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
28.นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
29.เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง)

กรอบ
อัตราตาแหน่งทีค่ าด
อัตรา
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
กาลัง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
เดิม 2564 2565 2566

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

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
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

+1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
-

1
1

1
1

1
1

+1

-

-

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

ว่าง

กาหนดเพิ่ม

กาหนดเพิ่ม

-46ส่วนราชการ/
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคณ
ุ วุฒิ)
30.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
31.ผู้ช่วยนายช่างโยธา
32.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
33.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
34.ผู้ช่วยนายช่างสารวจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
35.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้างทัว่ ไป
36.พนักงานผลิตน้าประปา
37.พนักงานจดมาตรวัดน้า
38.คนงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
39.ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
40.นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
41.ครู
42.เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
43.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
44.ผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก (มีคุณวุฒิ)
พนักงานจ้างทัว่ ไป
45. ผู้ดูแลเด็ก
รวม

กรอบ
อัตราตาแหน่งทีค่ าด
อัตรา
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
กาลัง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
เดิม 2564 2565 2566

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

2564

2565

2566

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง

1
5
-

1
5
1

1
5
1

1
5
1

+1

-

-

กาหนดเพิ่ม

1
2

1
2

1
2

1
2

-

-

-

2
48

2
52

2
52

2
52

+4

-

-

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

ว่าง
2 อัตรา

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-5010. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
10.1 โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารท้องถิ่น ระดับ กลาง(1)

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารท้องถิ่น ระดับ ต้น (1)

สานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)(1)
อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น
1. งานการเจ้าหน้าที่
2. งานบริหารทั่วไป
3. งานนโยบายและแผน
4. งานนิติการและการพาณิชย์
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานพัฒนาชุมชน
7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
8. งานกิจการสภา
9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง) (ว่าง)
อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น
๑. งานการเงินและบัญชี
๒. งานบริหารทั่วไป
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)(1)
อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น
๑. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3. งานบริหารทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา) (ว่าง)
อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น
๑. งานบริหารการศึกษา
๒. งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
๓. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
๕. งานกีฬาและนันทนาการ
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10.2 โครงสร้างของสานักงานปลัด
สานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป) อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น (๑)

งานการเจ้าหน้าที่

งานนโยบายและแผน

งานบริหารงานทัว่ ไป

-นักทรัพยากรบุคคล ชก.

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง.

(1)

(1)
และแผน ชก.(1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วย จพง.ธุรการ(1)
-ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์
(1)
พนักงานจ้างทั่วไป
-ภารโรง(1)
-คนงาน(1)
-พนักงานขับรถยนต์ (1)

ประเภท
บริหารท้องถิ่น
ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

ประเภท
อานวยท้องถิ่น
ระดับ
ต้น
-

ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

งานพัฒนาชุมชน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

-นักวิเคราะห์นโยบาย

ประเภท
/ระดับ

จานวน

งานนิติการและ
การพาณิชย์

ระดับ
เชี่ยวชาญ
-

ระดับ
ชานาญการพิเศษ
-

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานกิจการสภา

-นักพัฒนาชุมชน ชก. (1)

-เจ้าพนักงาน

-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(1)

สาธารณสุขชุมชน ปง.
(๑)

ประเภทวิชาการ

ระดับ
ต้น
1

งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ระดับ
ชานาญการ
3

ประเภททั่วไป

ระดับ
ปฏิบัติการ

-

ระดับ
อาวุโส
-

ระดับ
ชานาญงาน
-

ระดับ
ปฏิบัติงาน
2

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

-

3

3

หมาย
เหตุ
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10.3 โครงสร้างกองคลัง
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง) อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น (ว่าง)

งานการเงินและบัญชี

งานบริหารทั่วไป

- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.(1)
ลูกจ้างประจา
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี(1)

ประเภท
บริหารท้องถิ่น

ประเภท
/ระดับ

จานวน

ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

ประเภท
อานวยท้องถิ่น
ระดับ
ต้น
-

ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก.
(1)
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง.
(1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(1)

ประเภทวิชาการ

ระดับ
ต้น
1

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

ระดับ
เชี่ยวชาญ
-

ระดับ
ชานาญการพิเศษ
-

ระดับ
ชานาญการ
2

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-เจ้าพนักงานพัสดุ ปง.(1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

ประเภททั่วไป

ระดับ
ปฏิบัติการ

-

ระดับ
อาวุโส
-

ระดับ
ชานาญงาน
-

ระดับ
ปฏิบัติงาน
2

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

1

4

-

หมาย
เหตุ
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10.4 โครงสร้างกองช่าง
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น (1)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- นายช่างโยธา ชง.(1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วนายช่างโยธา (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1)

ประเภท
บริหารท้องถิ่น

ประเภท
/ระดับ

จานวน

ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา(1)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยนายช่างสารวจ (1)

-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(1)

-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา (2)
พนักงานจ้างทั่วไป
-พนักงานจดมาตรวัดน้า(1)
-พนักงานผลิตน้าประปา(1)
-คนงาน(1)

ประเภท
อานวยท้องถิ่น
ระดับ
ต้น
-

งานบริหารทั่วไป

ประเภทวิชาการ

ระดับ
ต้น
1

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

ระดับ
เชี่ยวชาญ
-

ระดับ
ชานาญการพิเศษ
-

ระดับ
ชานาญการ
-

ประเภททั่วไป

ระดับ
ปฏิบัติการ

-

ระดับ
อาวุโส
-

ระดับ
ชานาญงาน
1

ระดับ
ปฏิบัติงาน
-

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

-

7

3

หมาย
เหตุ
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10.5 โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา) อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น (ว่าง)

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-นักวิชาการศึกษา ชก.(1)

งานกีฬาและนันทนาการ

-ครู คศ.1 (5)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)(1)
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ว่าง2)
พนักงานจ้างทั่วไป
-ผู้ดูแลเด็ก(2)

ประเภท
บริหารท้องถิ่น

ประเภท
/ระดับ

จานวน

งานส่งเสริมการศาสนา
และวัฒนธรรม

ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

ประเภท
อานวยท้องถิ่น
ระดับ
ต้น
-

ระดับ
สูง
-

ระดับ
กลาง
-

ประเภทวิชาการ

ระดับ
ต้น
1

ระดับ
เชี่ยวชาญ
-

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

ระดับ
ชานาญการพิเศษ
-

ระดับ
ชานาญการ
1

ประเภททั่วไป

ระดับ
ปฏิบัติการ

-

ระดับ
อาวุโส
-

ระดับ
ชานาญงาน
-

ระดับ
ปฏิบัติงาน
-

ครู
คศ.1

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ

พนักงาน
จ้างทั่วไป

5

-

1

2

หมาย
เหตุ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน กาหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนตาบลในสังกัด
ทุกระดับ โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจาก
การพั ฒ นาความรู้ ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ ง าน เสริ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะในแต่ ล ะต าแหน่ ง ด้ า นการบริ ห าร
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านอื่น ๆ ที่จาเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักกล่าวคือ
1. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย
โปร่งใส ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่าง
กันและเปิดกว้างในการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เป็ น การท างานที่ ต้ อ งเข้ า ใจ
ประชาชนเป็นหลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้น
แก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวก
เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การทางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มุ่งเน้น
ให้ ป ระชาชนใช้ ร ะบบดิ จิ ตอล อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่อ ให้ ประชาชนก้ า วทั น ความก้ า วหน้ า ของระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่
หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
3. เป็นองค์การบริหารส่ว นตาบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย องค์การบริหารส่วนตาบล
บ่อหิน ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยมา 1 แห่ง จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจาสถานี
อนามั ย จ านวนหนึ่ ง ดั ง นั้ น ในด้ า นการปฏิ บั ติ ง านสาธารณสุ ข ท าให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล บ่ อ หิ น
มีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณสุข โดดเด่น และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
งบประมาณในจานวนหนึ่งที่อุดหนุนให้กับสถานีอนามัยถ่ายโอน ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบล บ่อหิน
สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและ
งบประมาณในการจ้างอัตรากาลังเพิ่ม เพื่อสนับสนุนงานในด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี และทันสมัย
4. การกาหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จะยึดถือ
ปฏิบัติการดาเนินการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
เครื่องมือสารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill
Self-Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการ
พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-59ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ตามแนวทางข้างต้นนั้น
กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่ง วิธีการ
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงาน
พื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น
1 การบริหารโครงการ
2 การให้บริการ
3 การวิจัย
4 ทักษะการติดต่อสื่อสาร
5 การเขียนหนังสือราชการ
6 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินเล็งเห็นว่า มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุกคนที่พึงมี
เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประกอบด้วย
1
2
3
4
5

การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
การบริการเป็นเลิศ
การทางานเป็นทีม

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเป็น
สาคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนา
ตามลาดับที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้กาหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระทาผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชดั เจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ
3.ท าให้ เ กิ ด รู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น แก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินในทุก
ระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา
ประชาชน และสังคม ตามลาดับ
5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ประกาศคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของพนั ก งานส่ ว นต าบลบ่ อ หิ น เพื่ อ ให้ พ นั ก งานและลู ก จ้ า ง
มีหน้าที่ดาเนินไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวัง ประโยชน์ส่วนตน อานวยความ
สะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของ
จริยธรรม ดังนี้
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
4. ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ยังกาหนด
ค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ได้กาหนดแนวนโยบายการกากับดูแลเพื่อที่ให้บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-61นโยบายการกากับดูแลองค์การทีด่ แี ละแนวทางในการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นาการปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศ
ไทย
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา
2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีแนวทางดังนี้
2.1 ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมอย่ า งตรงไปตรงมาและไม่ ก ระท าการเลี่ ย ง
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาดังกล่าวของพนักงานส่วนตาบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตาบลต้องหยุดการกระทาดังกล่าว
2.2 ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสาคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี
2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว
2.4
หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้อง
สนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น
2.5 ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่สว่ นราชการ
หรือราชการโดยรวม
3. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้ วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล
และถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3.4 ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทาการ
หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ
3.5 ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กาลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
3.7 ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของ
ตนเองหรือพนักงานส่วนตาบลคนอื่น
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-623.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชาชีพ
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ใน
กรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพื่อให้
ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้
4.1 ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรค
พวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
4.3 ไม่กระทาการ หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ก็ตาม
5.6 ไม่ใช้ตาแหน่งหรือกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง
ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
5.การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทาการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนตาบลต้องมี
หน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
5.3 ต้องรายงานการดารงตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
นิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่ วนราชการในกรณี
ที่การดารงตาแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-635.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทาดังกล่าว
5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดาเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ
5.6 ปฏิ บัติ ห น้า ที่ โดยยึด มั่ นในระบบคุ ณ ธรรม เพื่ อประโยชน์ สุ ขของประชาชน
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาตาแหน่ง บาเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ
5.7 ตัดสินใจและกระทาการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใ ต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยง
ธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ
๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทาง
ดังนี้
๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลี กเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อานาจเกินกว่า
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือดาเนินการอื่น โดยคานึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระทาการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อานาจตามกฎหมาย
๖.๓ ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตามมาตรการที่รัฐกาหนด
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา
๖.๕ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
๖.๖ ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี
๖.๙ ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยภาษาถ้ อ ยค าสุ ภ าพ ชั ด เจน เข้ า ใจง่ า ย หลี ก เลี่ ย งการใช้
ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยคาภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-64๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ
กระทบสิทธิของบุคคลอื่น
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่
ให้บริการและนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน
๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
มีแนวทางดังนี้
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทาการอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคาขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กาหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ
๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทาง
ดังนี้
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
กาลังความสามารถ
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด
๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กาลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
๘.๕ ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของ
ตนหรือของพนักงานส่วนตาบลอื่น ไม่ ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลอื่น
โดยมิชอบ
๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
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-65๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป
๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กาหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติ ประชาชน
๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ
๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
๘.๑๓ พัฒนาระบบการทางานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเป็นแบบอย่างได้
๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ
เอื้ออานวยต่อการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณี
มีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนตาบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
และจะดาเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่แล้ว
๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-66๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รั บมอบหมาย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย
พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือ
เป็นไปตามกฎหมายกาหนดเท่านั้น
๙.๑๐ รั ก ษาและเสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ร ะหว่ า งผู้ ร่ ว มงานพร้ อ มกั บ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมี
เหตุผล
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทาให้เกิดการแตกความ
สามัคคีในหน่วยงาน
-ประสานงานกั บ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยการรั ก ษาสั ม พั น ธภาพในการ
ปฏิบัติงาน
๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบ
อ้างเป็นผลงานของตน
๑๐.การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั มีแนวทางดังนี้
๑๐.๑ ปลู ก ฝั ง จิ ต ใจให้ ป ระชาชนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม สร้ า ง
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดาเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม
๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง
ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-67- ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของ
สังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา
ของตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข
- ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคาสั่งสอนในทุก
ศาสนาที่นับถือ สอนให้คนทาความดี
๑๐.๓ การดารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินชีวิตบนทางสายกลาง
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง
และสังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นลาดับ
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มี
เหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ต้องคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม
และต่อตนเอง
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เป้าหมายมีการวางแผนและดาเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐาน
ความรูและคุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการน้ อ มน าปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ
๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย
11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
11.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อ
พบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน โดยต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ
สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่กาหนดไว้
11.3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จะตระหนักถึงความสาคัญใน
การเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อหิน หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น
11.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่า
จะเป็นการกระทากับบุคคลใดก็ตาม หรือการทาธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

ภาคผนวก

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

เอกสารรับรอง
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลแต่อย่างใด
2. ไม่มีการปรับเกลี่ยตาแหน่งของพนักงานจ้างแต่อย่างใด
3. กรณีขอยุบเลิกตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งดังกล่าวไม่ได้ขอใช้บัญชีจากรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแต่อย่างใด
ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ............................................
(นายวัฒนชัย ชูเกิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

แผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566

-479. ภาระค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่
ที่

ชือ่ สายงาน

ระดับ จานวน
จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ง ทัง้ หมด จานวน เงินเดือน
เงินประจา
(คน)
(1)
ตาแหน่ง (2)
กลาง
1
1
478,560 168,000
ต้น
1
1
442,320
42,000

1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)
2 รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น)
สานักงานปลัด (01)
พนักงานส่วนตาบล
3 หัวหน้าสานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น
4 นักทรัพยากรบุคคล
ชก.
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชก.
6 นักพัฒนาชุมชน
ชก.
7 นิติกร
ปก./ชก
8 เจ้าพนักงานธุรการ
ปง.
9 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปง.
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒ)ิ
10 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
11 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป
13 ภารโรง
14 คนงาน
15 พนักงานขับรถยนต์
กองคลัง (04)
พนักงานส่วนตาบล
16 ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
ต้น
17 นักวิชาการเงินและบัญชี
ชก.
18 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปก.
19 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปง.
20 เจ้าพนักงานพัสดุ
ปง.

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรากาลังคน
จะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม / ลด
ระยะ 3 ปีข้างหน้า
2564 2565 2566 2564 2565 2566
1
1
1
1
1
1
-

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึน้ (3)

ค่าใช้จ่ายรวม (4)

หมายเหตุ

2564
16,440
13,200

2565
16,440
13,440

2566
18,120
14,160

2564
663,000
497,520

2565
679,440
510,960

2566
697,560
525,120

39,880
36,860

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

402,720
396,000
329,760
299,640
0
196,080
155,640

42,000
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

+1
-

-

-

13,440
13,320
12,960
12,000
355,320
7,440
6,360

13,080
13,320
13,440
12,120
12,000
7,320
6,360

13,080
13,080
13,320
12,600
12,000
7,440
6,480

458,160
409,320
342,720
311,640
355,320
203,520
162,000

471,240
422,640
356,160
323,760
367,320
210,840
168,360

484,320
33,560
435,720
33,000
369,480
27,480
336,360
24,970
379,320 กาหนดเพิม่
218,280
16,340
174,840
12,970

1
1
1

1
1
1

219,480
146,880
147,720

0
0
0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

8,880
5,880
6,000

9,240
6,120
6,240

9,600
6,360
6,480

228,360
152,760
153,720

237,600
158,880
159,960

247,200
165,240
166,440

18,290
12,240
12,310

1
1
1

1
1
-

108,000
108,000
108,000

0
0
0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

108,000
108,000
108,000

108,000
108,000
108,000

108,000
108,000
108,000

9,000
9,000
ว่างเดิม

1
1
1
1
1

1
1
1
1

393,600
409,320
180,720
138,120
138,120

42,000
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-

-

-

13,620
13,320
9,360
5,400
5,400

13,620
13,080
9,120
6,120
6,120

13,620
13,200
8,280
6,000
6,000

449,220
422,640
190,080
143,520
143,520

462,840
435,720
199,200
149,640
149,640

476,460
448,920
207,480
155,640
155,640

ว่างเดิม
34,110
15060
11510
11,510

-48ที่

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชือ่ สายงาน

ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒ)ิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
กองช่าง (05)
พนักงานส่วนตาบล
ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒ)ิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
ผู้ช่วยนายช่างสารวจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิตนาประปา
พนักงานจดมาตรวัดนา
คนงาน

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรากาลังคน
ระดับ จานวน
จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน
จะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม / ลด
ตาแหน่ง ทั้งหมด จานวน เงินเดือน
เงินประจา
ระยะ 3 ปีข้างหน้า
(คน)
(1)
ตาแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566

ต้น
ชง.
ปง./ชง.

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึน้ (3)
2564

2565

ค่าใช้จ่ายรวม (4)
2566

หมายเหตุ

2564

2565

2566

1

1

232,920

0

1

1

1

-

-

-

7,440

7,320

7,200

240,360

247,680

254,880

19,410

1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

149,280
127,200
143,520
148,200
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

+1

-

-

6,000
5,160
5,760
6,000
138,000

6,240
5,400
6,000
6,240
5,520

6,480
5,520
6,240
6,480
5,760

155,280
132,360
149,280
154,200
138,000

161,520
137,760
155,280
160,440
143,520

168,000
12,440
143,280
10,600
161,520
11,960
166,920
12,350
149,280 กาหนดเพิม่

1
1
-

1
1
-

396,000
291,240
0

42,000
0
0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

+1

-

-

13,320
11,040
297,900

13,320
11,160
9,720

13,080
10,920
9,720

451,320
302,280
297,900

464,640
313,440
307,620

477,720
33,000
324,360
24,270
317,340 กาหนดเพิม่

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

170,760
149,280
164,400
153,600
144,000

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-

-

-

6,840
6,000
6,600
6,240
5,760

7,200
6,240
6,840
6,480
6,000

7,440
6,480
7,200
6,720
6,240

177,600
155,280
171,000
159,840
149,760

184,800
161,520
177,840
166,320
155,760

192,240
168,000
185,040
173,040
162,000

14,230
12,440
13,700
12,800
12,000

1
1

1
1

165,080
116,280

0
0

1
1

1
1

1
1

-

-

-

6,720
4,680

6,960
4,920

7,200
5,040

171,800
120,960

178,760
125,880

185,960
130,920

13,840
9,690

1
1
1

1
1
1

108,000
108,000
108,000

0
0
0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

108,000
108,000
108,000

108,000
108,000
108,000

108,000
108,000
108,000

9,000
9,000
9,000

-49ที่

40
41
42
43
44
45
46

ชือ่ สายงาน

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรากาลังคน
ระดับ จานวน
จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน
จะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม / ลด
ตาแหน่ง ทั้งหมด จานวน เงินเดือน
เงินประจา
ระยะ 3 ปีข้างหน้า
(คน)
(1)
ตาแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566

2564

2565

2566

2564

2565

2566

ต้น
ชก.
คศ.1
ปง./ชง.

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)
พนักงานส่วนตาบล
ผอ.กองการศึกษาฯ(นักบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
ครู
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีคุณวุฒ)ิ
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก

(5)
(6) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15%
(7) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทัง้ สิ้น
(8) คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึน้ (3)

ค่าใช้จ่ายรวม (4)

หมายเหตุ

1
1
5
-

1
5
-

393,600
323,760
0
0

42,000
0
0
0

1
1
5
1

1
1
5
1

1
1
5
1

+1

-

-

13,620
12,600
297,900

13,620
12,960
9,720

13,620
13,320
9,720

449,220
336,360
297,900

462,840
349,320
307,620

476,460 ว่างเดิม
362,640 26,980
- (เงินอุดหนุน)
317,340 กาหนดเพิม่

1
2

1
-

65,400
360,000

0
0

1
2

1
2

1
2

-

-

-

9,840
0

10,320
14,400

10,680
15,120

75,240
360,000

85,560
374,400

96,240 (อบต. สมทบ)
389,520 ว่างเดิม

2

2

0

2

2

2

-

-

-

0

0

0

0

0

0 (เงินอุดหนุน)

รวม 48

43

8,817,200 378,000

52

52

52

+4

-

-

1,385,760 353,760

0

360,000 10,580,960 10,934,720 11,294,720
1,587,144 1,640,208 1,694,208
12,168,104 12,574,928 12,988,928
24.93
24.54
24.14

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 = 46,475,600 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิม่ ขึนร้อยละ 5 จากปีพ.ศ. 2563 = 48,799,380 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิม่ ขึนร้อยละ 5 จากปีพ.ศ. 2564 = 51,239,349 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิม่ ขึนร้อยละ 5 จากปีพ.ศ. 2564 = 53,801,316.45 บาท

-5511. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำรกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนรำชกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง
กรอบอัตรำกำลังเดิม
ที่

ชือ่ - สกุล

คุณวุฒิ

กรอบอัตรำกำลังใหม่

2 นางยุวดี ชูเกิด

ป.โท

14-3-00-1101-002

สำนักงำนปลัด อบต. (01)
พนักงำนส่วนตำบล
3 นายปัณณวิชญ์ ณรงค์

ป.โท

14-3-01-2101-001

4
5
6
7
8
9

ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

14-3-01-3102-001
14-3-01-3103-001
14-3-01-3801-001
14-3-01-4101-001
14-3-01-4601-001

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

-

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

-

219,480
146,880
147,720

0
0
0

0
0
0

219,480
146,880
147,720

ม.6
ป.ตรี
ม.3

-

ภารโรง
คนงาน
พนักงานขับรถยนต์

-

-

ภารโรง
คนงาน
พนักงานขับรถยนต์

-

108,000
108,000
108,000

0
0
0

0
0
0

108,000
108,000
108,000
(ว่างเดิม)

ป.ตรี

14-3-04-2102-001

ต้น

14-3-04-2102-001

393,600

42,000

0

14-3-04-3201-001
14-3-04-3203-001
14-3-04-4204-001
14-3-04-4203-001

ชก.
ปก.
ปง.
ปง.

14-3-04-3201-001
14-3-04-3203-001
14-3-04-4204-001
14-3-04-4203-001

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ

ต้น

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ

ชก.
ปก.
ปง.
ปง.

409,320
180,720
138,120
138,120

0
0
0
0

0
0
0
0

435,600
(ว่างเดิม)
409,320
180,720
138,120
138,120

ปวช.

-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-

-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-

232,920

0

0

232,920

16
17
18
19
20

นางสาวทัศนีย์ ชิดงาน
นางสาวมณีเราะห์ อายุ
นายเนติลักษณ์ รักทอง
นางสาวชฎาสิริ สมมาตร
ลูกจ้ำงประจำ
21 นางสาวอานวย เกลี้ยงช่วย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิน่ )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิน่ )

กลาง
ต้น

14-3-00-1101-002

ต้น

14-3-01-2101-001

ชก.
ชก.
ชก.
ปง.
ปง.

หมำยเหตุ

ป.โท

กองคลัง (04)
พนักงำนส่วนตำบล
-ว่าง-

ระดับ

เงินเดือน
เงินประจำ
เงินเพิ่มอื่น ๆ/
ตำแหน่ง
เงินค่ำตอบแทน
84,000
84,000

1 นายวัฒนชัย ชูเกิด

นางสาวดุษฎี ทะระเกิด
นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชติ
นางนารีนา คงห้อย
นางกนกวรรณ มูสิกะนิลพันธ์
นางสาวทศพร ทรัพย์มี
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (คุณวุฒ)ิ
10 นางสาวทิพย์สุดา รักทรัพย์
11 นางสาวอรอุมา ทองศรี
12 นางสาวพลอยพัชร์ สุขจีน
พนักงำนจ้ำงทัว่ ไป
13 นายบุตร สมัยสง
14 นายสุภาพ เมืองแก้ว
15
-ว่าง-

ตำแหน่ง

เลขที่
ตำแหน่ง
14-3-00-1101-001

เงินเดือน

เลขที่
ตำแหน่ง
14-3-00-1101-001

กรอบอัตรำกำลังเดิม
ที่

ชือ่ - สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่ง

ระดับ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิน่ )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิน่ )

กลาง

478,560

ต้น

442,320

42,000

0

484,320

ต้น

402,720

42,000

0

444,720

14-3-01-3102-001
14-3-01-3103-001
14-3-01-3801-001
14-3-01-3105-001
14-3-01-4101-001
14-3-01-4601-001

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทัว่ ไป)
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นิตกิ ร
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชก.
ชก.
ชก.
ปก./ชก.
ปง.
ปง.

396,000
329,760
299,640
0
196,080
155640

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

396,000
329,760
299,640
(กาหนดเพิม่ )
196,080
155,640

-56-

กรอบอัตรำกำลังใหม่

646,560

เงินเดือน
หมำยเหตุ

ที่

ชือ่ - สกุล

คุณวุฒิ

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (คุณวุฒ)ิ
นางกัญจน์กมล มัน่ ซิ้ว
ป.ตรี
นางสาวไอลดา ชัยสุข
ป.ตรี
นางสาวสุณีรัตน์ คนขยัน
ป.ตรี
นางสาวอ้อมใจ เหล็กเกิดผล
ป.ตรี
ปวช.
กองช่ำง (05)
พนักงำนส่วนตำบล
26 นายทศพล พูต่ ระกูล
ป.ตรี
22
23
24
25
26

เงินเดือน

เงินประจำ
ตำแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น ๆ/
เงินค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ

เลขที่
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

เลขที่
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าทีท่ ะเบียนทรัพย์สิน

-

149,280
127,200
143,520
148,200
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

149,280
127,200
143,520
148,200
(กาหนดเพิม่ )

14-3-05-2103-001

ต้น

14-3-05-2103-001

396,000

42,000

0

438,000

ชง.
-

14-3-05-4701-001
14-3-05-4101-001

ผู้อานวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง )
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ

ต้น

14-3-05-4701-001
-

ผู้อานวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง )
นายช่างโยธา
-

ชง.
ปง./ชง.

291,240
0

0
0

0
0

291,240
(กาหนดเพิม่ )

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
ผู้ช่วยนายช่างสารวจ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
ผู้ช่วยนายช่างสารวจ

-

170,760
149,280
164,400
153,600
144,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

170,760
149,280
164,400
153,600
144,000

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

166,080
116,280

0
0

0
0

166,080
116,280

27 นายปรีชา หะสัง
ป.ตรี
28
ปวช.
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (คุณวุฒ)ิ
29 นางสาวอัมนวย เส้งสุย
ป.ตรี
30 นายนรินทร์ แสงแก้ว
ปวส.
31 นายบุญลือ ชัยสุข
ปวช.
32 นายพราชันชัย สาเร็จ
ปวช.
33 นายณัฐพล ดาทัว่
ปวช.
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ทักษะ)
34 นายเดชา ชัยพล
ม.6
35 นายนิคม อุณพันธ์
ม.3
พนักงำนจ้ำงทัว่ ไป
36 นายกิตติศักดิ์ ทองขาดี
ป.ตรี
37 นายทวีศักดิ์ ษัฏเสน
ปวช.
38 นายวรากร ชัยพล
ปวส.
กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (08)
พนักงำนส่วนตำบล
39
-ว่างป.ตรี

-

พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานจดมาตรวัดน้า
คนงาน

-

-

พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานจดมาตรวัดน้า
คนงาน

-

108,000
108,000
108,000

0
0
0

0
0
0

108,000
108,000
108,000

14-3-08-2102-001

ต้น

14-3-08-2102-001

393,600

42,000

0

14-3-08-3803-001
14-3-08-4101-001
14-3-08-6600-233
14-3-08-6600-234
14-3-08-6600-235
14-3-08-6600-236
14-3-08-6600-237

ชก.
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

14-3-08-3803-001
14-3-08-4101-001
14-3-08-6600-233
14-3-08-6600-234
14-3-08-6600-235
14-3-08-6600-236
14-3-08-6600-237

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ต้น

40
41
42
43
44
45
46

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ชก.
ปง./ชง.
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

323,760
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

435,600
(ว่างเดิม)
323,760
(กาหนดเพิม่ )
(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)

นางสาวภลินี สุวรรณคช
นางนิรมล ล่องตี้
นางชนิษฐา ชื่นชม
นางสาววรยา ปูเงิน
นางณพรรธน์สร อรรถชัยยะ
นางสาวสิริภา นาแว

ป.โท
ปวช.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

-57กรอบอัตรำกำลังเดิม
ที่

ชือ่ - สกุล

คุณวุฒิ

เลขที่

ตำแหน่ง

กรอบอัตรำกำลังใหม่
ระดับ

เลขที่

ตำแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินเดือน
เงินประจำ

เงินเพิ่มอื่น ๆ/

หมำยเหตุ

ที่

ชือ่ - สกุล

คุณวุฒิ
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ระดับ

ตำแหน่ง

เงินค่ำตอบแทน

65,400

0

0

-

360,000

0

0

-

0
0

0
0

0
0

พนักงำนจ้ำง
47 นางสาวสุคนธ์ นาคพล

ป.ตรี

-

ผู้ดแู ลเด็ก (ทักษะ)

-

-

ผู้ดแู ลเด็ก (ทักษะ)

-

48

ป.ตรี

-

ผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก (คุณวุฒิ)

ป.ตรี
ป.ตรี

-

ผู้ดแู ลเด็ก
ผู้ดแู ลเด็ก

-

-

ผู้ดแู ลเด็ก
ผู้ดแู ลเด็ก

-ว่าง-

49 นางหนึง่ ฤทัย ก๊กใหญ่
50 นางรุ่งนภา อาจกูล

หมำยเหตุ

65,400
(เงินอุดหนุน+เงินอบต.)
360,000
(ว่างเดิม2 อัตรา เงินอบต.)
(เงินอุดหนุน)
(เงินอุดหนุน)

+เงินอบต.)
เงินอบต.)

