
 

 
 

       ค าน า  

                   การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนการใช้ก าลังคน  การพัฒนาก าลังคนใหส้ามารถด าเนนิการตามภารกิจขององค์การบรหิารส่วนต าบล
บ้านหัน  ได้ส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน สามารถคาดคะเนได้ว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้าจะมีการใช้อัตราก าลังข้าราชการ
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เครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ผลเป็นอย่างดี 
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๑. หลักการและเหตุผล  
 
   ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งกาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจน
ทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) 
จัดท าแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด  
   ๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.
จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต) วิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์  
 
   ๑. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการ
จ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอนัจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๒. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสม กับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
   ๓. เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
   4. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
   ๖. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
   ๗. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  
   ๘. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
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๓. กรอบแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี 
  
   ๓.๑ การวิเคราะห์ ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน การ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เพ่ือให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด า เนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้สอดรับสถานการณ์ในอนาคต  
   ๓.๒ การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดขอนแก่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง  ๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง  
    ๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
สิทธิภาพสูงสุด  
    ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท า งานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

  ๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็
ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรือ
งานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
ก าหนดค านวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการ 
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ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
   ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางใน การก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด  
   ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ 
ประเด็น ดังนี้  
    ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไป
ในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น 
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  
    ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น  
    ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
   ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน
ต าบล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรใน
ลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้  
   ๓.๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น                4 



 

 

  

 
๔. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ 

  ที่ตั้งและอาณาเขต   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอ าเภอโนนศิลา 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวง ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอ าเภอโนนศิลา 
ประมาณ 9 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีเนื้อที่ประมาณ 75.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
47,140 ไร่ เดิมมี 16 หมู่บ้าน ปัจจุบันหมู่ที่ 1,2 แยกข้ึนกับต าบลโนนศิลา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง     ดังนี้   คือ 

ทิศเหนือ ติดกับ     เขต อบต.หนองน้ าใสและต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันออก ติดกับ     เขต อบต.ปุาปอ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต ้  ติดกับ     เขต อบต.โจดหนองแก อ าเภอพล และ อบต.วังหิน อ.หนองสองห้อง  
         จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก       ติดกับ     เขตเทศบาลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
 
ลักษณะภูมิประเทศ    

    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม กับมีพ้ืนที่สูงต่ าสลับ
เป็นลูกคลื่นไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน สภาพดินล้วนปนทราย ไม่อุ้มน้ า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นภาค
เกษตรกรรม โดยอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติเป็นหลัก 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
   ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีอาชีพท านาประมาณ 60% ท าสวน ท าไร่ เลี้ยง
สัตว์ ประมาณ 30%  และรับราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ประมาณ 10% มีหน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังนี้ 

- ปั้มน้ ามันขนาดเล็ก   จ านวน   -   แห่ง 
- โรงสีขนาดเล็ก   จ านวน  21  แห่ง 
- โรงสีขนาดใหญ่   จ านวน   -   แห่ง 
- โรงขนมจีน    จ านวน  3   แห่ง 
- ร้านค้า    จ านวน  20  แห่ง 
- ร้านซ่อมยานยนต์   จ านวน  13  แห่ง 
- ร้านขายของเก่า   จ านวน    4  แห่ง 
- ร้านขายปุ๋ย    จ านวน    1  แห่ง 

 

สภาพทางสังคม 
การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา มี 7  แห่ง  ดังนี้ 
1.  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
2.  โรงเรียนบ้านห้วยแคน    ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
3.  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
4.  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
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5.  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
6.  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 
7.  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ าขุ่นเหนือ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) มี 4 แห่ง  ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
2. โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
1. โรงเรียนเบญจคามสามัคคี   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
2. โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา   
  วัด จ านวน 13 แห่ง และมีส านักสงฆ์  จ านวน   1  แห่ง   
  สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2  แห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านหัน หมู่ที่ 1 และบ้านวังยาว หมู่
ที ่5 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

การคมนาคม  
  การคมนาคมติดต่อกับอ าเภอใช้ถนนเส้นต่างๆ เป็นถนนหินคลุกและถนนลาดยาง บางสายใน
ต าบลออกมาเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) การคมนาคมในต าบลสภาพเป็นถนนดิน ถนน
หินคลุก ช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมาล าบาก ถนนทางหลวงชนบท หรือ ร.พ.ช. และถนนกรมโยธาธิการเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้านและอ าเภอโนนศิลา และมีเส้นทางรถไฟสาย กรุงเทพ- หนองคาย 
  การโทรคมนาคม 
  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน  -  แห่ง 
  การไฟฟูา 
  ยังไม่มีไฟฟูาเข้าทุกหมู่บ้าน  ราษฎรส่วนใหญ่ใช้เครื่องปั่นไฟเอง 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ล าน้ า/ห้วย      จ านวน    12  สาย 
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  ฝาย                จ านวน   1   แห่ง 
  บ่อน้ าตื้น  จ านวน   16   แห่ง 
  ประปา   จ านวน    14   แห่ง 
  บ่อน้ าโยก  จ านวน   32       แห่ง 

จ านวนครัวเรือน 
 - หมู่ที่ 3    บ้านหนองไฮ    ประชากรจ านวน      117 หลัง 
-  หมู่ที่ 4    บ้านห้วยแคน    ประชากรจ านวน      136 หลัง 
-  หมู่ที่ 5    บ้านวังยาว     ประชากรจ านวน      269 หลัง 
-  หมู่ที่ 6    บ้านหนองข้ีเห็น     ประชากรจ านวน      215 หลัง 
-  หมู่ที่ 7    บ้านห้างข้าว   ประชากรจ านวน       134 หลัง 
-  หมู่ที่ 8    บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ ประชากรจ านวน      137 หลัง 
-  หมู่ที่ 9    บ้านหนองน้ าขุ่นใต้  ประชากรจ านวน  149 หลัง 
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-  หมู่ที่ 10  บ้านหนองแวง  ประชากรจ านวน  111 หลัง 
-  หมู่ที 11  บ้านหนองไฮน้อย  ประชากรจ านวน  236 หลัง 
-  หมู่ที่ 12  บ้านหนองแวงน้อย  ประชากรจ านวน  206 หลัง 
-  หมู่ที่ 13  บ้านหนองทุ่ม  ประชากรจ านวน  65  หลัง 
-  หมู่ที่ 14  บ้านกุดหลง   ประชากรจ านวน  59 หลัง 
-  หมู่ที่ 15  บ้านดอนกู่   ประชากรจ านวน  70 หลัง 
-  หมู่ที 16  บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ ประชากรจ านวน  141 หลัง 

รวมครัวเรือนต าบลบ้านหัน  จ านวน       2,045     หลัง 
 

ประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านได้  ดังนี้ 

 

ต าบล/หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง(คน) รวม 

หมู่ที่ 3  บ้านหนองไฮ 240 220 460 

หมู่ที่ 4  บ้านห้วยแคน   296 308 604 

หมู่ที่ 5  บ้านวังยาว   512 487 999 

หมู่ที่ 6  บ้านหนองข้ีเห็น    464 503 967 

หมู่ที่ 7  บ้านห้างข้าว 242 238 480 

หมู่ที่ 8  บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 307 286 593 

หมู่ที่ 9  บ้านหนองน้ าขุ่นใต้ 343 311 654 

หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวง 238 252 490 

หมู่ที่ 11  บ้านหนองไฮน้อย 477 456 933 

หมู่ที่ 12 บ้านหนองแวงน้อย 384 382 766 

หมู่ที่ 13  บ้านหนองทุ่ม 112 126 238 

หมู่ที่ 14  บ้านกุดหลง 110 122 232 

หมู่ที่ 15  บ้านดอนกู่ 152 144 296 

หมูที่ 16  บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ 292 272 564 

รวม 4,169 4,107 8,276 
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   เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  สามารถด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของประชาชนเป็นส าคัญ  โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้     

   จุดแข็ง (Strength=s)   
1. ใกล้แหล่งชุมชนหลัก การคมนาคมสะดวก  
2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่สะดวกในการติดต่อประสานงาน 

ในการท าโครงการและกิจกรรม 
3.  ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
4.  บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในบริบท/สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
5.  การร่วมมือกันของภาคประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

  จุดอ่อน (Weak-W )  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันเป็นองค์กรขนาดกลาง ยังมีรายได้น้อยงบประมาณม ี

จ ากัดเมื่อเทียบกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
2.  ขาดบุคลากรที่มีทักษะ ความช านาญเฉพาะด้าน  
3.  บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ 
4.  งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล 
5.  ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  เขตพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติ  ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการ  

   โอกาส (Opportunity – O) 
1.  การพัฒนาต าบลให้มีสถานที่ท่องเที่ยวประจ าอ าเภอโนนศิลา 
2.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอ านาจการบริหารให้ท้องถิ่นด าเนินการเอง ตามที่กฎหมาย
และระเบียบก าหนด 

4.  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  เผยแพร่  และถ่ายทอดวัฒนธรรม   
ประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

5.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542   สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
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6. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

7.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน “ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ”ตามแนวพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

8.  รัฐบาลมีนโยบายให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    อุปสรรค ( Threat – T )  
1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การเปลี่ยนรัฐบาลท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลง  และไม่ต่อเนื่อง 
4. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง   วัฒนธรรมที่มี

อยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคทางวัตถุมากกว่าจิตใจ 
การวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน แยกเป็นรายด้าน ดังนี้   
 4.1 ด้านปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     จุดแข็ง (Strength=s)   
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ ต่อภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
2. พื้นที่เหมาะสมแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
2. ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ 
3. ไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยและระบบน้ าเสียที่เป็นระบบ 
4. ความผันผวนในราคาผลผลิตทางการเกษตร 

โอกาส (Opportunity=O)   
  2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น 
 4. การเจริญเติบโตในด้านท่องเที่ยว 
 5. ระบบเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของรัฐ 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้า 
2. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
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4.2 ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. การเจริญเติบโตทางด้านท่องเที่ยว 

    2. เอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นจุดขายกับนักท่องเที่ยว 
     3. การประกอบอาชีพของกลุ่มโฮมสเตย์ 

4. หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จุดอ่อน (Weakness=W)   

    1. เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้ามีการผันผวนตลอดเวลาท าให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น 
การครองชีพ 

    2. รายได้ไม่เพียงต่อการบริการที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชน 
    3. ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน ปัญหาความยากจน หนี้สิน มากมาย 

โอกาส (Opportunity=O)   
     1. หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 2. มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วน

ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ

ท างาน  
     3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล  ท าให้
เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 
  4. เขตพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติ  ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการ 

 4.3 ด้านสังคม 
จุดแข็ง (Streng=s)   

    1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม
และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 

    2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีเจตนารมณ์การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นคนดี มีปัญญา สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

   3. การบริหารแบบบูรณาการท าให้เกิดการประสานงาน บูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 
   4. รัฐบาลมีนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   5. จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รดน้ าผู้สูงอายุ แห่เทียน

เข้าพรรษา งานประเพณีประจ าปี   ฯลฯ 
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   6. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
   7. มีโรงเรียนระดับประถม มัธยม ขยายโอกาส 
   8. รัฐบาลมีนโยบายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
 9. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น   

 จุดอ่อน (Weakness=W)   
    1. เยาวชนได้รับการศึกษาน้อย  
    2. ปัญหาการว่างงาน ความยากจน ท าให้เกิดหนี้สินและเป็นหนี้ในที่สุด 
    3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังมีน้อย มีงบประมาณค่อนข้างจ ากัด 

-      4. ชุมชนขาดความเข้มแข็ง  ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วน

ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ
ประชาชน ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

4. ประชาชนได้รับการศึกษาน้อย ท าให้เกิดปัญหาการว่างงาน ขาดการปราบปราม                ยา
เสพติดที่ก าลังคุกคามอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

    5. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน จึงจะะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล

ส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โอกาสที่จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณมีมาก 

3. อบต.มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้ด้อยโอกาสในต าบลได้โดยใช้กระบวนการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและต าบล 

4. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  

4.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด

และก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง 
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2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3.  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนให้ความส าคัญในการก ากับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
4. ผู้น าชุมชนตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ประชาชนให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. บุคลากรมีจ านวนน้อยและไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์ในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
3. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
โอกาส (Opportunity=O)   

 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จั งหวัด ให้ความส าคัญ และได้
ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
 2. ตามนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดให้ความส าคัญในเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
 3. มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือให้มีพ้ืนที่ป่าทดแทนป่าที่เสื่อมโทรม มีสวนสาธารณะให้ประชาชน
ได้พักผ่อนหย่อนใจ 
 4. มีระบบก าจัดขยะ และการสร้างจิตส านึกในการลดปริมาณขยะ มีระบบการจัดเก็บ การก าจัดขยะที่
ได้มาตรฐาน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั้ง

จากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ประชาชนให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
4. ขาดเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านในการขับเคลื่อน 
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๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

   การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท า ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหันให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันจะสมบูรณ์ได้
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนัก ร่วมกันแก้ไขปัญหา และความเข้าใจในแนวทางการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่ม
ทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้
พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้น
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  (แก้ไขเพ่ิมเติม)    และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2542   และตามกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันโดยใช้เทคนิค 
Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน – โอกาส – ภัยคุกคามหรือ
อุปสรรคในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก Swot องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันก าหนดวิธีการด าเนินการ
ตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ต าบลบ้านหันเป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลบ้าน
หัน  ได้ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1. ด้านชุมชนน่าอยู่  จะด าเนินการแก้ไขปรับปรุง  ถนน  ไฟฟูา  น้ าประปา ระบบระบายน้ า 

ล าห้วย  แหล่งน้ าสาธารณะ ระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยการ  รักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การค้า และการลงทุน  ให้การส่งเสริมสนับสนุน  
กลุ่มอาชีพและกลุ่มกองทุนต่าง ๆ  สนับสนุนการค้าการลงทุน  

3. ด้านพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  ให้การสนับสนุนด้านการกีฬา  ด้านสาธารณสุข   
ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อ  H.I.V. (ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ติดเชื้อ H.I.V. )  และปัญหายาเสพติด 

4. ด้านการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม  ให้การท านุบ ารุงศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้การดูแลรักษาแหล่งน้ า 
ธรรมชาติสนับสนุนโครงการปลูกปุาและแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและปูองกันการบุกรุกที่สาธารณะ 

6.   ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว   เพ่ือพัฒนาพื้นฟู  แหล่งท่องเที่ยว  บริการและสิ่ง 
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย 
  7.   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี   จัดระเบียบบริหารการจัดการภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหัน  ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองใน  ระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลบ้านหัน มียุทธศาสตร์ หลักที่จะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม  7  
ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ดังนี้ 
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1.  ยุทธศาสตร์ชุมชนน่าอยู่   
 เปูาหมาย 
       เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคม
ขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
      ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก 
และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 
       1.  การจัดท าผังเมืองเฉพาะและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                 2. ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
       3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา  ไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
       4.  การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
       5.  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
       6.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร                
 ตัวช้ีวัด 
      1.  จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน  สะพาน ทางเท้า  ทางระบายน้ า 
      2.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
      3.  จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
               4.  จ านวนประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
      5.  จ านวนการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต                    
สินค้าเกษตร  
  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การค้า และการลงทุน   
 เป้าหมาย 
       เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่น   โดยส่งเสริมกลุ่มงานอาชีพ สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และหาแหล่งความรู้เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกร และ
การสร้างกลุ่มอาชีพ ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  

แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ 

การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
 2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
 4.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
           2.  จ านวนมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

3.  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
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4.  จ านวนสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 
 5.   จ านวนครัวเรือนที่มีการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ   
 เปูาหมาย 
      เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย       
ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 2.  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 3.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย   

4.  ส่งเสริมการปูองกัน การรักษาฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 5.  พัฒนาด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน   
           6.  การพัฒนาและส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  เพ่ือสร้างนิสัยรักการกีฬาและสร้างโอกาสให้เยาวชน
พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

7.  เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งมีสัมพันธภาพที่ดี  เกิดความอบอุ่นรักษาสืบทอดวัฒนธรรม 
และค่านิยมที่ดีสู่คนรุ่นต่อไป 

ตัวชี้วัด 
1.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
2.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
3.  จ านวนประชาชนที่เสพยาเสพติดลดลง 
4.  จ านวนครัวเรือนมีความเข้มแข็งและมีสัมพันธภาพที่ดีเกิดความอบอุ่นมากข้ึน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสืบสานประเพณี วัฒนธรรม   
 เปูาหมาย 
      เพ่ือให้มีการท านุบ ารุงศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสืบสานประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น      

แนวทางการพัฒนา 
 1.  พัฒนาและส่งเสริมการท านุบ ารุง วัด  โบสถ์ทางด้านศาสนา   
 2.  พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.  พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  อันดีงาม 

ตัวชี้วัด 
 1.  จ านวนวัด โบสถ์  ที่ได้รับการท านุบ ารุงเพิ่มขึ้น 
 2.  จ านวนประชาชนที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
           3.  จ านวนประชาชนที่อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามเพ่ิมข้ึน 

4.  จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น                           15 



 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เป้าหมาย 

      เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหา
ภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าและการกระจายน้ า 
2.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
3.  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาต้นน้ า ล าธารให้เกิดความสมบูรณ์ 
4.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
5.  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน      
6.  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น 
7.พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามปลอดยาเสพติด                     
ตัวชี้วัด 
1.  จ านวนนัดท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว 
2.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาหรือพ้ืนฟู 
3.  จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 
4.  วัดค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH ในดิน) แร่ธาตุหลัก N-P-K 
5.  จ านวนของพันธุกรรมในท้องถิ่น 
6.  ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงาม  

ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

เปูาหมาย 
      เพ่ือจัดระเบียบบริหารการจัดการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและตรวจสอบการท างานของท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     

แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส  สุจริต เพ่ือสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม 

ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล   
2. พัฒนาภาวะความเป็นผู้น าท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพจริยธรรมและธรรมาภิบาลทุกรูปแบบ 
3.  พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
4.  พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย            
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ตัวช้ีวัด 

 1.  จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
 2.  จ านวน ผู้น าท้องถิ่นมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 
 3.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
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 4.  ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชนในกองคลัง 
 5.  จ านวนประชาชนและบุคลากรท้องถิ่นก้าวทันต่อเหตุการณ์ที่ทันสมัย 
 6.  จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ภารกิจทั้ง  6  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จากนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน และข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนา (Base Line 
Data) ซึ่งได้ทาการวิเคราะห์ และศึกษาในบทที่ผ่านมา เพ่ือที่จะทราบสภาวการณ์แวดล้อม ของการพัฒนาและ
ศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์ในทุกด้านการ
พัฒนาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการ
พัฒนา ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ (SWOT) ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (MAN) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรมีความรับผิดชอบ 
2. ผู้น ามีความเข้มแข็ง 
3. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
หลากหลายในต าบล 
4. มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในพ้ืนที่หลายกลุ่ม 

1. บุคคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับสายงานการ
ปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานใหม่ ๆ โดย
ส่งไปฝึกอบรม 
2. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน 

1. การปฏิบัติงานมีข้อจ ากัดในเรื่องสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตในบางครั้ง 
2. การเดินทางในการปฏิบัติงานมีระยะทางที่ไกลกับ
จังหวัด 

 

   

 
2. การวิเคราะห์ (SWOT) ในมิติด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีระบบ e-laas ส าหรับจัดการด้าน
การเงิน  

 

1. มีการตั้งงบประมาณไม่เพียงพอในแต่ละค่าใช้จ่าย 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
ภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบอาหารกลางวัน เบี้ย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบสาธารณสุขมูลฐาน 
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3. การวิเคราะห์ (SWOT) ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีครุภัณฑ์พาหนะเป็นของตนเอง 
สามารถช่วยเหลือประชาชนรวดเร็ว และ
ทันเวลา 

 

1. สถานที่ท างานเป็นสองอาคารท าให้การตดิต่อของประชาชน
ไม่สะดวก 
2. ไม่มีที่พักส าหรับประชาชนมาติดต่อราชการ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถด าเนินการในการช่วยเหลือ
ประชาชนได้รวดเร็ว 
2. สามารถประหยัดงบประมาณในการพัฒนา
ได้ 

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มช ารุดและล้าสมัย 

 
4. การวิเคราะห์ (SWOT) ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนา 
2.มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนพัฒนา
หน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

 

1.งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสนับสนุนการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาหน่วยงาน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์
รวมหนังสือสั่งการต่าง ๆ รวมระเบียบกฎหมาย 
รวมระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมความ
ต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลังเดียว รัฐให้การ
ช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น 
2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของส่วนกลางในด้าน
การบริหารการศึกษา เช่น เด็กปฐมวัยที่ไร้สัญชาติจะมีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น 
3.ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่างเข้มข้น 
บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท. แต่เป็นปัญหาระเบียบ
กฎหมายที่ส่วนกลางก าหนดมามีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น 
ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือไม่ ฯลฯ 
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5. การวิเคราะห์ (SWOT) ในมิติด้านบริบทของพ้ืนที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การคมนาคมขนส่งสะดวก 
2. ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ทางการเกษตร
เพาะปลูกอ้อย มันส าปะหลัง สับปะรด 
3. มีเขื่อนเก็บน้ าในการท าประมงน้ าจืด 
4. มีแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
5. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ 
ประเพณีวัฒนธรรม 
6. มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น 
7. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
8. มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 

 

1. พื้นที่เป็นดินทรายบางพ้ืนที่เป็นชั้นหินยากต่อการ 
เพาะปลูกพืช 
2. เกษตรกรที่เพาะปลูกอ้อยมักจะลักลอบจุดไฟเพ่ือ 
ง่ายต่อการเก็บผลผลิต ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ 
และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟปุา 
3. ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อยและ 
ไม่มีงานทา 
4. มีสารเคมีตกค้างในดินเนื่องจากสารเคมีในการ 
ท าเกษตร 
5. เยาวชนบางส่วนไม่ได้รับการศึกษา 
6. ประชากรในพ้ืนที่ไปท างานในจังหวัดอ่ืน 
7. ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
8. ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถเข้าถึงในบางพ้ืนที่ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
2. มีพ้ืนที่ท าการเกษตรเต็มพ้ืนที่  
 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนที่ที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน
อ่ืน เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับถนนได้รับการแก้ไขที่
ล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ท้องถิ่น
แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่าบริหาร
จัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่าย
โอนงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

 
  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เป็นราย
ด้านแยกตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา พบว่า  
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

จุดแข็ง (Strength=s)  
1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ดี  
2. มีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร  
3. มีบ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค  
4. มีไฟฟูา โทรศัพท์ ในการอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต พอสมควร  

  จุดอ่อน (Weakness=W)  
โครงสร้างพ้ืนฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ที่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การ

คมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน  
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โอกาส (Opportunity=O)  
1. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุนงบประมาณใน

เส้นทาง สายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง  
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่

ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  

อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)  
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน  

 
2. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง (Streng=s)  
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า  ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด

และก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง  
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดอ่อน (Weakness=W)  
1. ผู้น าชุมชนตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย  
2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านท าได้ไม่ทั่วถึง  
โอกาส (Opportunity=O)  
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความส าคัญ และได้

ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  
2. กระแสสังคม ให้ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม  
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)  
1. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั้งจาก

ภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม  
 

3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม  
จุดแข็ง (Streng=s)  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลท าหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ต าบลและ

อ าเภอ ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและ

วิสาหกิจชุมชน  
จุดอ่อน (Weakness=W)  
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน  
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลอยู่ในเกณฑ์ต่ า  
3.การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มี การด าเนินการ

ที่เป็นรูปธรรม  
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โอกาส (Opportunity=O)  
1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ  
2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินการของกลุ่มต่อเนื่อง

และเป็นรูปธรรม  
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)  
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่

ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  
2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ

ท างานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย  
3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล ท าให้เป็น

อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 
 

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามและนันทนาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จุดแข็ง (Streng=s)  
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ

ที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน  
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง  
4. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน สนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและ

ต าบลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน  
5. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น 

รดน้าผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง ท าบุญวันเข้าพรรษา ฯลฯ  
จุดอ่อน (Weakness=W)  
1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้

ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน  
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านนันทนาการ  
โอกาส (Opportunity=O)  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดขอนแก่นให้ความส าคัญ  
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)  
1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  
 

5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
จุดแข็ง (Streng=s)  
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในคุณภาพชีวิต

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง  
 
 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น                            21 



 

2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ
ที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง  

จุดอ่อน (Weakness=W)  
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน  
2. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ  
3. ผู้น าระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความส าคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกาลังกายอย่างจริงจัง 
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)  
1. การแก้ไขปญัหาด้านสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึง

จะเกิดผลสัมฤทธิ์  
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ

ท างานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย  
3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ

ประชาชน ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว  
โอกาส (Opportunity=O)  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โอกาสที่จะได้ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณมีมาก  
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)  
1. การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นงานที่ต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ ิ์ 
 

6. การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี  
จุดแข็ง (Streng=s)  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหาร  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  
จุดอ่อน (Weakness=W)  
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง  
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น  
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ  
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

ในเกณฑ์ต่ า  
โอกาส (Oportunity=O)  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่

รัฐบาลส่งเสริม  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ขอนแก่น มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก  

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีใน การท างาน 
เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล  

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)  
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล 

จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก  
3. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ในหลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดซื้อ 
จัดจ้าง ฯลฯ 
 
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จะด าเนินการ 

ภารกิจหลัก 

1. ด้านการสง่เสรมิคุณภาพชีวติ 
2. ด้านการสง่เสรมิการศึกษา 
3. ด้านการปรับปรุงโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
4. ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาและปรับปรงุแหล่งท่องเที่ยว 
6. ด้านการจดัระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ด้านการสร้างจติส านึกให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 
8. ด้านการบรหิารจดัการองคก์ร 

 

ภารกิจรอง 

1.  การฟื้นฟวูัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2.  การสนับสนุนและส่งเสรมิศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

 3.  ด้านการจดัระเบียบชุมชน  สงัคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
4.  ด้านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 
5. ด้านการสนับสนุนสง่เสริมหน่วยงานองค์กรภาครฐั  เอกชนในกิจการที่เกี่ยวกบัอ านาจหน้าที่

ขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
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7. สรปุปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

 
วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ
องค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุป
สรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้มีการบริหารจัดการที่มีระบบ และถูกทิศทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้
ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้  

1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่ 
 1.1 S มาจาก  Strengths  หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็ งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 
 1.2 W  มาจาก  Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายในเป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการ
แก้ไขปัญหานั้น 

2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่ 
2.1 O มาจาก  Opportunitees  หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม 

ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาส
นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้อง
เสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T  มาจาก  Threats หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง 
 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
(ระดับตัวบุคลากร) 
จุดแข็ง S 

1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล และพ้ืนที่ใกล้เคียงองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. มีอายุเฉลี่ย  25-40  ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียดรอบคอบ ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาด้านการศึกษาท้ังภายในระบบและนอกระบบ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
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จุดอ่อน W  
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
2. ได้รับมอบหมายงานที่ไม่เหมาะกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และท างานในลักษณะเชื่อความคิด

ส่วนตัวมากกว่าหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 

โอกาส O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน และท าให้การท างาน

ประสานงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานคล่องตัวมากขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างานของตัวแทนที่ถูกเลือกมา 

ข้อจ ากัด  T 
1. อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่าย แม้แต่กับงานราชการ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน 

    3. พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันมีพ้ืนที่กว้าง แต่บุคลากรที่จะให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยัง
ไม่เพียงพอ รวมถึงงบประมาณท่ีอยู่อย่างจ ากัด 

4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน (ระดับองค์กร) 
จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และเทศบาลในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

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

โอกาสO 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต. ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ท า
ให้รู้ สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัดT 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ด ท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็นองค์การบริหารส่าน 
ต าบลขนาดกลาง ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ๑ หน่วยงาน ได้แก่  

๑. สานักปลัด .  
๒. กองคลัง  
๓. กองช่าง  
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

  การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันดังกล่าว ได้ก าหนด
โครงสร้างไว้ให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
8. โครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง 
 

8.1 โครงสร้างส่วนราชการ  
   จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ 
ดังกล่าวและในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนด
เป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝุายและในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหัน พิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็จะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป  

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ที่ต้องด าเนินการแก้ไขตามภารกิจหลัก 
และภารกิจรอง ตามอ านาจหน้าที่ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจ ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

(2564 – 2566) 
หมายเหตุ 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

3. ส านักปลัด 
     3.1 งานบริหารทั่วไป 
     3.2 งานนโยบายและแผน 
     3.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     3.4 งานกฎหมายและคดี 
     3.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

3. ส านักปลัด 
     3.1 งานบริหารทั่วไป 
     3.2 งานนโยบายและแผน 
     3.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     3.4 งานกฎหมายและคดี 
     3.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

(2564 – 2566) 
หมายเหตุ 

4. กองคลัง 
     4.1 ฝ่ายการเงิน 
          4.1.1 งานการเงิน 
          4.1.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
          4.1.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

4. กองคลัง 
     4.1 ฝ่ายการเงิน 
          4.1.1 งานการเงิน 
          4.1.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
          4.1.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

5. กองช่าง 
     5.1 งานก่อสร้าง 
     5.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

5. กองช่าง 
     5.1 งานก่อสร้าง 
     5.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 

6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     6.1 งานบริหารการศึกษา 
     6.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     6.1 งานบริหารการศึกษา 
     6.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     7.1 งานตรวจสอบภายใน 

7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     7.1 งานตรวจสอบภายใน 

 

 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง  
  กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี  
   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด  

  การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ดังนี้ 
  พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ ความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี ความ
ต่อเนื่องในการท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ก าหนดต าแหน่ง 
แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้ ดังนี้  

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด  
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี  
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  
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   ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ จึงมีการจ้าง ลูกจ้างประจ าต่อเนื่อง
จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่ หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจาก ที่มีอยู่เดิมและให้
ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก หรือเกษียณอายุราชการ โดย ก าหนดเป็น 
๓ กลุ่ม ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน  
- กลุ่มงานช่าง  

   พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนด พนักงานจ้างจะ
มี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วย บริบท ขนาด 
และปัจจัยหลายอย่าง จึงก านดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้  
   - พนักงานจ้างทั่วไป  
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ  
   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงานในส่วนราชการ  
   การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไร
เพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ  
ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้  
   -สานักปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในสานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน 
นโยบาย อ านวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี  
   -กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การ
จัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่
ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี  
   -กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง 
การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี  
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   -กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญา การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก า หนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

(3) แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)  
เพ่ือกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จาเป็นต้องสร้างกระบวนการ รวบรวม

ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูล ในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง  
 

History    Today    Forecast 
        พิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานจริง  พิจารณา                   พิจารณาภารกิจ/บทบาท/วิสัยทัศน์ที่องค์กร 
            ของพนักงานในหน่วยงาน          อัตราก าลังปัจจุบัน     มุ่งหวังและส่งผลถึงต่อภาระงานของหน่วยงาน 
 
 
        * รับข้อมูลการด าเนินงานจริง  * เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดง    * เปิดรับประเด็นที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
           ของหน่วยงานในอดีต     ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแล้ว      ภารกิจเร่ งด่วน ภารกิจหลักซึ่ ง
ส่งผล 
                น าข้อเสนอเหล่านั้นมาประกอบ      ต่อความต้องการอัตราก าลัง 
        * แนวทางการปฏิบัติงานท่ีได้รับ        การวิเคราะห์ 
           การพิสูจน์แล้ว          * การวิเคราะห์แนวโน้มของภาระ 
     * เก็บประเด็น(Issues)ที่เกี่ยวข้อง             งานจากผลผลิตที่ต้องการจาก           
        * ข้อมูลเชิงปริมาณที่วัดอัตราก าลัง             กับอัตราก าลังจากผู้ปฏิบตัิงาน              หน่วยงาน (Drivers)         
          ที่ต้องการ (FTE)      และผู้เกี่ยวข้อง (360 องศา)     
   
  จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสาน และความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่าง ๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”  
   กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) 
มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของ 
อัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ที่มีอยู่ดังนี้ 
  กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดย
จะเปน็การพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท า
อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  
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   การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข ทันตสาธารณสุข ฯลฯ จะบรรจุ
ให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
   กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่
ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต าแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ 
  กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคานวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้  

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

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า  
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

    บ้านหัน  
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว/หรือทดแทนด้วย  

     สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้  
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ  
การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวณ 

ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ 
ดังนี้  

จ านวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า 230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที  

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

 
   กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
(ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคน
ที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน (การตรวจประเมิน 
LPA) 

กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย 
ใน 3 ประเด็นดังนี้  

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่ง 
งานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ 
งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พิจารณาทบทวน
ว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ 
ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน เป็น
องค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้  
    มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน และหัวหน้า
ส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหัน เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง
และก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  
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  กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน พื้นท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ และองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน
ประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
 

ประเภทบุคลากร อบต.บ้านหัน อบต.หนองปลาหมอ อบต.โนนแดง 
พนักงานส่วนต าบล 18 18 17 
ลูกจ้างประจ า 1 - 1 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 6 3 
พนักงานจ้างทัว่ไป 2 4 2 
 
   จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลาหมอ และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร 
ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่า การก าหนด
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก จะแตกต่างกันมากใน
ส่วนของพนักงานจ้าง ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว การจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงยังไม่มี
ความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง ลดต าแหน่ง หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด และจ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะ
ปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านหัน ได้ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสอบ
ต าแหน่งสายผู้บริหาร และคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2564 – 2566 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้
พนักงานส่วนต าบลมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
   ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและ
เป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 

ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์  
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล)  
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน การ

ลาออก ฯ  
3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่  

ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม และเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 

 
 
 
 
 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น               32 



 

แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ  
1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่  
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่  
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด  
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ และควรมอบให้ใครด าเนินการ

แทน  
5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่  
6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่  
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่  
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงาน

อนาคต  
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่  
10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 
ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี้  
1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ  

1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของหน่วยงาน และ 
มีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมา แล้ว
น ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความ
จริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้  
   1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น  
การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้  
 

1 ปี จะมี 52 สัปดาห์  
1 สัปดาห์จะท า 5 วัน  
1 ปี จะมีวันท า 260 วัน  
วันหยุดราชการประจ าปี 13 วัน  
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน  
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย 7 วัน  
รวมวันหยุดใน 1 30 วัน  
* วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี 230 วัน 

          เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน 6 ชั่วโมง  
  (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.)  
** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6) 1,380 ชั่วโมง หรือ (1,380 x 60) 82,800 นาที  

ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ สูตรในการคานวณ  
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น  
                           เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
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  2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปี เพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวน
ต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหา
อัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้าน
การเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ  
   2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่  
   2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณโดย
วิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้  
  จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงได้กาหนด
ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการใน
แต่ละส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจและปริมาณงานและเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้ 

ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังปัจจุบัน ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่  
(ปีงบประมาณ 2564-2566) 

หมาย
เหตุ 

ปลัด อบต. (นบห.ท้องถิ่น) ระดับกลาง (1) ปลัด อบต. (นบห.ท้องถิ่น) ระดับกลาง (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองปลัด อบต. (นบห.ท้องถิ่น) ระดับต้น (1) รองปลัด อบต. (นบห.ท้องถิ่น) ระดับต้น (1) 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ (1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ (1) 

ส านักปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด (นบห.งานทั่วไป ระดับต้น)(1)  
งานบริหารทั่วไป 
- นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (1)  
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- นักการ (1) 
งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ(1) 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ (1) 
งานกฎหมายและคดี 
- นิติกร ช านาญการ (1) 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน(1 

ส านักปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด (นบห.งานทั่วไป ระดับต้น)(1)  
งานบริหารทั่วไป 
- นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- นักการ (1) 
งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ(1) 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ (1) 
งานกฎหมายและคดี 
- นิติกร ช านาญการ (1) 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จพง.ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน (1) 



 

ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังปัจจุบัน ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังใหม่  
(ปีงบประมาณ 2564-2566) 

หมายเหตุ 

กองคลัง 
- ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบรหิารงานการคลงั) 
  (ระดับตน้) (1) 
- หัวหน้าฝุายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง) 
  (ระดับตน้)(1) 
งานการเงิน 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบตัิการ/ช านาญการ (1) 
- จพง.การเงินและบัญชี ช านาญงาน (1) 
ลูกจ้างประจ า 
- จพง.การเงินและบัญชี (1) 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญงาน (1) 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัตงิาน (1) 
 

กองคลัง 
- ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบรหิารงานการคลงั) 
  (ระดับตน้) (1) 
- หัวหน้าฝุายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง) 
  (ระดับตน้)(1) 
งานการเงิน 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบตัิการ/ช านาญการ (1) 
- จพง.การเงินและบัญชี ช านาญงาน (1) 
ลูกจ้างประจ า 
- จพง.การเงินและบัญชี (1) 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญงาน (1) 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัตงิาน (1) 
 

 
 
 
 
 
 

ว่างเดิม 
 
 
 

 
 
 
 

 

กองช่าง 
- ผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานช่าง) (ระดบัตน้) (1) 
  งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา อาวุโส (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนายบางโยธา (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟาู (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงาน (1) 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- 

กองช่าง 
- ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)(ระดับต้น) (1) 
งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา อาวุโส (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟาู (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงาน (1) 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (นักบริหารงานการศึกษา) (ระดับต้น) (1) 
งานบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา ช านาญการ (1) 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน 
ครู คศ.1 (1) 
ครู คศ.1 (1) 
ผู้ดูแลเด็ก (1) 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาแลวฒันธรรม 
  (นักบริหารงานการศึกษา) (ระดับต้น) (1) 
งานบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา ช านาญการ (1) 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน 
ครู คศ.1 (1) 
ครู คศ.1 (1) 
ผู้ดูแลเด็ก (1) 
 

 
ว่างเดิม 
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กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  พ.ศ.  2564 – 2566  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ 
ที ่

ส่วนราชการ 
กรออตัรา 
ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
1 
 

2 
 

3 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ.ต้น) 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ชก.) 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 

 

 
4 

 
 

5 
6 
 

7 
8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 

ส านักปลดั อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป) ระดับต้น 
งานบรหิารทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)  
เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
ผช.จนท.ธุรการ 
พนง.ขับรถยนต ์(ทักษะ) 
พนกังานจ้างทั่วไป 
นักการ 
งานนโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ชก.) 
งานกฎหมายและคด ี
นิติกร (ชก.) 
งานสวัสดิการและพฒันาชุมชน 
นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) 

 
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 

 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

 
14 

 
15 

 
 

16 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
หัวหน้าฝุายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
งานการเงิน 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก.) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) 
ลูกจ้างประจ า 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
งานพัฒนาและจดัเกบ็รายได ้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.) 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง.) 

 
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 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 - 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

 
 

ว่าง 
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กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  พ.ศ.  2564 – 2566  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับ 
ที ่

ส่วนราชการ 
กรอบ 

อัตราก าลัง 
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหต ุ2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 
21 

 
 

22 
 

23 
24 

 
25 

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
นายช่างโยธา (ชง.) 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 
ผูช้่วยนายช่างโยธา  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 
พนกังานจ้างทั่วไป 
คนงาน 

 
1 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
1 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

 
1 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
1 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 

 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 

 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 

 
 

 

 
26 

 
 

27 
 
 

28 
29 
30 

 

กอง/ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
งานบรหิารการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา (ชก.) 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ครู (คศ.2) 
ครู (คศ.1) 
ผู้ดูแลเด็ก 
 

 
1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
 

 
1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
 

 
1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
 

 

 
1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
 

 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
 

 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
 

 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
 

 
ว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 30 30 30 30     
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
การวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังเพิ่มของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

ส านักปลัด อบต. 
หัวหน้าส านกัปลดั อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 
กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

     - งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคด ี
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

 

   ฝ่ายการเงิน 
     - งานการเงิน 

- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้           
 

     - งานก่อสร้าง  

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร      
 

    - งานบริหารการศึกษา 
-   - งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
 

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) (1) 
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ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม 
ภารกิจ ทั่วไป* 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - - 4 - -  2 - - 2 1 11 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 

 

งานสวัสดกิารและพฒันาชุมชน 

- นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ (1) 

- เจ้าพนกังานธุรการ ช านาญงาน (1) * 

- นักการ (1) * 

- พนักงานขับรถยนต์ (1) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ (1) 
 

 

 

 

 

  - นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  
    ช านาญการ (1) 
 

  - เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย ช านาญงาน (1) 
 

- นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ (1) 

งานกฎหมายและคด ี

  - นิติกร ช านาญการ (1) 

โครงสร้างส านักปลัด 
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ระดบั อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม 
ภารกิจ ทั่วไป* 

ต้น กลาง สูง ปฏบิตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส 
   จ านวน 2 - - - ว่าง - - 1 2 - 1 - - 7 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

งานการเงิน 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

  - เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฎิบัติงาน) (1) 

     

 

   -  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก) (1) 
   -  เจ้าพนักงานเงินและบัญชี ช านาญงาน (1) 

-  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     
   (ลูกจ้างประจ า )(1)   
 
 
 
 

 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญงาน (1) 

 

 

ฝ่ายการเงิน 

 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(1) 
 

 

  

โครงสร้างกองคลัง 

 

 



 

                      
 
 

 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม 
ภารกิจ ทั่วไป* 

ต้น กลาง สูง ปฏบิตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส 
  จ านวน 1 - - - - - - - - 1 - 2 1 5 
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ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่างระดับต้น) (1) 

            งานก่อสร้าง 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 

  - นายช่างโยธา อาวุโส (1) 
  - ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (1) 
  -  คนงาน (1) * 

 

 

      - 

     - 

     - 

โครงสร้างกองช่าง  

 

 

 



 

 
 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ 

วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ต้น กลาง สูง 
บริหาร 

สถานศึกษา คร ู ศน. ช านาญการ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

เชี่ยวชาญ 
พิเศษ 

คุณวุฒิ ทักษะ 

จ านวน 1 - - - 2 - 1 - - - - - - - - 1  
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ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

งานบริหารการศึกษา  

 

    งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
     - นักวิชาการศึกษา ช านาญการ (1) 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน 
     - ครู ช านาญการ คศ.2 (1) 
     - ครู  คศ.1 (1) 
     - ผู้ดูแลเด็ก (1) 
 
 

  - 
   
 

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   



 

11. บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งกรอบอัตราก าลังใหม่  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านบ้านหัน 
         

การพัฒนาบุคลากร  
   การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนับเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนภารกิจและ
หน้าที่ ในขณะเดียวกันการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ต้องรับผิดชอบงานเพ่ิม ต้อง
เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น หากไม่มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปรับตัวให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งอาจท าให้งานล่าช้า ผิดพลาด เกิดความเสียหายได้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงได้
ก าหนดให้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานโดยตรง เช่น 
โครงสร้างของหน่วยงาน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงาน สถานที่ราชการหรือ
หน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงาน  

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน การ 
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ  
   3. ด้านการบริหารงาน ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน การ
วางแผน การมอบหมายงาน การประสานงาน  
   4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้
อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสารที่ชัดเจน  
   ในการที่จะพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติให้
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ได้ก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้  
   1) การฝึกอบรม  
   ได้แบ่งวิธีการฝึกอบรมไว้ 2 แนวทาง ดังนี้  
   -การอบรมในขณะปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสอนแนะการถ่ายทอดแนวความคิดโดยมอบให้  
ผู้บังคับบัญชาคอยแนะน าดูแล หรือใช้วิธีสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ การปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว เพ่ือเปิดโอกาสให้ได้
มีการศึกษาหาความรู้  
   -การฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน การเข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือโครงการที่หน่วยงานจัดเองหรือ
ส่งไปเข้ารับการอบรมในหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก  
   2) การดูงาน  
   ได้ก าหนดแนวทางให้บุคลากรได้มีโอกาสเยี่ยมชมหน่วยงาน และวิธีปฏิบัติงานของราชการ และ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน  
   นอกจากการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานแล้ว ยังก าหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจ าปี และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
   และจากแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ รวมถึงการก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงได้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่ ก.อบต.ก าหนด ซึ่งจะ
ประกอบด้วย 
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1. หลักการและเหตุผล  
   การพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต า บล จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ซึ่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการน าไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อไป  
   2. เป้าหมายการพัฒนา  
   เปูาหมายในการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
    2.1 กลุ่มสายงานผู้บริหารในทุกระดับ  
    2.2 กลุ่มสายทั่วไปและสายวิชาการในทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  
   3. หลักสูตรการพัฒนา  
   หลักสูตรในการพัฒนาประกอบด้วย  
     3.1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
    3.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
    3.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของานในแต่ละต าแหน่ง  
    3.4 หลักสูตรด้านการบริหาร  
    3.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา  
   วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร 
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ดังนี้  
    1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่  
    2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น สานักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
    3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
    4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดขอนแก่น หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
    5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมาย
งาน  
    6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม  
    7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร  
   5. งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา  
   ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหรืองบประมาณสนับสนุนฯ  
 
 
 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น                     48 



 

 

   6. การติดตามประเมินผล  
   ให้มีการประเมินผลผู้ได้รับการพัฒนาทั้งก่อนและหลัง การพัฒนาตามวิธีการที่หลักสูตรก าหนด  
 
****หมายเหตุ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2561 –2563 
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๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  
 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีการบริหารองค์กรโดยยึดหลักตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นกรอบบริหารจัดการ จึงได้ก าหนดมาตรฐานและแนวทางในการรักษา
ระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ใช้ยึดถือเป็นหลักการ
และแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ดังนี้  
   1. ด ารงชีพให้เหมาะสมกับฐานะ  
    -รู้จักประมาณการรายจ่าย  
    -ไม่ฟุุมเฟือย  
    -ไม่สุรุ่ยสุร่าย  
   2. มีคาระวธรรม  
    -มองเห็นคุณค่าและความส าคัญของผู้อ่ืนเสมอ  
    -ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟ้ือ ถูกต้อง เหมาะสมด้วยความจริงใจ  
   3. ปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ คือ  
    -กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
    -ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ  
    -โปร่งใส  
    -ไม่เลือกปฏิบัติ  
    -มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
   ทั้งนี้ โดยที่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีหน้าที่
และความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องทางานร่วมกันหลาย
ฝุาย ฉะนั้น เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านหัน มีความประพฤติที่ดี ส านึกในหน้าที่สามารถ
ประสานงานกับทุกฝุาย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น จึงสมควรให้
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน มีจรรยาบรรณไว้เป็นประมวลความประพฤติ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ
ส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่
เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป ดังนี้  

จรรยาบรรณาต่อตนเอง  
   ข้อ 1. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้
เหมาะกับการเป็นข้าราชการ  
   ข้อ 2. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ และไม่แสวงประโยชน์ โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยา
วิชาชีพนั้นด้วย  
   ข้อ 3. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
   ข้อ 1. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอ
ภาคและปราศจากอคติ  
   ข้อ 2. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั่นเพียรถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็น
ส าคัญ  
   ข้อ 3. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการ
ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่  
   ข้อ 4. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างประหยัด คุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง  
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน  
   ข้อ 1. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้
ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทั้งให้ความคิดเห็นการช่วยท า งาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย  
    ข้อ 2. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงานขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของ  
   ข้อ 3. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
   ข้อ 4. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วย
ความสุภาพมีน้ าใจ  
   ข้อ 5. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตน 
 
  จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม  
   ข้อ 1. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเป็นธรรมเอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคล 
ซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป  
   ข้อ 2. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป  
   ข้อ 3. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่ง
มีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่ห์หาจากผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
เรื่อง    การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ  และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
*************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ได้ขอความเห็นชอบก าหนดโครงสร้างส่วนราชการการแบ่ง
ส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 
         บัดนี้  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)ในการประชุม
ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๐  มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ   การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๘๐๘  ลงวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๐  ซึ่งแจ้ง
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบแล้ว ตามหนังสืออ าเภอโนนศิลา ที่ ขก ๐๐๒๓.๑๔ /๒๗๙๙  ลงวันที่ ๒  ตุลาคม 
๒๕๖๐ 
  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ ๒๓๑ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่   ๑๑   พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน จึงก าหนดส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการภายใน   และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ   เพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอื่นที่ก าหนดอ านาจหน้าที่
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้      

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง )  เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๓-๐๐-
๑๑๐๑-๐๐๑  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล
เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องซึ่งตกลงกัน
ไม่ได้  ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องที่หัวหน้า
ส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืนใด เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลสั่งการโดยเฉพาะ  เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ   

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๓-๐๐-
๑๑๐๑-๐๐๒  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล รองจาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ระบุให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้ก าหนดใน เรื่องการมอบ
อ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 

 
 

/1. ส านกังานปลัด.. 



 

 ๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 
  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การด าเนินงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์การติดต่อ
และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานพิธีการต่าง ๆ และงานต้อนรับ 
   (๓) การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบล 
   (๔) การสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  
   (๕) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
   (๖) การด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   (๗) การจัดท าค าสั่ง และประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๘) การด าเนินงานธุรการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๙) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดท าแผนงาน 
   (๑๐) ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ   
   (๑๑) แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  
   (๑๒) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
   (๑๓) ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
   (๑๔) ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน 
   (๑๕) อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (๑๖) การด าเนินงานนโยบายต่าง  ๆด้านการพัฒนาชุมชน ของผู้บริหารและของรัฐบาล 
   (๑๗) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
   (๑๘) การส่งเสริมอาชีพ 
   (๑๙) การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
   (๒๐) การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ปุวยโรคเอดส์ ผู้พิการ และบุคคลไร้ท่ีพ่ึง 
   (๒๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๒๒) การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
   (๒๓) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
   (๒๔) การจัดท าทะเบียนประวัติ  และบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๒๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
   (๒๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๒๗) การขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
   (๒๘) การพัฒนาบุคลากร 
   (๒๙) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็น
กรณีพิเศษ  
   (๓๐) การท าประกันสังคมลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓๑) การลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

(๓๒) การด าเนินคดี ฟูองร้องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 



 

   (๓๓) การสอบสวนและวินัยพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓๔) การตราข้อบัญญัติที่มิใช่ข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
   (๓๕) การจัดท านิติกรรมสัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๒ งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในการก าหนดนโยบาย   
   (๒) การประสานแผน ประมวลแผน จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
   (๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
   (๕) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
   (๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542  
   (๒) การตรวจอาคารสถานที่ท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย 
   (๓) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย 
   (๔) การควบคุมก าจัดหรือท าลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่ 
   (๕) การท าแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๖) การส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๗) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 
   (๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
   (๑๐) การปูองกันและระงับอัคคีภัย 
   (๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการปูองกัน
บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
   (๑๒) การจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๑๓) การฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
   (๑๔) การด าเนนิงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
   (๑๕) การวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งด าเนินการ
ด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย 

(๑๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.๔ งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การด าเนินคดี  ฟูองร้องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การสอบสวนและวินัยพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓) การตราข้อบัญญัติที่มิใช่ข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
   (๔) การจัดท านิติกรรมสัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๕) การจัดท าร่างข้อบัญญัติตามกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
   (๖) การร้องเรียน ร้องทุกข์  
   (๗) การด าเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา และด าเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๙) การตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติก่อนการบังคับใช้ 



 

   (๑๑) การเลือกตั้งทุกประเภท 
             (๑๒) การให้ปรึกษาปัญหากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ 
   (๑๓) เรื่องอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตน  

                         (๒) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
(๓)  งานจัดระเบยีบชุมชน  
(๔)  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่

ชุมชน  
(๕)  งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน  
(๖) งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม การศึกษา  การ

อนามัยและสุขาภิบาล  
(๗)  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ที่พ่ึง  
(๘)  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  
(๙)  งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการทุพพลภาพ 
(๑๐)  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  
(๑๑)  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี  และสงเคราะห์หญิงบางประเภท  
(๑๒)  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์  
(๑๓)  งานให้ค าปรึกษา  แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ  
(๑๔)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๒. กองคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๓-๐๔-๒๑๐๒-
๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ
จ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ
เงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ งานการเงิน   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน 
   (๒) งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   (๓) งานเก็บรักษาเงิน 
   (๔)  งานการบัญชี 
   (๕)  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
   (๖)  งานงบการเงินและงบทดลอง 
   (๗)  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
   (๘) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร   ค่าธรรมเนียม 
และจัดหารายได้อ่ืน ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได ้
   (๓) การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 



 

   (๔) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และก าหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน 
   (๕) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
   (๖) การจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
   (๗) การตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ ค าร้อง
ภายในก าหนด และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ภายในก าหนดของแต่ละปี   
   (๘) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
ภายในก าหนด 
   (๙) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาช าระภาษี   ค่าธรรมเนียมและรายได้
อ่ืนภายในก าหนด 
   (๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น 
(ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ช าระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
   (๑๑) การด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
   (๑๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการเร่งรัดรายได้ 
   (๑๓) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การซื้อและการจ้าง 
   (๒) การซ่อมและบ ารุงรักษา 
   (๓) การจัดท าทะเบียนพัสดุ 
   (๔) การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
   (๕) การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  
   (๖) การจัดท าบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์                                      
   (๗) การจัดท าประกาศประกวดราคา 
   (๘) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   (๙) การหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ 
   (๑๐) การจ าหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี 
   (๑๑) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                                                             
 
 ๓. กองช่าง มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท า
ข้อมลูทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ 
น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 
 

  ๓.๑ งานก่อสร้าง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (๑) การก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอ่ืน  ๆ  
   (๒)  การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
   (๓) การซ่อมบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า 
   (๔) การควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 



 

   (๕) การประมาณราคาเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
   (๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (๑) การออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
   (๒) การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
   (๓) การให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
   (๔) การออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
   (๕) การส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
   (๖) การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม 
   (๗) การประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
   (๘) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
   (๙) การบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน 
   (๑๐) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              (นัก
บริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้ 
  ๔.๑ งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การควบคุมดุแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๒) การควบคุม จัดเตรียม และให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่
โรงเรียน 
   (๓) การติดต่อประสานงานกับสถานที่ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (๔) การจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (๕) การเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอัน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๖) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   (๗) การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
   (๘) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
   (๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
   (๓) งานประสานงานการด าเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (๔) งานส ารวจรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
   (๕) ด าเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสัมพันธ์และประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาประจ าปีทุกประเภท 
   (๖) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 
   (๗) การพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๘) การฟ้ืนฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (๙) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 



 

   (๑๐) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
   (๑๑) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
   (๑๒) การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
   (๑๓) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                   ๕. หน่วยตรวจสอบภายใน 

                    ๕.๑  งานตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่เก่ียวกับ  ดังนี้ 
        (๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
        (๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ 
        (๓) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา การจัดซื้อ
พัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
        (๔) ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
        (๕) ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี 
        (๖) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหลักฐานการท าสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย 
การลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
       (๗) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน 
       (๘) ตรวจสอบรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
      (๙) ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานรับตรวจ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่      เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

       (นางภรณี  อินทะมาตย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
ที ่  / ๒๕๖3 

เรื่อง  การจัดบุคลากรลงสูต่ าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4- ๒๕๖6 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาได้เสนอขอความเห็นชอบการจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6 ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น 
(ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 
 

  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ในการประชุม
ครั้งที่    /๒๕๖3  เมื่อวันที่    กันยายน ๒๕๖3 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จัดบุคลากรลงสู่
ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕66 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 
๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๘๐๘  ลงวันที่  กันยายน  ๒๕๖3 ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบแล้ว ตามหนังสืออ าเภอ
โนนศิลา ที่ ขก ๐๐๒๓.๑๔ /๒๗๙๙  ลงวันที่     ตุลาคม ๒๕๖3    
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศ ก.อบต.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลั ง ๓ ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6  ตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่       เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖3   
 
 
 
 

       (นางภรณี  อินทะมาตย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งและยุบเลิกต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
********************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  ได้ขอความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งและยุบเลิกต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  
 

  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ในการประชุม
ครั้งที่  ๙/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๐ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  ก าหนดต าแหน่ง
และยุบเลิกต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง
พนักงานส่วนต าบล ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6  ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว 
๒๘๘๐๘  ลงวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๖3  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบแล้ว ตามหนังสืออ าเภอโนนศิลา 
ที่ ขก ๐๐๒๓.๑๔ /๒๗๙๙  ลงวันที่ ๒  ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ  ๑๔,๑๖,๑๘ และ ๒๐  แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติม   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน จึงประกาศก าหนดต าแหน่งและยุบเลิกต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
๑ ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ๐๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ กลาง ๑  
๒ รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ๐๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ ต้น ๑  
 ส านักปลัด อบต.     

๓ หน.ส านักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) ๐๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ ต้น ๑  
 งานบริหารทั่วไป     

๔ นักทรัพยากรบุคคล ๐๕-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  
๕ เจ้าพนักงานธุรการ ๐๕-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  
๖ เจ้าพนักงานธุรการ ๐๕-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๒ ปง./ชง. ๑ ยุบเลิก 
 พนักงานจ้าง     

๗ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๐๑-ภ-๐๐๑ คุณวุฒิ ๑  
๘ พนักงานขับรถยนต์  ๐๑-ภ-๐๐๒ ทักษะ ๑  
๙ นักการ ๐๑-ท-๐๐๑ ทั่วไป ๑  
 งานนโยบายและแผน     



 

๑๐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๕-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

๑๑ เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๐๕-๓-๐๑-๓๘๐๕-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  
 พนักงานจ้าง     

๑๒ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ๐๑-ภ-๐๐๓ คุณวุฒิ ๑ 

ยุบเลิก 

 งานกฎหมายและคดี     
๑๓ นิติกร ๐๕-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
๑๔ นักพัฒนาชุมชน ๐๕-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  

 กองคลัง       

๑๕ ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)  ๐๕-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ต้น ๑  

 ฝ่ายการเงิน     
๑๖ หัวหน้าฝุายการเงิน(นักบริหารงานการคลัง)  ๐๕-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ ต้น ๑  

 งานการเงิน     
๑๗ นักวิชาการเงินและบัญชี ๐๕-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  
๑๘ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๐๕-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  

 ลูกจ้างประจ า     
๑๙ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๐๔-ล-๐๐๑ - ๑  

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     
๒๐ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๐๕-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     
๒๑ เจ้าพนักงานพัสดุ ๐๕-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  

 พนักงานจ้าง     
๒๒ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๐๔-ภ-๐๐๔ คุณวุฒิ ๑ ยุบเลิก 

 กองช่าง        
๒๓  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ๐๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ต้น  ๑  

 งานก่อสร้าง     
๒๔   นายช่างโยธา ๐๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  

 พนักงานจ้าง     
๒๕ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๐๕-ภ-๐๐๕ คุณวุฒิ ๑  
๒๖ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา ๐๕-ภ๐๐๖ คุณวุฒิ ๑  
๒๗ คนงาน  ๐๕-ท-๐๐๒ ทั่วไป ๑  

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       



 

๒๘ 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา) 

๐๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ ต้น 
๑ 

 

 งานบริหารการศึกษา     
๒๙   นักวิชาการศึกษา ๐๕-๓-๐๘-๒๘๐๓-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน     
๓๐ คร ู ๔๐-๒-๐๒๖๙ - ๑  
๓๑ คร ู ๔๐-๒-๐๖๒๑ - ๑  

 พนักงานจ้าง     
๓๒ ผู้ดูแลเด็ก  ๐๘-ภ-๐๐๗ ทักษะ ๑  
๓๓    ผู้ดูแลเด็ก ๐๘-ภ-๐๐๘ ทักษะ ๑  

 หน่วยตรวจสอบภายใน     
 งานตรวจสอบภายใน     

๓๔ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๐๕-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่     ๓    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

        (นางภรณี  อินทะมาตย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


