
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ 
จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็น
ส าคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการและ
วิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ดังนี้ 
  ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.
จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใดระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อกรุ จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
  ๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  ๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖4–๒๕๖6 ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค ์

  ๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ ตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

 
 



  ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อกรุ  
   ๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
   2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๓.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

บ่อกรุเป็นประธานเห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง โดย
มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๑  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ เพื่อให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่
ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจใน
อนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานงานใน
ปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  ๓.๒  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓.๓  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดย
ในส่วนนี้จะค านึงถึง 
     3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
     3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการ 
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างาน



เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work Process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
   3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
   3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่าง
อย่างน้อยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
    3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
    3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
    3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ซึ่ง
มุมมองต่าง ๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้ 
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การ 
 
เปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ก. และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ข. ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังชองแต่ละองค์กรในลักษณะงาน
และปริมาณงานแบบเดียวกัน น่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 



   3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ าสนวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการท าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงกระวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืน ก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เปูฯต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power 
Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่
จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่และส่วน
ราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
   - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
   - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-
engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลด 
 
4.สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 
สภาพทั่วไป 
  ลักษณะท่ีตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อกรุ    
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากอ าเภอเดิมบางนางบวช ทางทิศตะวันตก ประมาณ 21  
กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดย ถนนท่าช้าง –ด่านช้าง  มีเนื้อที่รวม  52.86  ตารางกิโลเมตร  
(17,217 ไร่) ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539   

   



แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกร ุ

อาณาเขตติดต่อ  
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลเนินขาม       อ าเภอหันคา                 จังหวัดชัยนาท 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลหนองโพธิ์        อ าเภอหนองหญ้าไซ        จังหวัด

สุพรรณบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบ่อกรุ             อ าเภอเดิมบางนางบวช    จังหวัด
สุพรรณบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลหนองกระทุ่ม    อ าเภอเดิมบางนางบวช     จังหวัด
สุพรรณบุรีฃ 
ฃภูมิประเทศ 

                      ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และที่ตอนล่างบางส่วน ในส่วนเขตที่ราบลุ่มมีระบบน้ า
ชลประทานและโครงการกระเสียวผ่านในส่วนของพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท านาและท าไร่นาส่วนผสมในส่วน
ของที่ดอนเหมาะแก่การท านาและส่วนผลไม้พ้ืนที่ติดต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ   

ประชากร 
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฏร จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2553 ต าบลบ่อกรุ    

มี 
จ านวน ประชากร รวมทั้งสิ้น 2,113 คน แยกเป็นชาย 1,046 คน หญิง 1,067 คน ความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเฉลี่ย 40 คน / ตารางกิโลเมตร 

 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรของต าบลบ่อกรุ 
 
 



 
 

หมู่บ้าน 
 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ความหนาแน่นของประชากร  

ต่อ ตร.กม. ชาย หญิง รวม 

2.บ้านดอนเก้า 
3.บ้านหนองฉนวน 
4.บ้านลาด 
5.บ้านหนองลาด 
6.บ้านหนองปุาแซง 
 

12.05 
11.44 

11 
9.71 
9.50 

141 
184 
221 
58 

115 

204 
269 
292 
105 
176 

197 
281 
314 
93 

182 

401 
550 
606 
198 
358 

33 
48 
55 
20 
37 

รวม 53.70 719 1,046 1,067 2,113 193 
 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ประชาชนสว่นใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 อาชีพที่ท ารายได้ใหก้ับประชากรภายในต าบลมากที่สดุ คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืช

ที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว อ้อย และไม้ผล 
 ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบรโิภคภายในครอบครัว และน า

บางสว่นมาจ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้เสริม 
 ด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงสีข้าว 

หนว่ยบริการในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ 
  - ปั๊มน้ ามัน   2   แหง่ -ร้านตดัเย็บเสื้อผ้า         3         

แห่ง 
                              -  ร้านคา้          16  แหง่ 

  - โรงสีขา้ว   1    แหง่ 
  - คูซ่่อมรถยนต ์            1    แหง่ 
  - ร้านเสริมสวย   1    แหง่ 
  - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต ์ 1    แหง่ 

          สภาพทางสังคม 

การศึกษา 

 โรงเรียนที่จัดสอนระดับประถมศึกษา (อนุบาล ,ป.1-ป.6) ประกอบด้วย 

              -โรงเรียนบ้านลาด   

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-    วัด      จ านวน  2 แห่ง 

สาธารณสุข 
-    สถานีอนามัยประจ าต าบล   จ านวน  1 แห่ง 
-    ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน   จ านวน  5 แห่ง 
-    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า    ร้อยละ        100 



แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-    ล าน้ า  ,  ล าห้วย    จ านวน  2 สาย 
-    บึง ,  หนอง  และอ่ืน ๆ   จ านวน  1 แห่ง 
 

             การบริการพ้ืนฐาน 

การคมนาคม 
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ โดยใช้ถนนสายท่าช้าง  -  ด่านช้าง 
 
การโทรคมนาคม 

-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน  -  ตู้ 
 

การไฟฟ้า 

 -  สถานีไฟฟูาย่อย   จ านวน   1    แห่ง 
-  ไฟฟูาเข้าถึงครบทั้งหมด  จ านวน  5    หมู่บ้าน 
-  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูาคิดเป็น ร้อยละ   100     ของประชากรทั้งหมด
ในต าบล 
 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  บ่อโยก    จ านวน        2 แห่ง 
-  ฝาย                          จ านวน       1  แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน    จ านวน  2   แห่ง 
-  บ่อบาดาล                                  จ านวน           17       แห่ง 

        
           ข้อมูลอ่ืน ๆ 

มวลชนจัดต้ัง 
-   ลูกเสือชาวบ้าน                       1        รุ่น            จ านวน    120     
คน 
-   กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ          1        รุ่น            จ านวน     77      
คน 
-   กลุ่มสตรี  แม่บ้าน                                   1        รุ่น            จ านวน     100    
คน 
 
 

 
 
 
 



 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ 

“ชุมชนอบอุ่น    มีส่วนร่วม    พัฒนาศักยภาพ    เศรษฐกิจก้าวไกล  
                              ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม    เพื่อชุมชนที่ดีและเจริญก้าวหน้า” 

 
พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ ได้แก่ 

1.  จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคม 
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. มีการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
9. จัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสังคมน่าอยู่ ประชาชนสามารถประกอบอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานในส านักงาน สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารงานและบริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ 
               ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาด้านคนและสังคม 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคุมและระวังโรคติดต่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ของเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงามกิจกรรมศาสนา สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดเวทีประชาคม การจัดประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา  ดูงาน  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนา  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

                  ยุทธศาสตร์ที่  2การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง 
สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน กองทุน ธนาคารหมู่บ้าน การแทรกแซงราคาพืชผล การสร้างอาคารยุ้งฉาง 
สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ   

   ยุทธศาสตร์ที่  3การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมในเขตชุมชนและพ้ืนที่การเกษตรให้มี

และบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างให้การติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึง วางผังเมืองอย่างเป็นธรรม 
 

   ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ทุกครัวเรือน และมีปริมาณน้ าเพียงพอกับความ
ต้องการของเกษตรทุกหมู่บ้าน 

   ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
                ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต . 
และการบริหารการปกครองของ อบต. พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส่วนต าบล คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
อบต. ให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน พัฒนารายได้ โดยการปรับปรุง    แหล่งรายได้ 
วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีการท ากิจกรรมการพาณิชย์ของ อบต . จัดหาและปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

   ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
                       จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จัดรณรงค์เพ่ือปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปุาชุมชน 
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบ าบัดน้ าเสีย 

  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ 
                  พัฒนาศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความคิดริเริ่ม  ส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ  การให้ความรู้  ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  การ
พัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
การจัดล าดับปัญหาเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  จะต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็น
ระบบ 
 
           5.ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ     เป็นการพัฒนาโดยสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิด   ร่วมสร้าง ร่วมแก้ไขปัญหา     ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อกรุ   ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ในทุกๆ  ด้าน  โดยต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ชุมชน  เน้นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เพ่ือมุ่งหวังให้เป็น
ก าลังของประเทศชาติที่ดีมีคุณภาพ  มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพเพ่ือเป็นรายได้  โดยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และรวมกฎหมายอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไรโดยวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่    จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินตามภารกิจตาม



หลัก SWOT    องค์การบริหารส่วนต าบล ควรจะก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดย
สามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น     7   ด้าน   ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  เช่น 
         5.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
         (1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  (มาตรา  67 (1)) 
          (2)  ให้มีน้ าเพ่ือการบริโภค  บริโภค และการเกษตร  (มาตรา  68 (1)) 

  (3)   ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่าง  (มาตรา 68 (2)) 
  (4)  ให้มีและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา  68 (3)) 
  (5)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
  (6)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

         5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
          (1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (มาตรา  67 (6)) 
      (2)  ส่งเสริมกิจกรรมประชาคม   การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ     
                     (มาตรา 68(4)) 
  (3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
                (มาตรา 65(4) 
  (4) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  

      (มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(มาตรา16(5) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))ฃ 

              5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา 68(6)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา68(8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28) 

              5.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง 
    (1)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา 68(6)) 

(2)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  (มาตรา  68(5)) 
(3)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา 68(7)) 

          (4)  ให้มีตลาด (มาตรา  68 (10)) 
          (5)  การท่องเที่ยว (มาตรา   68 (12) 

     (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  (มาตรา  68(11) 



     (7) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
     (8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7) 

 

5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อ
ดังนี้     
 (1)    คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา67 (7) 

     (2)  รักษาความสะอาดและถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดขยะ  มูล
ฝอยและสิ่ง  ปฏิกูล  (มาตรา  67 (2) 

     (3)   การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา  17(12) 
            5.6 ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
             (1)   บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น     
                      (มาตรา  67(8)   

    (2)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา  67(5) 
   (3) การจัดการศึกษา  (มาตรา   16(9) 
   (4) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น      
                     (มาตรา  17 ,18) 

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
(มาตรา  45(3)) 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ 
ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา  67(9)) 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ให้มีมาตรการปูองกัน  (มาตรา   16(16)                       

ภารกิจทั้ง    7   ด้าน   ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ    ได้เป็นอย่างดี       มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล    จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       แผนพัฒนาจังหวัด     
แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐ  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อกรุ เป็นส าคัญ 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก   SWOT  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ    มี
ดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strength=s)   

1. มีสายการบังคับบัญชาที่สั้นและรวดเร็ว 
2. มีบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
3. มีการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสม 
4. มีการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง 
5. มีการบริหารจัดการที่ดี 
6. มีงบประมาณเป็นของตัวเอง 
7. 7.มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 

 

 



จุดอ่อน (Weak-W ) 

1. อัตราก าลังยังไม่เยงพอ 
2. บุคลากรยังขาดความรู้ในภารกิจที่ได้การถ่ายโอน 
3. ประชาชนจาดความรู้เรื่องการบริหารเงินทุน 
โอกาส (Opportunity – O) 

1. มีการเพ่ิมอัตราก าลังที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. มีการพัฒนาต าบลอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้บริหารมีนโยบายสอดคล้องกันแผนพัฒนาต าบล 

แผนพัฒนาระดับจังหวัด แผนพัฒนาระดับชาติ 
3. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

          อุปสรรค ( Threat – T ) 

1. ในเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นไร่ นา สวน ท าให้รายได้จากการเก็บภาษีมีน้อย 
2. ประชาชนขาดโอกาสในการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ 

 
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล จะด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗   (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน)และพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และกฎหมายอื่นๆ นั้นได้ก าหนดภารกิจหน้าที่ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ในหลายๆ ด้าน
ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจั งหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นประกอบกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ วิเคราะห์และพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องด าเนินการ
ได้แก่ 
                                    
                  ภารกิจหลกั  

1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. การปูองกันปราบปรามยาเสพติดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

                           ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2. การส่งเสริมการเกษตร 
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
4. การวางแผนและการส่งเสริมการลงทุน 
5. การบรรเทาสาธารณภัย  

 

                    6.สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 



                    องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ ได้จัดส่วนราชการออกเป็น   5  ส่วน คือ  ส านักปลัด  กอง
คลัง  กองช่าง    ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และมีพนักงาน
ส่วนต าบลเพียงพอ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดโครงสร้างและก าหนดอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภารกิจอ านาจหน้าที่เพ่ือที่จะได้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

1) ส านักปลัด                            2) กองการคลัง  
3) กองช่าง                               4) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 

         ตามกรอบอัตราก าลัง ได้ก าหนดให้มีพนักงานจ านวนทั้งสิ้น…18…อัตรา (ข้าราชการพนักงาน
จ้างและลูกจ้างประจ า) ดังนี้  
  ข้าราชการ  จ านวน  13 อัตรา 
  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  1 อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  3 อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป         จ านวน  1 อัตรา 
           เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมาขึ้น
จ านวนมากในส่วนราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และกองคลัง และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อการปฎิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้นเพ่ือให้การ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุให้เหมาะสม จึงต้องมีความจ าเป็นต้องขอก าหนด
ต าแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน และยุบเลิกบางต าแหน่งทีมีความซ้ าซ้อนให้เหมาะสมกับภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการต่อไป 
                
       7.สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง (ใช้ตามกรอบ
ของแตะละแท่ง) 
           องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ เป็น อบต. ขนาดกลาง โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ 
ส่วน คือ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ซึ่งกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 มีพนักงานส่วนต าบล 13 
อัตรา พนักงานจ้าง 4 อัตรา และต าแหน่งว่าง 4 อัตรา รวมทั้งสิ้น 21  อัตรา  
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ ได้เปรียบเทียบจ านวนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลในพ้ืนทีอ่ าเภอเดียวกัน ที่มีขนาดเดียวกัน และมีงบประมาณและภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน ปรากฏดังนี้ 
 

ที ่ อปท. 

การ
ก าหนด
ส่วน

ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายปี 
2564 

จ านวน
พนักงาน
ส่วนต าบล 

(คน) 

จ านวน 
ครู 

 (คน) 

จ านวน
ลูกจ้างประจ า 

(คน 

จ านวน
พนักงาน
จ้าง (คน) 

ต าแหน่ง
ว่าง 
(คน) 

รวม 

1 อบต. บ่อกรุ 5 กอง 22,464,620 12 - 1 4 4 21 
2 อบต. ปุาสะแก 5 กอง 27,778,349 13 1 - 11 4 29 
3 อบต. หัวนา 5 กอง 28,000,000 12 1 - 6 4 23 
4 อบต.หัวเขา 5  กอง 48,140,925 16 1 2 14 3 36 



๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

  ๘.๑  ส านักปลัด มีภารกิจด้านงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานสังคมสงเคราะห์ งานกิจการสภา อบต. งานบุคลากร งานปูองกันยาเสพติด และงานทะเบียนพาณิชย์ 
  ๘.๒  กองคลัง มีภารกิจด้านงานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานการคลัง และงานแผนที่ภาษี 
  ๘.๓  กองช่าง มีภารกิจด้านงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง งาน
ประสานสาธารณูปโภค และงานแผนที่ภาษี 
  ๘.๔  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจด้านงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานควบคุมและจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม งานควบคุม
โรคติดต่อ และงานบริการสาธารณสุข 
  ๘.๕  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจด้านงานบริหารการศึกษา งานส่งเสริม
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานศูนย์เยาวชนและ
นันทนาการ และงานติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.1 การก าหนดโครงสร้าง 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราลังปัจจุบัน โครงสร้าง                            โครงสร้างแผนอัตราก าลังใหม่ 
1.ส านักปลัด 
     -งานบริหารทั่วไป 
     -งานบริหารงานบุคคล 
     -งานกิจการสภา อบต. 
     -งานนโยบายและแผน 
     - งานกฏหมายและคดี 
     - งานสังคมสงเคราะห์ 
     -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
     -งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.กองคลัง  
        -งานการเงิน   
        -งานการบัญชี  
        -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
        -งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ  
3.กองช่าง 
       -งานก่อสร้าง   
       -งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
       -งานประสานสาธารณูปโภค 
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       -งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
       -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
       -งานรักษาความสะอาด 
5.กองศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
       -งานบริหารการศึกษา   
       -งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
       -งานกิจการโรงเรียน 
       งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.ส านักปลัด 
     -งานบริหารทั่วไป 
     -งานบริหารงานบุคคล 
     -งานกิจการสภา อบต. 
     -งานนโยบายและแผน 
     - งานกฏหมายและคดี 
     - งานสังคมสงเคราะห์ 
     -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
     -งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.กองคลัง  
        -งานการเงิน   
        -งานการบัญชี  
        -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
        -งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ  
3.กองช่าง 
       -งานก่อสร้าง   
       -งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
       -งานประสานสาธารณูปโภค 
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       -งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
       -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
       -งานรักษาความสะอาด 
5.กองศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
       -งานบริหารการศึกษา   
       -งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
       -งานกิจการโรงเรียน 
       งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 



 
การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง ด าเนินการโดย 
   1) ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ทราบลักษณะ
โครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและเป็น
พ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                  ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                  1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน  เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับ
ต าแหน่ง  การโอน การลาออก ฯ 

                  3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 
   2) วิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้คน
เกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม และเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
              แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 

1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ และควรมอบ

ให้ใครด าเนินการแทน 
5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
6. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ

รวดเร็วหรือไม่ 
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงาน

ปัจจุบันและงานอนาคต 
9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 

 10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงาน
อย่างไร 

 3) การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการมีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี้ 
           1. ค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน ซ่ึงสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 
ประการ 

1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละ
ปีของหน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณ
งานในปีที่ผ่านมา แล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้
ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
8.2การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการ

ในแต่ละกองราชการในอนาคต 3 ปี ซ่ึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละกองที่เท่าไรเพื่อน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจและปริมาณงานและเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่ เพิ่ม / ลด 

หมาย
เหตุ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (๐๑) 
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)ระดับต้น) 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
นักทรพัยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
ลูกจ้างประจ า 
นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจ า) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ท่ัวไป) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงาน 
กองคลัง(๐๔) 
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น) 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานการพัสดุ   (ปง./ชง) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   (ปง./ชง.) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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ว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าง 



และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมรประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
น าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
กรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566   
 
 กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566 

 
 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่ เพิ่ม / ลด 

หมาย
เหตุ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 

กองช่าง(05) 
ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
นายช่างโยธา (ปง/ชง) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(๐6) 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ
ต้น) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(08) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
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-ว่าง- 
 
 
 
 
 
 

-ว่าง- 
(เงิน

อุดหนุน) 

 

รวมทั้งสิ้น 19 21 21 21 - - -  


