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แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 

ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2559 
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  ๑.๑ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมี ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ การจัดทํามาตรฐานกําหนด ตําแหนงขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558   และ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับ
ตําแหนงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558 จึงตองมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลังในรายการตางๆ ท่ี
เก่ียวของ 
  ๑.๒  ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) กําหนด
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูสวนราชการใด จํานวนเทาใด ให
คํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน 
ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) ท่ีจะตองจายในดานบุคคล 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน (ก.จังหวัด) ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน (ก.กลาง) กําหนด 
  ๑.๓  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.) ไดมี
มติเห็นชอบประกาศกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปน
กรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยเสนอให
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห
อํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) วิเคราะหความตองการ
กําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ใน
การกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
           ๑.4  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลกระโทก จึงไดปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง ๓ ป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – พ.ศ. ๒๕60 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 
  ๒.๑ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลกระโทก มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี
เหมาะสมไมซํ้าซอน 
  ๒.๒ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลกระโทก มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง  
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ .ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
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  ๒.๓  เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด ) สามารถตรวจสอบการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม 
  ๒.๔  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง  การพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ใหเหมาะสม 
  ๒.๕  เพ่ือองคการบริหารสวนตําบล กระโทก สามารถว างแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้ง
ขาราชการเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก เกิดประโยชนตอประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการ
ลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
เปนอยางดี 
  2.6 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฏหมายกําหนด 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
  ๓.๑  วิเคราะหภารกิจ    อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ   แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาของ องคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก 
  ๓.๒  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหสามารถแกปญหาของจังหวัดนครราชสีมา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓  กําหนดตําแหนงในประเภท สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวน ตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตางๆ  
                     ๓.๔  จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 
  ๓.๕  ใหพนักงานสวนตําบลทุกคนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ ๑  ครั้ง 
  ๓.๖  ใหใชหลักการ  PUT THE RIGHT MAN ON THE RIGHT JOB   ในการจัดคนใหเขา
กับงาน เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีข้ึน 

 
4. สภาพปญหาของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน 
 4.1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ประวัติความเปนมา 

ตามหลักฐานศิลปากรปท่ี 1 เลม 2488  อักขรนุกรมภูมิศาสตร  จังหวัดนครราชสีมา“อําเภอโชคชัย”  
นี้เดิมเปนดานเรียกวา “ดานกระโทก” เม่ือครั้งสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ยกทัพมาตอสูกับกองทัพของหม่ืนเทพ
พิพิธ และไดรับชัยชนะ ณ ท่ีแหงนี้ ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 พระองคทรง 
จัดระเบียบการปกครองออกเปนมณฑล  ภาค  จังหวัด และอําเภอไดยกฐานะดานกระโทก    ข้ึนเปนอําเภอ
กระโทก  เม่ือ พ.ศ.  2449 จวบจนถึงป พ.ศ. 2488  ทางราชการพิจารณาเห็นวา  คําวา “กระโทก ” มี
สําเนียงและภาษาท่ีไมเหมาะสมและเพ่ือใหเปนไปตามความหมายเชิงประวัติศาสตรในอันท่ีจะใหอนุชนรุนหลัง 
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ไดรําลึกถึงความเปนมาของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ผูประกอบคุณงามความดีใหกับประเทศชาติ   และทําการ
รบไดชัยชนะ ณ ท่ีแหงนี้  จึงไดเปลี่ยนนามอําเภอใหมวา “อําเภอโชคชัย”  ซ่ึงตําบลกระโทกเปนหนึ่งใน  10 
ตําบลในเขตอําเภอโชคชัย เดิมตําบลกระโทก  มีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังเขตตําบลโชคชัยและตําบลทาเยี่ยม ตอมา
ตําบลท้ังสองไดแยกออกไป  ตําบลกระโทก มีหมูบานท้ังหมดจํานวน 13 หมูบาน  มีหมูบานท่ีอยูในเขตการ
ปกครองของเทศบาลตําบลโชคชัยเต็มหมูบาน จํานวน 3 หมูบาน คือหมูท่ี 1 หมูท่ี 7 และหมูท่ี 12 และมี
หมูบานท่ีอยูในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลโชคชัยบางสวน จํานวน  5  หมูบาน คือ หมูท่ี 4 หมูท่ี 6 
หมูท่ี 8 หมูท่ี 9 และหมูท่ี 13  และมีหมูบานเต็มหมูบานท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระโทก จํานวน 
5  หมูบาน คือ หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 หมูท่ี 5 หมูท่ี 10 และหมูท่ี 11 รวมหมูบานท่ีอยูในเขตปกครองขององคการ
บริหารสวนตําบลกระโทก  จํานวน 10 หมูบาน ซ่ึงไดยกฐานะจากสภาตําบลกระโทก ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล  เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2539  ลงนามโดย 
นายบรรหาร  ศิลปะอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีตั้งตําบล   ตําบลกระโทกเปน 1 ใน 10 ตําบลในเขตอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพ้ืนท่ีอยู
ติดกันทองถ่ินใกลเคียง 4 สวน คือ เทศบาลตําบลโชคชัย, องคการบริหารสวนตําบลโชคชัย, ตําบลทาลาดขาว,  
ตําบลทาเยี่ยม,   ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จรด เทศบาลตําบลโชคชัย 
  ทิศตะวันออก  จรด ตําบลทาเยี่ยม 
  ทิศตะวันตก  จรด ตําบลพลับพลา 
  ทิศใต   จรด ตําบลทุงอรุณ 
โดยตําบลกระโทก   อยูหางจากท่ีวาการอําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศใตเปนระยะทาง
ประมาณ  5  กิโลเมตร 
เขตการปกครอง 

หมูท่ี 1  บานศรีพุทธา       ผูปกครอง  นายดํารง      จงดี     กํานันตําบลกระโทก 
หมูท่ี 2 บานหนองคลา         ผูปกครอง  นายเลิศ  แปะกระโทก ผูใหญบาน 
หมูท่ี 3 บานดอนใหญ       ผูปกครอง  นายบุญธรรม ขาวกระโทก ผูใหญบาน 
หมูท่ี 4 บานโคกกระสังข       ผูปกครอง  นายกําธร      ทองเกิด  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 5 บานพะโค                 ผูปกครอง  นางลําหวย ดํารงไตรรัตน ผูใหญบาน 
หมูท่ี 6  บานโพธิ์เงิน           ผูปกครอง  นายสมหวัง นามกระโทก  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 7 บานโพธิ์ทอง       ผูปกครอง  นายชาญ เกณฑกระโทก ผูใหญบาน 
หมูท่ี 8 บานชะอม       ผูปกครอง  นายแถม เกณฑกระโทก  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 9 บานโบสถ                 ผูปกครอง  นายชํานาญ คลุกกระโทก  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 10 บานใหม                   ผูปกครอง  นายทองดี กํ่ากระโทก  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 11 บานปรางคพะโค ผูปกครอง  นายปยะศักดิ์ โคนกระโทก ผูใหญบาน 
หมูท่ี 12 บานหม่ี           ผูปกครอง  นางสมพร แมนเมธี  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 13 บานคลองทาแร        ผูปกครอง  นายหนํา พรวนกระโทก ผูใหญบาน 

จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระโทก จํานวน 10 หมูบาน 
1.  จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็มท้ังหมูบาน 5 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 2,3,5,10,11 

-  หมูท่ี 2 บานหนองคลา 
 -  หมูท่ี 3 บานดอนใหญ 
 -  หมูท่ี 5 บานพะโค 
 -  หมูท่ี 10 บานใหม 
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-  หมูท่ี 11 บานปรางคพะโค 

2.  จํานวนหมูบานในเขต อบต. บางสวน 5 หมู ไดแก หมูท่ี 4,6,8,9,13 
-  หมูท่ี 4 บานโคกกระสังข 
-  หมูท่ี 6 บานโพธิ์เงิน 
-  หมูท่ี 8 บานชะอม 
-  หมูท่ี 9 บานโบสถ 
-  หมูท่ี 13 บานคลองทาแร 

3.  จํานวนหมูบานนอกเขต อบต.  3 หมู  ไดแก หมูท่ี 1,7,12 
-  หมูท่ี 1 บานศรีพุทธา 
-  หมูท่ี 7 บานโพธิ์ทอง 
-  หมูท่ี 12 บานหม่ี 

4.   ทองถิ่นอ่ืนในตําบล จํานวนเทศบาล 1  แหง ไดแก เทศบาลตําบลโชคชัย 
เนื้อท่ี 

ตําบลกระโทก มีพ้ืนท่ีตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  25,625  ไร หรือ 41    
ตารางกิโลเมตร เปนเขตปกครององคการบริหารสวนตําบลกระโทก ประมาณ  18,750  ไร หรือ  30  ตาราง
กิโลเมตร   
ประชากร 

จํานวนประชากรและความหนาแนนประชากร ขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ประชากร
ท้ังสิ้น  3,780  คน  แยกเปนชาย 1,797  คน  หญิง 1,983  คน   มีความหนาแนนเฉลี่ย 123 คน/ตาราง
กิโลเมตร  มีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 1,274 ครัวเรือน  

1. บานหนองคลา หมูท่ี 2   ชาย   189  คน   หญิง  214  คน   รวม 403  คน 
2. บานดอนใหญ หมูท่ี 3   ชาย   287  คน   หญิง  335  คน   รวม 622  คน  
3. บานโคกกระสังข หมูท่ี 4   ชาย     30  คน   หญิง    41  คน   รวม   71  คน  
4. บานพะโค หมูท่ี 5    ชาย   22 6  คน   หญิง  264  คน   รวม 49 0  คน 
5. บานโพธิ์เงิน  หมูท่ี 6    ชาย     68  คน   หญิง    72  คน   รวม 140  คน  
6. บานชะอม หมูท่ี 8    ชาย     25  คน   หญิง    20  คน   รวม   45  คน  
7. บานโบสถ หมูท่ี 9    ชาย   29 2  คน   หญิง  331  คน   รวม 62 3  คน 
8. บานใหม หมูท่ี 10    ชาย   340  คน   หญิง  345  คน   รวม 685  คน  
9. บานปรางคพะโค หมูท่ี 11   ชาย   294  คน   หญิง  301  คน   รวม 595  คน  
10. บานคลองทาแร หมูท่ี 13   ชาย     40  คน   หญิง    47  คน   รวม   87  คน  
11. บานกลาง     ชาย     11  คน   หญิง      8  คน   รวม   19  คน  
 

ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
 ประชาชนในตําบลกระโทก   จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 3 แหง คือ 
  1.  วัดโบสถคงคาลอม     ตั้งอยูท่ี   บานชะอม  หมูท่ี 8   
  2.  วัดปรางคพะโค        ตั้งอยูท่ี   บานพะโค   หมูท่ี 5   
  3.  วัดดอนใหญ            ตั้งอยูท่ี   บานดอนใหญ   หมูท่ี 3    
 ประเพณีวัฒนธรรมท่ีมีอยูในทองถ่ิน   
  1.  ประเพณีแหเทียนพรรษา   วัดโบสถคงคาลอม หมูท่ี 8 
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ระบบสาธารณูปโภค 
1. การโทรคมนาคม 
  สถานีขายสัญญาณโทรคมนาคม จํานวน    1  แหง 
  ตูโทรศัพท                       จํานวน     7  ตู 
2. การไฟฟา 
 เขตตําบลกระโทก  เปนชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ระบบการไฟฟาขยายท่ัวถึงท้ังตําบล ประชากรมีไฟฟา
ใชครบทุกครัวเรือนทําใหประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก คือมีเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน  
3. ระบบประปา 
 ประชาชนในตําบลกระโทก  สวนใหญไดรับการบริการดานการประปาจากการประปาสวนภูมิภาค
อําเภอโชคชัย   เปน  จํานวนประมาณ 1,000  ครัวเรือน  และอีกบางสวนไดรับการบริการจากการประปา
หมูบาน 
การศึกษา 
 ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโก   มีโรงเรียนในพ้ืนท่ี จํานวน  2  แหง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
และศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลกระโทก 

1. โรงเรียนวัดพะโค  
2. โรงเรียนบานดอน 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
4. ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลกระโทก 

การสาธารณสุข 
 เขตตําบลกระโทก  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขตําบล พะโค  จํานวน  1  แหง  มีบุคลากร จํานวน  8  
คน  มีผูปวยมารับบริการเฉลี่ย 200 คน/เดือน 
การคมนาคม 
 การคมนาคมของตําบลกระโทก  มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2071 โชคชัย - ครบุรี และ
ทางหลวงหมายเลข 2072 ถนนโชคชัย - ปกธงชัย ตัดผาน  มีการจราจรหนาแนนไมต่ํากวาวันละ 1,000 คัน  
 การคมนาคมภายในตําบล/หมูบาน  รวมท้ังสิ้นประมาณ  16,161  ตารางเมตร  แยกเปน 
 -  ถนนสัญจรไปมาสะดวก  จํานวน  14,161   ตารางเมตร  คิดเปน 87.62% 
 -  ถนนสัญจรไปมาไมสะดวก จํานวน  2,000    ตารางเมตร  คิดเปน 12.37% 
แหลงน้ําธรรมชาติ 
 ในพ้ืนท่ีตําบลกระโทก มีลํามูลไหลผาน และมีระบบชลประทานจากเข่ือนลําพระเพลิง ลํามูลบนและ
ลําแชะ  
ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
 อาชีพของประชากรในตําบลกระโทก สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประกอบอาชีพรับจาง
รับราชการ รัฐวิสาหกิจ คาขายและอ่ืนๆ 

- เกษตรกรรม  รอยละ 70  
- รับจาง  รอยละ 20  
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รอยละ 5 
- คาขายและอ่ืนๆ  รอยละ 5  

อุตสาหกรรมในทองถิ่น 
 ในพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโทก รับผิดชอบ  มีโรงงานขนาดใหญและขนาดกลาง จํานวน  
2  โรง ดังนี ้
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1. บริษัทคารกิลล มีทส (ไทยแลนด) จํากัด 
2. โรงน้ําแข็งเอ็นเอ  

การสังคมสงเคราะห 
 1. องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  มีผูผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส ท่ีไดรับเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพ รวมท้ังหมดจํานวน 652 คน รายละเอียดดังนี้ 

1. ผูสูงอายุ  จํานวน   532  คน  
2. ผูพิการ    จํานวน   119  คน 
3. ผูปวยเอดส จํานวน  1  คน  

2. มีกองทุนผูสูงอายุตําบลกระโทก  ซ่ึงไดกอตั้งเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553  โดยการรวมกลุมของ  
ผูสูงอายุในองคการบริหารสวนตําบลกระโทก    และรับสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  ปจจุบันมีสมาชิกกองทุนท้ังสิ้น 356 คน  มีเงินออม 300,000 บาท  โดยมีนายอรุณ ชมโคกกรวด 
เปนประธานกลุมกองทุนผูสูงอายุตําบลกระโทก   
แหลงทองเท่ียว 
   ปรางคพะโค   :  เปนศาสนสถานในศาสนาฮินดู กอสรางดวยหินทรายสีขาว ประกอบดวยกลุม
โบราณสถาน 3 หลัง แตปจจุบันเหลือใหเห็นเพียง 2 หลัง มีคูน้ําลอมรอบเปนรูปเกือกมา ทางเขาอยูทางดาน
ทิศตะวันออก ไดพบชิ้นสวนหนาบันท่ีแสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแบบบาปวนในราวพุทธศตวรรษท่ี16 
ปจจุบันเก็บรักษา ไวท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบบริเวณปรางคพะโค ท้ัง
ท่ีเปนรูปประติมากรรม ลวดลายประดับอาจกลาวไดวา เทวรูปสวมภูษาแบบสมพต จีบเปนริ้วชักชายออกมา
เปนวงโคงขนาดใหญเบื้อง หนากับท้ังมายภูษาหางปลา 2 ชั้นหอยตกลงมา ยิ่งกวานั้นท่ีหนาอกมีการประดับ
ลวดลายอันเปนศิลปะเขมรแบบ เกาะแกร ราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี 15 ดูเหมือนจะเปนหลักฐานท่ีเกาแก
ท่ีสุดท่ีพบปราสาทพะโคแหงนี้ นอกจากนี้แลวเทวสตรีประดับผนังก็นุงผาและมีเครื่องประดับเกศาแบบศิลปะ
เขมรสมัยบันทายศรี ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 อยางไรก็ดี ทับหลังประดับโบราณสถานหลายชิ้นยังแสดงถึง
อิทธิพล ของศิลปกรรมเขมรแบบเกลียงหรือคลังและปาปวนอยู เชนการท่ีทองพวงมาลัยคลี่คลายออกจาก
ดานลาง ของมกร จะมีพวงอุบะแบงเสี้ยวของทับหลังอันเปนแบบเฉพาะของศิลปะเขมรแบบปาปวน 
สถานท่ีตั้ง :  ต.กระโทก อ.โชคชัย จากตัวเมืองใชทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) ระยะทาง 
29  กิโลเมตร ตอดวยทางหลวงหมายเลข 2071  อีกประมาณ  3  กิโลเมตร อยูริมถนนทางดานขวามือ 1 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก    มีผูบริหาร  จํานวน   4  คน  มีสมาชิก อบต. จํานวน  20  คน  
มีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  จํานวน  23  คน  มีสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของ
ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  จํานวน  76  คน  มีทีมหนึ่งตําบล 
หนึ่งทีมกูชีพกูภัยของตําบลกระโทก   จํานวน  10  คน  ในการใหความชวยเหลือในการเกิดสาธารณภัย
เบื้องตนสามารถชวยเหลือไดทันทวงที  ยกเวนกรณีการเกิดอัคคีภัย จําเปนตองขอความชวยเหลือจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียง 
ขอมูลดานองคกร 
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

1. จาสิบเอกบุญเยี่ยม หม่ันกระโทก     นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 2. นายจุล   ขวางกระโทก    รองนายกองคการบริหารสวนตําบล คนท่ี  1 
 3. นายประกอบ  พริ้งกระโทก      รองนายกองคการบริหารสวนตําบล คนท่ี 2 
 4. นาย เปย  ภูโกสีย           เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  จํานวน 10 หมูบาน ๆ ละ 2 คน 
 1.  นายกอน             กอบ กระโทก  ประธานสภา อบต. 
 2.  นายอนิรุทธ  แกวใหญ   รองประธานสภา อบต. 
 3.  นายจิตร  โคลน กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู 2 
 4.  นายสุดธี  คอน กระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู 2 
 5.  นายกิตติ  กาจกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู 3 
 6.  นายธานี  กลิ่นเสาวคนธ   สมาชิกสภา อบต. หมู 3 
 7.  นายทวีชัย  สัตยธรรม  สมาชิกสภา อบต. หมู 4 
 8.  นางลอม  กลั่นกระโทก   สมาชิกสภา อบต. หมู 4 
 9.  นายมานะ  ครอบกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู 5 
 10. นายสมชาย  ประกอบผล   สมาชิกสภา อบต. หมู 6 
 11. นางเชื่อม  แกลมกระโทก               สมาชิกสภา อบต. หมู 6 
 12. นางตุย  พรางกระโทก   สมาชิกสภา อบต. หมู 8 
 13. นายสมพงษ  แฝกกระโทก           สมาชิกสภา อบต. หมู 8 
 14. นายถนอม   แคลน กระโทก           สมาชิกสภา อบต. หมู 9 
 15. นายเลิศ  ต่ํากระโทก            สมาชิกสภา อบต. หมู 9 

16. นายอัด  หมูเกษม               สมาชิกสภา อบต. หมู 10  
17. นายถนอม  คีมกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู 10   

 17. นายสมพอ            อดิชัยกุล       สมาชิกสภา อบต. หมู 11 
 19. นายชวย  สาคะเรศ       สมาชิกสภา อบต. หมู 13 
 20. นายพูน  ฝอยกระโทก        สมาชิกสภา อบต. หมู 13 
 21. นายสุรศักดิ์    เสนีวงศ ณ อยุธยา  ปลัด อบต.กระโทก/ เลขานุการสภา อบต. 
ขอมูลดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

1. นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ  อยุธยา  ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
                                                        (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

สํานักปลัด จํานวน 11 คน ดังนี้ 
 พนักงานสวนตําบล จํานวน 6 คน 

1. นางสาวทิพยสุดา   หงวนไธสง  หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)  
2. นางสาวพีรญา  กิตติพิชยะนันท  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
3. นางสาวบุญลอม   หม่ืนกระโทก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
4. นางวิไววรรณ   ขันนะรา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นางสาวพรรณิภา พริ้งกระโทก  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
6. นางสาวมะปราง  ฉิมผักแวน  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
พนักงานจาง    จํานวน  5  คน 
1. นางณัฏฐวรินท  ออนตะวัน  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
2. นายวิโรจน    เนาวขุนทด  พนักงานขับรถยนต 
3. นางสาวกัลยาณี   ขาวกระโทก  ผูชวยเจาหนาท่ีการเกษตร  
4. นายธนา ขวาง กระโทก  นักการภารโรง 
5. นางเขียม มวมกระโทก   คนงานท่ัวไป  
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กองคลัง  จํานวน  5   คน  
 พนักงานสวนตําบล 

1. นางสาวอํานวย  จอกกระโทก  ผูอํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
2. นางสาวอรสา      แจมจันทร  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  
3. นางนภัสกรณ      เลาสูงเนิน  นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ  
4. นางสาวบุญฐิตา   เผื่อนภิญโญ  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
พนักงานจาง    จํานวน   1    คน 

          1. นางสาวเกศสุดา  เกณฑกระโทก ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
กองชาง  จํานวน  3   คน  
 พนักงานสวนตําบล 

1. นายธรรณพ  นิลสลับ   ผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
2. นายทักษะธนา  รํามะเริง  นายชางโยธาชํานาญงาน 
พนักงานจาง    จํานวน   1    คน 

          1. นายภูมิพุฒิพงศ    สงครามศรี  ผูชวยชางโยธา  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 3 คน 
 พนักงานสวนตําบล 

1. นางสาวทิพยสุดา  หงวนไธสง  หัวหนาสํานักปลัด อบต.  (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
     รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ  
     วัฒนธรรม  
2. นางสาวชัชชษา  จงวิไลเกษม  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
2. นางนริศรา แสไพศาล  ครู  
พนักงานจาง    จํานวน 1  คน 

          1. นางวไลภรณ   คีมกระโทก  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  
 
สภาพปญหา 

๑. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
    ๑.๑ ประชาชนสวนใหญมีรายไดต่ํา  
    ๑.๒ ปญหาการวางงานในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
    ๑.๓ ปญหาขาดทุนรอนในการประกอบอาชีพ 
๒. ปญหาดานสังคม 
    ๒.๑ ปญหาดานยาเสพติด ซ่ึงบางแหงมีการเสพและจําหนายยาเสพติด   

     ๒.๒ ปญหาการไมมีงานทําในวัยแรงงาน (๑๓ – ๖๐ ป) 
     ๒.๓ ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๓. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     ๓.๑ ปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝนตองการการระบายน้ําใหเปนไปโดยสะอาด 
     ๓.2 ปญหาแสงสวางในเวลาคํ่าคืน 

๔. ปญหาดานแหลงน้ํา 
     ๔.๑ ปญหาแหลงน้ํา คูคลอง มีวัชพืชและตื้นเขิน 
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5. ปญหาดานสาธารณสุข  
    มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๑ แหง บุคลากรจํานวน 8 คน คนไขเฉลี่ย ๒๐๐ 

คน/เดือน 
     ๕.๑ ปญหาการบริการดานสาธารณสุขและอนามัยไมท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
     ๕.๒ ปญหาดานความรวมมือในการแกไขโรคติดตอ 

๖. ปญหาดานการเมือง การบริหาร 
     ๖.๑ ปญหาการจัดเก็บรายได 
     ๖.๒ ปญหาการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชน 

    ๖.๓ ปญหาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน 
๗. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     ๗.๑ ปญหาการรับรู ขอมูลขาวสารของประชาชน 
       7.2 ปญหาการหางหายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

8. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     8.1 ปญหาขาดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ สถานท่ีสาธารณะและนันทนาการ 
     8.2 ปญหาการท้ิงและกําจัดขยะมูลฝอย 

9. ปญหาดานอ่ืนๆ 
    9.1 ประสานแผนงานหรือการทํางานกับหนวยงานของรัฐหรือทองถ่ินอ่ืนขางเคียง  

ความตองการของประชาชน 
1. ดานเศรษฐกิจ 
    1.1 สนับสนุนและสงเสริมกลุมหรือชุมชนท่ีมีการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
    1.2 สนับสนุนกลุมกองทุนกูยืมเพ่ือสงเสริมอาชีพ (หมูบานละ 100,000 บาท) 
2. ดานสังคม 
    2.1 จัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือปองกันยาเสพติดแกเยาวชน ผูนําชุมชน 
    2.2 รณรงคปลูกจิตสํานึกตอตานยาเสพติด 
    2.3 รณรงคใหสังคมมีความรักความสามัคคี 
    2.4 ฟนฟูสถาบันครอบครัว 
3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

     3.1 กอสรางและปรับปรุงทอ/ทางระบายน้ําปรับปรุง 
    3.2 กอสรางถนนสัญจรใหมีมาตรฐาน 
    3.3 ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟสาธารณะใหครบทุกหมูบาน 
4. ดานแหลงน้ํา 
    4.1 ทําการขุดลอกแหลงน้ําท่ีตื้นเขินพรอมกําจัดวัชพืช 
5. ดานสาธารณสุข 

     5.1 ใหความรูเก่ียวกับสิทธิในการใชบัตรทอง 
     5.2 ใหความรูปรับปรุงเก่ียวกับโรคติดตอ 

6. ดานการเมือง การบริหาร 
    6.1 ประชาสัมพันธเก่ียวกับภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ  
    6.2 จัดใหมีการประชาคมสงเสริมและรณรงคใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทาง   

การเมือง 
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               6.3 ใหบริการประชาชนเพ่ิมในเวลาพักเท่ียง 

7. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     7.1 ใหการสนับสนุน/มองทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 
 
     7.2 สงเสริมฟนฟูวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

8. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     8.1 รณรงคปลูกจิตสํานึกใหประชาชนในตําบลรูจักการการคัดแยกขยะ 

การวิเคราะหเพ่ือประเมินสถานการณและศักยภาพการพัฒนา (โดยเทคนิค SWOT) 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. องคการบริหารสวนตําบลกระโทก เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง มีความพรอมในดาน  

บุคลากร การใหบริการ งบประมาณพอสมควร อีกท้ังพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใกลเคียง ทําใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชน หนวยงานท้ังภาครัฐภาคเอกชน กลุมมวลชนจัดตั้งใหการสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ  
ติดตามการดําเนินงาน อีกท้ังยังใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา  

3. พ้ืนท่ีมีขนาดเล็กเหมาะแกการลงทุน ประกอบธุรกิจ และกิจการตางๆ  
4. มีเสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมตอระหวางอําเภอและจังหวัดใกลเคียงไดอยางสะดวก  
5. ลักษณะทางสังคม และสิ่งแวดลอมนาอยูอาศัย เนื่องจากไมมีปญหาดานมลพิษ การคมนาคม  

จุดออน (Weaknesses : W) 
1. องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ขาดงบประมาณในดานงบลงทุนท่ีจะดําเนินการในโครงการ  

ดานโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ และระบบบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีมีความจําเปนตองใชเม็ด
เงินเปนจํานวนมาก 

2. ลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก มีลักษณะเปนก่ึงพ้ืนท่ี  
ลุม มีลํามูลไหลผาน ทําใหประสบปญหาน้ําทวมในบางพ้ืนท่ีเปนประจําทุกป 

3. ขาดการจัดระเบียบเมืองและขาดการบังคับใชผังเมืองอยางเครงครัด  
4. ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดลอมจากปริมาณขยะและน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึน  

จากการขยายตัวเมือง 
5. ขาดระบบการบําบัดน้ําเสียท่ีมีมาตรฐาน และการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ  
6. องคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไมมีพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบล 
7. การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานสําหรับใชประกอบการพิจารณา กําหนดแนวทางการพัฒนายังไมสมบูรณ  

ครบถวนและขาดการบันทึกและจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สนับสนุนแนวนโยบายดานการบริหารราชการ 

แผนดิน โดยกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง 
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจของทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศใน  
ทองถ่ินใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 
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2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน โดยท่ีหนวยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. นโยบายดานเศรษฐกิจท่ีมุงเสริมสรางความเขมแข็งและกระตุนฟนฟูเศรษฐกิจภายหลังความ  
วุนวายทางการเมือง เชน การเพ่ิมรายไดรายวันเปน 300 บาท รายเดือนสําหรับผูจบปริญญาตรีเปน 15,000 
บาท มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุน ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนตน 

4. ปจจุบันสังคมมีกระแสของการตื่นตัวเรื่องปญหาโลกรอนและการอนุรักษทรัพยากรและ  
สิ่งแวดลอมสูงข้ึน 

5. เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกระโทกมีเสนทางคมนาคมสัญจรเชื่อมตอกับพ้ืนท่ีอ่ืนไดอยาง  
สะดวก 

อุปสรรค (Threat : T) 
1. พ้ืนท่ีลุมมีปญหาน้ําทวมในฤดูฝน 
2. กฎระเบียบขอบังคับบางประการ ไมเอ้ือตอการพัฒนา เชน กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหาม  

กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีตําบลกระโทก 
ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

3. การขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากร สงผลใหระดับความตองการดานการบริการ  
สาธารณะสูงข้ึน ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง  

5.ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
5.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 

1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
      2. จัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง 
      3. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

                 4. จัดใหมีการบริการดานโทรศัพทสาธารณะภายในหมูบานยังไมท่ัวถึงใหเพียงพอแก 
ความตองการ 

การวิเคราะหเพ่ือประเมินสถานการณและศักยภาพการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 (โดยเทคนิค SWOT) 

จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 
(Opportunities : O) 

จุดออน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 
(Threat : T) 

1.องคการบริหารสวนตําบลกระโทกเปนองคการบริหาร
สวนตําบลขนาดกลาง มีพ้ืนท่ีในเขตความรับผิดชอบนอย 
เม่ือเทียบสัดสวนพ้ืนท่ีความรับผิดชอบกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีอยูใกลเคียง 
2.การควบคุม ดูแล บํารุงรักษาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
สามารถทําไดอยางท่ัวถึง เนื่องจากความจํากัดของพ้ืนท่ี
เอ้ืออํานวย 
3.องคกรท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานอันนําไปสูการมีสวน
รวมในการติดตาม ตรวจสอบอยางใกลชิด 

1.ขาดแคลนทรัพยากร บุคลากรในความชํานาญ
ดานเทคนิค การกอสราง การวางผังเมืองรวม 
2.การใชแผนเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังมี
นอย 
3.เจาหนาท่ีขาดทักษะการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
4.งบประมาณในการพัฒนายังไมเพียงพอ 
5.ลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศของ
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก มีลํามูล และ
เหมืองสาธารณะหลายสายไหลผาน ทําใหประสบ 



๑๒   
 

 
จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 

(Opportunities : O) 
จุดออน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 

(Threat : T) 
4.ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบมีเสนทางคมนาคมท่ี
สะดวกและเชื่อมตอกับเสนทางหลัก 
5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อํานาจในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน 

ปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก 
6.การลงทุนกอสรางในบางประเภท ทําไดยาก
เนื่องจากติดขัดในขอบังคับและระเบียบกฏหมาย 
ซ่ึงไมสอดคลองกับอัตราการขยายตัวของเมืองอยาง
รวดเร็ว 
7.การบริการสาธารณะไมสามารถรองรับไดทันตอการ
ขยายตัวของชุมชนท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
8.การวางผังเมืองรวมไมสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน 

 
5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 
      1. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
       2. สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา ไมใหเด็กขาดสารอาหาร พรอมอบรมให 

ความรู หญิงตั้งครรภ 
      3. ใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและตอเนื่องพรอมฝกอบรมระยะสั้น  
       4. จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กหมูบาน ตําบล เพ่ือรับเลี้ยงเด็กกอนเกณฑหรือเด็กปฐมวัย  

ในหมูบาน  เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูพัฒนาการข้ันพ้ืนฐานกอนเขาเรียน 
 

การวิเคราะหเพ่ือประเมินสถานการณและศักยภาพการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 (โดยเทคนิค SWOT) 

จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 
(Opportunities : O) 

จุดออน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 
(Threat : T) 

1.บุคลากรมีความรู ทักษะ มีความรับผิดชอบใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและมีความคิดท่ีริเริ่ม
สรางสรรค 
2.ชุมชนมีการรวมกลุมสงเสริมการรักษาสุขภาพ 
3.นโยบายในทุกระดับสอดคลองและเอ้ืออํานวยตอ
การดําเนินงานดานสุขภาพชุมชน 
4.ปจจุบันประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึงปญหาของ
สุขภาพมากยิ่งข้ึน 
5.โอกาสเขาถึงการบริการดานสุขภาพอยางท่ัวถึง 
6.พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีมี
เจตนารมณการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปน
คนดีมีปญญา สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
7.มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอม 
 

1.ยังขาดแคลนบุคลากรดานการสาธารณสุข 
2.งบประมาณการสงเสริมการพัฒนาดานการศึกษา
และสาธารณสุขยังไมเพียงพอ 
3.การใชแผนเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังมีนอย 
4.ภารกิจถายโอนดานการศึกษาและการสาธารณสุข
ยังไมเปนรูปธรรม 
5.องคการบริหารสวนตําบลขาดความพรอมในการ
การเตรียมการดําเนินงานตามภารกิจถายโอน เชน 
กําลังคน สถานท่ีดําเนินงาน งบประมาณ และความ
พรอมดานเทคโนโลยี 
6.ขาดการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการสาธารณะประโยชน 
เชน อาคารสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ลานกีฬา
อเนกประสงค สวนสาธารณะ 
 

 



๑๓   
 

 
จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 

(Opportunities : O) 
จุดออน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 

(Threat : T) 
8.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อํานาจในการจัดการศึกษาและสงเสริมกีฬาในชุมชน 
9.การคมนาคมท่ีสะดวกเอ้ือตอการพัฒนาดาน
การศึกษาและสาธารณสุข 

7.ขาดความตอเนื่องในการดําเนินงานตามนโยบาย
การศึกษา และสาธารณสุข 

 
5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ี  

เก่ียวของดังนี้ 
      1. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 2. กําจัดแหลงจําหนาย แหลงผลิตและไมใหประชาชนติดยาเสพติด 
      3. ปองกันปราบปรามการลักทรัพยใหนอยลงหรือหมดไป 

 4. ใหประชาชนมีความรูเรื่องกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

การวิเคราะหเพ่ือประเมินสถานการณและศักยภาพการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน  
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (โดยเทคนิค SWOT) 

จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 
(Opportunities : O) 

จุดออน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 
(Threat : T) 

1.องคการบริหารสวนตําบลกระโทกเปนองคการ
บริหารสวนตําบลขนาดกลาง มีพ้ืนท่ีในเขตความ
รับผิดชอบนอย เม่ือเทียบสัดสวนพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยู
ใกลเคียง 
2.การควบคุม ตรวจสอบและการรักษาความสงบ
เรียบรอยสามารถทําไดอยางท่ัวถึง เนื่องจากเขตพ้ืนท่ี
มีจํากัด 
3.การจัดตั้งองคกรสนับสนุนงาน เชน อปพร. มีความ
เข็มแข็ง 
4.นโยบายของรัฐบาลและจังหวัดนครราชสีมา
เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานท่ีมุงเนนใหเปนชุมชน
เขมแข็ง สังคมนาอยู เศรษฐกิจยั่งยืน 
5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อํานาจในการจัดการดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

1.ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก การลงทุนกอสรางในบางประเภทได
ยากเนื่องจากติดขัดในขอบังคับและระเบียบกฏหมาย 
2.ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญใน
เทคนิคเฉพาะดาน เชน เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
3.งบประมาณท่ีใชในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ ไมเพียงพอ 
4.ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบมีแหลงชุมชนเปนกุลม
เสี่ยงเอ้ือตอการเกิดเหตุตางๆ ไดงาย 
5.องคการบริหารสวนตําบลยังไมมีความพรอมในการ
รักษาความสะอาดของชุมชน เนื่องจากขาดปจจัย
หลายดาน เชน งบประมาณ สนับสนุน บุคลากร 
เทคโนโลยี เปนตน 

 



๑๔   
 

 
จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 

(Opportunities : O) 
จุดออน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 

(Threat : T) 
6.เสนทางการคมนาคมสะดวกและเปนเสนทางสาย
หลัก เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
7.เขตพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
ท่ีมีศักยภาพงายตอการขอความชวยเหลือในการระงับ

เหตุเรงดวน 

 

 
5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจท่ีเก่ียวของ

ดังนี้ 
      1. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
      2. สงเสริมใหเกษตรกรพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม การรวมกลุมเปนสหกรณ ตลาด

ชุมชน 
      3. สงเสริมใหใชเทคโนโลยีปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับพืช 
      4. รวบรวมกลุมผลผลิตพืชคลายคลึงกัน วางแผนการผลิต การจําหนาย 

การวิเคราะหเพ่ือประเมินสถานการณและศักยภาพการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว (โดยเทคนิค SWOT) 

จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 
(Opportunities : O) 

จุดออน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 
(Threat : T) 

1.ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบมีสภาพภูมิศาสตรและ
เสนทางคมนาคมท่ีสะดวกเหมาะสมเนื่องจากเปน
เมืองทองเท่ียว สามารถดึงดูดใหมีการลงทุนและเชิง
พาณิชย 
2.รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวทอง
ภายในประเทศ 
3.มีแหลงทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมโบราณสถาน 
ผลิตภัณฑ OTOP ท่ีไดรับสงเสริมสนับสนุนท้ังภาครัฐ
และเอกชน 
4.มีการรวมกลุมของชุมชนมีความเขมแข็ง 
5.จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีมีจํานวนไมมากสามารถ
สงเสริมการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 
6.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อํานาจในการจัดการสงเสริมการทองเท่ียวภายใน
ชุมชน การพาณิชย การลงทุนและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฏร 
 

1.เนื่องจากพ้ืนท่ีการทองเท่ียวเปนเขตโบราณสถาน 
กรมศิลปากรจึงเปนผูควบคุมและดูแลเองท้ังหมด 
2.การจัดการหรือการสงเสริมการทองเท่ียวทําไดยาก 
เนื่องจากกฎระเบียบขอบังคับไมเอ้ืออํานวย 
3.การกอสราง อาคารพาณิชยหรือการอุตสาหกรรม
ไมสามารถกระทําไดเนื่องจากกฏระเบียบจํากัดการ
กอสราง 
4.พ้ืนท่ีมีขนาดเล็ก ไมเหมาะสมสําหรับการลงทุนใน
ระยะยาว 
5.ผลิตภัณฑ OTOP ขาดการพัฒนาดานรูปแบบการ
บรรจุใหมีความทันสมัยและเปนไปตามความรสนิยม
ของกลุมลูกคา 
6.ปจจุบันแรงงานท่ีมีฝมือไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีมี
รายไดสูงกวา 
7.ไมมีศูนยวัฒนธรรมเพ่ือเปนศูนยกลางรวบรวม
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
8.ขาดการสงเสริมและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินใหมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณซ่ึงเปนจุด
ดึงดูดนักทองเท่ียว 



๑๕   
 

 
จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 

(Opportunities : O) 
จุดออน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 

(Threat : T) 
 9.ขาดงบประมาณสนับสนุนการทองเท่ียว เชนปาย

ประชาสัมพันธ เอกสารแนะนําแหลงทองเท่ียว และ
การจัดระเบียบความเรียบรอยในแหลงทองเท่ียว 

 
5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีภารกิจท่ี

เก่ียวของดังนี้ 
      1. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
      2. ใหมีการจัดระบบกําจัดขยะหรือเก็บขยะท่ีถูกตอง เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีมีให นอยลง พรอมทํา

ใหประชาชนมีจิตสํานึกรับผิดชอบเก่ียวกับขยะ 
 3. ใหความรูเก่ียวกับการใชสารพิษ,  สารเคมี  พรอมท้ังการลดปริมาณการใชสารพิษ สารเคมี  

พรอมท้ังสงเสริมการใชเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือใหปลอดจากสารพิษ 
                 4. เพ่ิมปริมาณปาไมในท่ีสาธารณะประโยชนใหมากข้ึน พรอมท้ังใหประชาชนในทองถ่ินเขามา  มี
สวนรวมในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง 
                 5. จัดหาสถานท่ีพักผอนหยอนใจและนันทนาการ 

การวิเคราะหเพ่ือประเมินสถานการณและศักยภาพการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (โดยเทคนิค SWOT) 

จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 
(Opportunities : O) 

จุดออน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 
(Threat : T) 

1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
กําหนดอํานาจหนาท่ีดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับทองถ่ิน
ประชาชนและชุมชน 
2.รัฐบาลมุงเนนนโยบายดานสิ่งแวดลอมการ
แกปญหาขยะและน้ําเนาเสีย 
3.ปจจุบันองคกรภาครัฐ เอกชนและมวลชน เริ่ม
ตระหนักถึงปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม 
4.การควบคุม ดูแล บํารุงรักษาความสะอาดของถนน
หรือทางเดินสามารถทําไดอยางท่ัวถึง เนื่องจาก
ความจํากัดของพ้ืนท่ีเอ้ืออํานวย 
5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อํานาจในการจัดการสงเสริมการทองเท่ียวภายใน
ชุมชน การพาณิชย การลงทุนและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฏร 
 

1.ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญเฉพาะ
ดานในการจัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย 
2.พ้ืนท่ีความรับผิดชอบเชื่อมตอกับเทศบาลตําบลจึง
ทําใหเกิดผลกระทบดานมลพิษท้ังฝุนละอองและน้ํา
เนาเสีย 
3.องคการบริหารสวนตําบลขาดงบประมาณสนับสนุน
ดานเทคโนโลยี 
4.บุคลากรไมมีความรูและประสบการณในการดูแล
สิ่งแวดลอม 
5.ขาดความรวมมือและการมีสวนรวมของชุมชน 
เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจใน
ระบบการกําจัดขยะและน้ําเนาเสีย 
6.ขาดการมีสวนรวมของประชาชนอยางจริงจังและ
โครงการไมตอเนื่องในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
7.ประชาชนรุกล้ําถือครองท่ีดินครอมลําเหมือง
สาธารณะ 
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จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 

(Opportunities : O) 
จุดออน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 

(Threat : T) 
 8.ประชาชนไดรับผลกระทบจากปริมาณขยะและน้ํา

เสียท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวเมือง 
9.องคการบริหารสวนตําบลไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมและการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบและ
ครบวงจร 
10.องคการบริหารสวนตําบลกระโทกไมมีพ้ืนท่ี
สาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 
5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  มีภารกิจท่ีเก่ียวของ

ดังนี้ 
     1. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
     2. จัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตําบลพรอมเปนการสนับสนุนภูมิปญญ าทองถ่ิน 

เพ่ือการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
                3.สงเสริมใหพัฒนาผลิตภัณฑประจําทองถ่ิน (หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล) 

การวิเคราะหเพ่ือประเมินสถานการณและศักยภาพการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (โดยเทคนิค SWOT) 

 
จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 

(Opportunities : O) 
จุดออน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 

(Threat : T) 
1.มีพระราชบัญญัติศาสนา พระราชกฤษฏีกาและ
ระเบียบใชเปนแนวทางปฏิบัติ 
2.มีคณะกรรมการศาสนาจังหวัดใหคําปรึกษา
เสนอแนะในการดําเนินงานเก่ียวกับศาสนาจังหวัด 
3.จังหวัด อําเภอ หนวยสถานศึกษาใหความสําคัญ
การสงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา 
4.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงกรม พ.ศ.2545 
กําหนดอํานาจหนาท่ีดานการสงเสริมศาสนา 
5.มีการยกยองเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนดาน
ศาสนาและคุณธรรม จริยธรรม 
6.มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสั่งสมและสืบทอดกัน
มาตั้งแตบรรพบุรุษ  
5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อํานาจในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  

1.โครงสรางอํานาจหนาท่ี ยังไมชัดเจนทําใหยากแก
การดําเนินงานและติดตามประเมินผล 
2.งบประมาณดานการเผยแพรศาสนาไมเพียงพอ 
3.ขาดการประสานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานในการ
อนุรักษ สืบสาน ฟนฟูสงเสริมการพัฒนา เผยแพร
แลกเปลี่ยนและวิจัยงานดานวัฒนธรรมอยางเปน
ระบบตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
4.ขาดการปลุกจิตสํานึกใหเยาวชนรุนใหมเห็น
ความสําคัญของวัฒนธรรมทองถ่ิน 
5.ขาดการสงเสริมการนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและระบบการเรียนรู
อยางเปนระบบท่ีตอเนื่องและเปนนามธรรม 
6.ไมมีหนวยงานท่ีเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะห วิจัย ประชาสัมพันธ แหลงเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ินและสถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรมให
เปนท่ีรูจักแพรหลาย 
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5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น   มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 
     1. สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน  
     2. สงเสริมรณรงคใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงาน 

ของ  อบต. 
3.ใหความรูเก่ียวกับการภารกิจ หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิก 

สภาทองถ่ิน 

การวิเคราะหเพ่ือประเมินสถานการณและศักยภาพการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(โดยเทคนิค SWOT) 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 
(Opportunities : O) 

จุดออน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 
(Threat : T) 

1.ในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการ
ยอมรับจากสังคมวามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ชุมชนมาก 
2.มีองคกรอิสระท่ีแตงตั้งตามกฏหมายเพ่ือทําการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานราชการมากยิ่งข้ึน 
3.มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใน
รอบปท่ีผานมาออกสูประชาชน 
4.มีการรณรงค สงเสริมประชาสัมพันธใหภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  

1.ปจจุบันระบบอุปถัมภยังคงอยูในระบบราชการไทย 
เปนเหตุใหมีการสนับสนุนการทุจริตอยางมาก และ
แกไขไดยาก 
2.ขาดการสรางจิตสํานึกใหแกขาราชการ และ
การเมืองและการสงเสริมใหภาคประชาชนเขามา
ตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่องและ
จริงจัง ขาดการมีสวนรวม 
3.การทุจริตเกิดจากความรวมมือหลายฝาย โดยใช
ชองวางของกฏหมายและขาดการตรวจสอบอยาง
จริงจัง  

 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ อบต. จะดําเนินการ 
ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
6. การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
7. การสงเสริมและปองกันยาเสพติด 

          ภารกิจรอง 
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน 
2. การสงเสริมการเกษตร 
3. การพัฒนาการมีสวนรวมทางเมืองและการบริหาร 
4. การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว 
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5. การพัฒนาและสงเคราะหเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
                  องคการบริหารสวนตําบลกระโทก    เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก      โดยกําหนด

โครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 1 สํานัก 2 กอง 1 สวน ไดแก  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  กองคลัง   กองชาง และสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ซ่ึงไดมีการกําหนดโครงสรางและ
กําหนดกรอบอัตรากําลังของบุคลากรในตําแหนงตางๆ  ไวตามความจําเปน  โดยเฉพาะในตําแหนงพนักงาน 
สวนตําบลและพนักงานจางนั้น  ไมสามารถกําหนดตําแหนงตางๆ  ไวไดอยางเพียงพอ  ใหสอดคลองกับภารกิจ
และอํานาจหนาท่ี  เพราะขอจํากัดในดานงบประมาณรายจาย  ท้ังนี้เพ่ือใหแกไขปญหาของประชาชนในเขต 
ตําบล  จึงตองมีการกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงาน สวนตําบลและพนักงาน จางข้ึน  โดยใหสอดคลองกับ
ภารกิจและอํานาจหนาท่ีสามารถแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ   

8.1   โครงสราง 
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  จะกําหนดภารกิจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหอยู

ในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล เพ่ิมข้ึนในกรอบโครงสราง  
โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง(เดิม) โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม(ระบบแทง) หมายเหตุ 

1. สํานักปลัด  
    1.1 งานบริหารท่ัวไป 
          - งานธุรการ สารบรรณ 
          - งานการเจาหนาท่ี 
          - งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
          - งานตรวจสอบภายใน 
          - งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว 
          - งานสวัสดิการและการสงเคราะห 
          - งานสงเสริมการเกษตร 
         - งานกิจการสภา 
1.2 งานนโยบายและแผน 
          - งานนโยบายและแผน 
          - งานวิชาการ 
          - งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
          - งานงบประมาณ 
          - งานสารสนเทศและงานคอมพิวเตอร 
1.3 งานกฎหมายและคดี 

     - งานกฎหมายและนิติกรรม 
     - งานดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
     - งานรองเรียนรองทุกขและอุธรณ 
     - งานระเบียบการคลัง 

          - งานขอบัญญัติ อบต. 
 

1. สํานักปลัด  
    1.1 งานบริหารท่ัวไป 
          - งานธุรการ สารบรรณ 
          - งานการเจาหนาท่ี 
          - งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
          - งานตรวจสอบภายใน 
          - งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว 
          - งานสวัสดิการและการสงเคราะห 
          - งานสงเสริมการเกษตร 
          - งานกิจการสภา 
    1.2 งานนโยบายและแผน 
          - งานนโยบายและแผน 
          - งานวิชาการ 
          - งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
          - งานงบประมาณ 
          - งานสารสนเทศและงานคอมพิวเตอร 
     1.3 งานกฎหมายและคดี 

     - งานกฎหมายและนิติกรรม 
     - งานดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
     - งานรองเรียนรองทุกขและอุธรณ 
     - งานระเบียบการคลัง 

          - งานขอบัญญัติ อบต.     
 

 



๑๙   
 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
 1.4 งานเทศกิจ 
          - งานเทศกิจ 
        - งานรักษาความสงบเรียบรอย 
         - งานสนับสนุนและบริการ 
1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
          - งานอํานวยการ 

      - งานปองกัน 
      - งานชวยเหลือฟนฟู 

          - งานกูภัย 
 

    1.4 งานเทศกิจ 
          - งานเทศกิจ        
      - งานรักษาความสงบเรียบรอย 
          - งานสนับสนุนและบริการ 
    1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
          - งานอํานวยการ 

      - งานปองกัน 
      - งานชวยเหลือฟนฟู 

          - งานกูภัย 

 

2.  กองคลัง 
     2.1 งานการเงิน 
            -  งานสารบรรณ 
            -  งานการรับเงิน-เบิกจายเงิน 
            -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
            -  งานเก็บรักษาเงิน 
      2.2  งานบัญชี 
            -  งานการบัญชี 
            -  งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน 
            -  งานการเงินและงบทดลอง 
            -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
      2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
            -  งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
            -  งานพัฒนารายได 

        -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
        -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัด 

รายได 
      2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
            -  งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
            -  งานพัสดุ 
            -  งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและ
ยานพาหนะ 
 

2.  กองคลัง 
     2.1  งานการเงิน 
             -  งานสารบรรณ 
             -  งานการรับเงิน-เบิกจายเงิน 
             -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
             -  งานเก็บรักษาเงิน 
     2.2  งานบัญชี 
             -  งานการบัญชี 
             -  งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน 
             -  งานการเงินและงบทดลอง 
             -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
     2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
             -  งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคา
เชา 
             -  งานพัฒนารายได 

         -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
         -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัด 

รายได 
    2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
             -  งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
             -  งานพัสดุ 
             -  งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ
และยานพาหนะ 
 

 



๒๐   
 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
3.  กองชาง 
     3.1  งานกอสราง 
            -  งานกอสรางและบูรณะถนน 
            -  งานกอสรางและบูรณะสภาพ
และโครงการพิเศษ 
             -  งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทาง
คมนาคม 
           -  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ  
     3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   

      -  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
      -  งานวิศวกรรม 

          -  งานประเมินราคา 
          -  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

      -  งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
      -  งานออกแบบ 

 3.3  งานประสานสาธารณูปโภค           
          -  งานประสานสาธารณูปโภคและ
กิจการประปา 
          -  งานขนสงและวิศวจราจร 
          -  งานระบายน้ํา 
          -  งานจัดตกแตงสถานท่ี 
 3.4  งานผังเมือง 
          -  งานสํารวจและแผนท่ี 
          -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
          -  งานควบคุมทางผังเมือง 
          -  งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 
 

3.  กองชาง 
    3.1  งานกอสราง 
            -  งานกอสรางและบูรณะถนน 
            -  งานกอสรางและบูรณะสภาพ
และโครงการพิเศษ 
              -  งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทาง
คมนาคม 
            -  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ  
    3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   

       -  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
       -  งานวิศวกรรม 

           -  งานประเมินราคา 
           -  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

       -  งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
       -  งานออกแบบ 

    3.3  งานประสานสาธารณูปโภค           
           -  งานประสานสาธารณูปโภคและ
กิจการประปา 
           -  งานขนสงและวิศวจราจร 
           -  งานระบายน้ํา 
           -  งานจัดตกแตงสถานท่ี 
      3.4  งานผังเมือง 
           -  งานสํารวจและแผนท่ี 
           -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
           -  งานควบคุมทางผังเมือง 
           -  งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 
 

 

4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  4.1 งานบริหารงานการศึกษา 

       -  งานบริหารวิชาการ 
       -  งานนิเทศการศึกษา 
       -  งานเทคโนโลยีการศึกษา 
       -  งานลูกเสือและยุวกาชาด     

   

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   4.1 งานบริหารงานการศึกษา 

       -  งานบริหารวิชาการ 
       -  งานนิเทศการศึกษา 
       -  งานเทคโนโลยีการศึกษา 
       -  งานลูกเสือและยุวกาชาด     

 

 

 



๒๑   
 

 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

        -  งานหองสมุด  พิพิธภัณฑและ 
เครือขายทางการศึกษา 
            -  งานกิจการศาสนา 
            -  งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
            -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
            -  งานกีฬาและสันทนาการ 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 

   -  งานจัดการศึกษา 
   -  งานพละศึกษา 
   -  งานทดสอบและประเมินผลและ 

ตรวจวัดผลโรงเรียน 
   -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 

       -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

        -  งานหองสมุด  พิพิธภัณฑและ 
เครือขายทางการศึกษา 
            -  งานกิจการศาสนา 
            -  งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
            -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
            -  งานกีฬาและสันทนาการ 
 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 

   -  งานจัดการศึกษา 
   -  งานพละศึกษา 
   -  งานทดสอบและประเมินผลและ 

ตรวจวัดผลโรงเรียน 
   -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 

       -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 
8.2  การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
            องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน ทองถ่ิน 
ระดับกลาง) เปนผูบริหารสูงสุด แบงสวนราชการเปน 1 สํานัก และ 3 กอง องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
ไดทําการวิเคราะหภารกิจและปริมาณงานและไดจัดทํากรอบโครงสรางอัตรากําลังใหมแลว ทําการวิเคราะห
เพ่ือประมาณการใชอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและ พนักงานจ างในอนาคตวาในระยะเวลา 3 ป ตอไป
ขางหนา จะมีการใชจํานวนพนักงานสวนตําบลและ พนักงานจางจํานวนเทาใด  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล กระโทกดวย ท้ังนี้เพ่ือให
สามารถบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลง
ในกรอบอัตรากําลัง 3 ป  และไดวิเคราะหกําหนดตําแหนงของภารกิจท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒   
 

 

กรอบอัตรากําลัง  3  ป  ระหวางป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ.2559 
องคการบริหารสวนตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ปขางหนา 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหตุ 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
4 
5 
6 
 

7 
8 
9 

10 
11 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 

13 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถ่ิน 
ระดับกลาง) 
สํานักปลัด  
หัวหนาสํานักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับ ตน) 
งานบริหารท่ัวไป 
นักจัดการงานท่ัวไป (ปก.) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก.) 
เจาพนักงานธุรการ (ชง.) 
พนักงานจาง 
ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
พนักงานขับรถยนต 
ผูชวยเจาหนาท่ีการเกษตร 
นักการภารโรง 
คนงานท่ัวไป 
งานนโยบายและแผน 
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน (ปก.) 
งานกฎหมายและคดี 
- 
งานเทศกิจ 
- 
งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
เจาพนักงานปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
(ปง./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 
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วาง 

 รวม 13 12 13 12 - - -  

 



๒๓   
 

 
กรอบอัตรากําลัง  3  ป  ระหวางป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ.2559 

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลําดับ
ท่ี 

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ปขางหนา 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหตุ 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 

5 
 

กองคลัง  
ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 
ระดับตน) 
งานการเงิน 
- 
งานบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
(ชก.) 
งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได 
นักวิชาการจัดเก็บรายได 
(ปก.) 
งานทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ 
เจาพนักงานพัสดุ (ชง.) 
พนักงานจาง 
ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
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1 
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- 
 

 

 รวม 5 5 5 5 - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔   
 

 
กรอบอัตรากําลัง  3  ป  ระหวางป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ.2559 

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลําดับ
ท่ี 

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ปขางหนา 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหตุ 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

 
1 
 
 
 

2 
 

3 
 
 
 

กองชาง  
ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับ
ตน) 
งานกอสราง 
นายชางโยธา (ชง.) 
พนักงานจาง 
ผูชวยชางโยธา 
งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
- 
งานประสานงาน
สาธารณูปโภค 
- 
งานผังเมือง 
- 
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1 
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1 
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- 
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- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 

 รวม 3 3 3 3 - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕   
 

 
กรอบอัตรากําลัง  3  ป  ระหวางป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ.2559 

องคการบริหารสวนตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลําดับ
ท่ี 

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ปขางหนา 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหตุ 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

 
 

1 
 
 
 
 

2 
3 
 

4 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  
ผูอํานวยกองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับตน) 
งานบริหารการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา (ปก.) 
ครู คศ.1 
พนักงานจาง 
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
งานสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- 
งานกิจการโรงเรียน 
- 
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วาง 

 รวม 4 4 4 4 - - -  

 
 
 


	ภารกิจหลัก
	ภารกิจรอง


