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แผนอัตรากําลัง 3 ป� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563  

ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 
องค*การบริหารส-วนตําบลกระโทก  

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ๑.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราตําแหน�ง กําหนดให(คณะกรรมการข(าราชการหรือพนักงานส�วนท(องถ่ิน (ก.จังหวัด) กําหนด
ตําแหน�งข(าราชการหรือพนักงานส�วนท(องถ่ิน ว�าจะมีตําแหน�งใด ระดับใด อยู�ส�วนราชการใด จํานวนเท�าใด ให(
คํานึงถึงภาระหน(าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต(องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน 
ตลอดจนท้ังภาระค�าใช(จ�ายขององค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) ท่ีจะต(องจ�ายในด(านบุคคล 
โดยให(องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังของข(าราชการหรือพนักงาน
ส�วนท(องถ่ิน เพ่ือใช(ในการกําหนดตําแหน�งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข(าราชการหรือพนักงานส�วน
ท(องถ่ิน (ก.จังหวัด) ท้ังนี้ให(เป9นไปตามหลักเกณฑ6 และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางข(าราชการหรือพนักงาน
ส�วนท(องถ่ิน (ก.กลาง) กําหนด 
  ๑.2  คณะกรรมการกลางข(าราชการหรือพนักงานส�วนท(องถ่ิน (ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได(มี
มติเห็นชอบประกาศกําหนดตําแหน�งข(าราชการหรือพนักงานส�วนท(องถ่ิน โดยกําหนดแนวทางให(องค6กร
ปกครองส�วนท(องถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังขององค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน เพ่ือเป9น
กรอบในการกําหนดตําแหน�งและการใช(ตําแหน�งข(าราชการหรือพนักงานส�วนท(องถ่ิน โดยเสนอให(
คณะกรรมการข(าราชการหรือพนักงานส�วนท(องถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณาให(ความเห็นชอบ โดยกําหนดให(
องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห6
อํานาจหน(าท่ีและภารกิจขององค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) วิเคราะห6ความต(องการ
กําลังคน วิเคราะห6การวางแผนการใช(กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑ6และเง่ือนไข ใน
การกําหนดตําแหน�งข(าราชการหรือพนักงานส�วนท(องถ่ินตามแผนอัตรากําลัง 3 ป> 
           ๑.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล�าว  องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก จึงได(ปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง ๓ ป> ประจําป>งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕63 ฉบับแก(ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561 ข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค* 

2.1  เพ่ือให(องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  มีโครงสร(างการแบ�งงานและระบบงานท่ี
เหมาะสมไม�ซํ้าซ(อน 

2.2  เพ่ือให(องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  มีการกําหนดตําแหน�ง การจัดอัตรากําลัง
โครงสร(างให(เหมาะสมกับอํานาจหน(าท่ีขององค6การบริหารส�วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค6การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  และแก(ไขเพ่ิมเติมถึงปIจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให(แก�องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน พ.ศ.2542 

2.3  เพ่ือให(คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต. จังหวัด)  ตรวจสอบการกําหนด
ตําแหน�งและการใช(ตําแหน�งพนักงานส�วนตําบลให(เหมาะสม 

2.4  เพ่ือเป9นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช(อัตรากําลัง  การพัฒนาบุคลากรของ
องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทกให(เหมาะสม 
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2.5  เพ่ือให(องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  มีการวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรร

งบประมาณและบรรจุ  แต�งต้ังพนักงานส�วนตําบล  เพ่ือให(การบริหารงานขององค6การบริหารส�วนตําบล  เกิด
ประโยชน6ต�อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจตามอํานาจหน(าท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุ(มค�า 

 
สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงานท่ีไม�จําเป9น  การ

ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต(องการของประชาชนได(เป9นอย�างดี 
2.6 เพ่ือให(องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  สามารถควบคุมภาระค�าใช(จ�ายด(านการบริหารงานบุคคลให(

เป9นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป� 
องค 6การบร ิหารส �วน ตําบลกระโทก  อํา เภอโชคช ัย   จ ังหว ัดนครราชส ีมา  โดย

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก   ซ่ึงมีนายกองค6การบริหารส�วน
ตําบลกระโทก เป9นประธาน ปลัดองค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  หัวหน(าส�วนราชการทุกส�วนราชการ
ขององค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  เป9นคณะกรรมการ เห็นสมควรให(จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป> รอบ
ป>งบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3 โดยให(มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

3.1  การวิเคราะห6ภารกิจ อํานาจหน(าท่ีความรับผิดชอบขององค6การบริหารส�วนตําบลกระ
โทก    ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค6การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. 2537  และแก(ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2552     และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให(แก�องค6กร
ปกครองส�วนท(องถ่ิน  พ.ศ.  2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน   ให(สอดคล(องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ     แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู(บริหาร
และสภาพปIญหาขององค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  เพ่ือให(การดําเนินการขององค6การบริหารส�วนตําบล
กระโทก  บรรลุตามพันธกิจท่ีตั้งไว(จําเป9นต(องจัดสรรอัตรากําลัง ตามหน�วยงานต�างๆ ให(เหมาะสมกับเปQาหมาย
การดําเนินการ โดยมุมมองนี้เป9นการพิจารณาว�า งานในปIจจุบันบางส�วนไม�ต(องดําเนินการแล(ว อาจทําให(การ
จัดสรรกําลังคนของบางส�วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ เพ่ือให(เกิดการเตรียมความพร(อมในเรื่องกําลังคนให(
รองรับสถานการณ6ในอนาคต 

 3.2  กําหนดโครงสร(างการแบ�งส�วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหน(าท่ีความรับผิดชอบ  ให(สามารถแก(ปIญหาของตําบลกระโทก  ได(อย�างมีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิเคราะห6ต(นทุนค�าใช(จ�ายของกําลังคน : Supply pressure เป9นการนําประเด็น
ค�าใช(จ�ายบุคลากรเข(ามาร�วมพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู�เป9นไปอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กําหนดตําแหน�งในสายงานต�างๆ จํานวนตําแหน�ง และระดับตําแหน�ง ให(เหมาะสมกับภาระหน(าท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร(างความก(าวหน(าในสายอาชีพของกลุ�มงานต�างๆ โดยใน
ส�วนนี้จะคํานึงถึง 
        3.3.1 การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ในการพิจารณาถึงต(นทุนต�อการกําหนดระดับชั้น
งานในแต�ละประเภท เพ่ือให(การกําหนดตําแหน�งและการปรับระดับชั้นงานเป9นไปอย�างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
        3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรส�วนท(องถ่ิน (พนักงานส�วนตําบล     พนักงานครู
ส�วนตําบล  ลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(าง) โดยหลักการแล(ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบ
ต�อประสิทธิภาพ และต(นทุนในการทํางานขององค6กร ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลังของพนักงานส�วนตําบล 
พนักงานครูส�วนตําบล  ลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(าง  ในแต�ละส�วนราชการจะต(องพิจารณาว�าตําแหน�งท่ี
กําหนดในปIจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม�หรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการกําหนดตําแหน�งเพ่ือให(การทํางาน 
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เป9นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระค�าใช(จ�ายด(านการบริหารงานบุคคลต(องไม�เกินร(อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ�ายตามมาตรา 35 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท(องถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห6กระบวนการและเวลาท่ีใช(ในการปฏิบัติงาน เป9นการนําข(อมูลเวลาท่ีใช(ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห6ปริมาณงานต�อบุคคลจริงโดย 
 
สมมุติฐานว�า งานใดท่ีต(องมีกระบวนการและต(องใช(เวลามากโดยเปรียบเทียบ ย�อมต(องใช(อัตรากําลังคน
มากกว�า อย�างไรก็ดีในภาคราชการส�วนท(องถ่ินนั้นงานบางลักษณะ เช�น งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด(านช�าง หรืองานบริการบางประเภทไม�สามารถกําหนดเวลามาตรฐานได( ดังนั้น การคํานวณเวลาท่ี
ใช(ในกรณีภาคราชการส�วนท(องถ่ินจึงทําได(เพียงเป9นข(อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว�าจะ
เป9นข(อมูลท่ีใช(ในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังต�อหน�วยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นก�อนจะ
คํานวณเวลาท่ีใช(ในการปฏิบัติงานแต�ละส�วนราชการต(องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีภารกิจท่ี
สอดคล(องกับหน�วยงานหรือไม� เพราะในบางครั้งอาจเป9นไปได(ว�างานท่ีปฏิบัติอยู�ในปIจจุบันมีลักษณะงานเป9น
โครงการพิเศษ หรือของหน�วยงานอ่ืน ก็ไม�มีความจําเป9นต(องมาใช(ประกอบพิจารณาด(วย 

3.5 วิเคราะห6ผลงานท่ีผ�านมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป9นการนําผลลัพธ6ท่ี
พึงประสงค6ของแต�ละส�วนราชารและพันธกิจขององค6กรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีต(องใช(สําหรับ
การสร(างผลลัพธ6ท่ีพึงประสงค6ให(ได(ตามเปQาหมาย โดยสมมุติฐานท่ีว�า หากผลงานท่ีผ�านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปIจจุบันและในอนาคตมีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญ อาจต(องมีการพิจารณาแนวทางในการ
กําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม� เพ่ือให(เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของ
ส�วนราชการและองค6กรอย�างสูงสุด 
  3.5 การวิเคราะห6ผลงานท่ีผ�านมาเพ่ือประกอบการกําหนดอัตรากําลังเป9นการนําผลลัพธ6ท่ีพึง
ประสงค6ของแต�ละส�วนราชการและพันธกิจขององค6กรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีต(องใช(สําหรับการ
สร(างผลลัพธ6ท่ีพึงประสงค6ให(ได(ตามเปQาหมาย โดยมีสมมุติฐานว�า หากผลงานท่ีผ�านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ปIจจุบันและในอนาคตแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญ อาจจะต(องมีแนวทางในการพิจารณา แนวทางในการ
กําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม� เพ่ือให(เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของ
ส�วนราชการและองค6กรอย�างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห6ข(อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป9นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู(มีส�วนได(เสียหรือนําประเด็นต�างๆ อย�างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย�างน(อย 3 
ประเด็นดังนี้ 
        3.6.1 เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดองค6กร เนื่องจากการจัดโครงสร(างองค6กรและการแบ�งงาน
ในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลต�อการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป9นอย�างมาก เช�น หากกําหนดโครงสร(างท่ีมีมากเกินไปจะ
ทําให(เกิดตําแหน�งงานข้ึนตามมาอีกไม�ว�าจะเป9นงานหัวหน(าฝkาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารท่ัวไปในส�วน
ราชการนั้น ซ่ึงอาจมีความจําเป9นต(องทบทวนว�าการกําหนดโครงสร(างในปIจจุบันของแต�ละส�วนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมมากน(อยเพียงใด 
        3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส�วนราชการในปIจจุบันมี
ข(าราชการสูงอายุเป9นจํานวนมาก ดังนั้น อาจจะต(องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะ
รองรับการเกษียณอายุของข(าราชการ ท้ังนี้ ไม�ว�าจะเป9นการถ�ายทอดองค6ความรู( การปรับตําแหน�งท่ีเหมาะสม
ข้ึนทดแทนตําแหน�งท่ีเกษียณอายุไป เป9นต(น 
        3.6.3 ความคิดเห็นของผู(มีส�วนได(เสีย เป9นการสอบถามจากเจ(าหน(าท่ีภายในส�วน
ราชการและผู(มีส�วนเก่ียวข(องกับส�วนราชการนั้นๆ ผ�านการส�งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ6ซ่ึงมุมมองต�างๆ อาจ
ทําให(การกําหนดกรอบอัตรากําลังเป9นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององค6กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป9น
กระบวนการนําข(อมูลของอัตรากําลังในหน�วยงานท่ีมีลักษณะงานใกล(เคียงกัน เช�น การเปรียบเทียบกรอบ
อัตรากําลังของงานการเจ(าหน(าท่ีในเทศบาล ก. และงานการเจ(าหน(าท่ีในเทศบาล ข. ซ่ึงมีหน(าท่ีรับผิดชอบ
คล(ายกัน โดยสมมุติฐานว�าแนวโน(มของการใช(อัตรากําลังของแต�ละองค6กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันน�าจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหน�งคล(ายคลึงกัน 
 
  3.8 ให(องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินมีแผนพัฒนาข(าราชการหรือพนักงานส�วนท(องถ่ินทุกคน 
โดยต(องได(รับการพัฒนาความรู(ความสามารถอย�างน(อยป>ละ 1 ครั้ง 
 
4. สภาพป6ญหาของพ้ืนท่ีและความต�องการของประชาชน 
 4.1 สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค*การบริหารส-วนตําบลกระโทก 
ประวัติความเป=นมา 

ตามหลักฐานศิลปากรป>ท่ี 1 เล�ม 2488  อักขรนุกรมภูมิศาสตร6  จังหวัดนครราชสีมา“อําเภอโชคชัย”  
นี้เดิมเป9นด�านเรียกว�า “ด�านกระโทก” เม่ือครั้งสมเด็จพระเจ(ากรุงธนบุรี ยกทัพมาต�อสู(กับกองทัพของหม่ืนเทพ
พิพิธ และได(รับชัยชนะ ณ ท่ีแห�งนี้ ต�อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยู�หัว รัชกาลท่ี 5 พระองค6ทรง 
จัดระเบียบการปกครองออกเป9นมณฑล  ภาค  จังหวัด และอําเภอได(ยกฐานะด�านกระโทก    ข้ึนเป9นอําเภอ
กระโทก  เม่ือ พ.ศ. 2449 จวบจนถึงป> พ.ศ. 2488  ทางราชการพิจารณาเห็นว�า  คําว�า “กระโทก” มี
สําเนียงและภาษาท่ีไม�เหมาะสมและเพ่ือให(เป9นไปตามความหมายเชิงประวัติศาสตร6ในอันท่ีจะให(อนุชนรุ�นหลัง 
ได(รําลึกถึงความเป9นมาของสมเด็จพระเจ(ากรุงธนบุรี ผู(ประกอบคุณงามความดีให(กับประเทศชาติ   และทําการ
รบได(ชัยชนะ ณ ท่ีแห�งนี้  จึงได(เปลี่ยนนามอําเภอใหม�ว�า “อําเภอโชคชัย”  ซ่ึงตําบลกระโทกเป9นหนึ่งใน  10 
ตําบลในเขตอําเภอโชคชัย เดิมตําบลกระโทก  มีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังเขตตําบลโชคชัยและตําบลท�าเยี่ยม ต�อมา
ตําบลท้ังสองได(แยกออกไป  ตําบลกระโทก มีหมู�บ(านท้ังหมดจํานวน 13 หมู�บ(าน  มีหมู�บ(านท่ีอยู�ในเขตการ
ปกครองของเทศบาลตําบลโชคชัยเต็มหมู�บ(าน จํานวน 3 หมู�บ(าน คือหมู�ท่ี 1 หมู�ท่ี 7 และหมู�ท่ี 12 และมี
หมู�บ(านท่ีอยู�ในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลโชคชัยบางส�วน จํานวน  5  หมู�บ(าน คือ หมู�ท่ี 4 หมู�ท่ี 6 
หมู�ท่ี 8 หมู�ท่ี 9 และหมู�ท่ี 13  และมีหมู�บ(านเต็มหมู�บ(านท่ีอยู�ในเขตองค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก จํานวน 
5  หมู�บ(าน คือ หมู�ท่ี 2 หมู�ท่ี 3 หมู�ท่ี 5 หมู�ท่ี 10 และหมู�ท่ี 11 รวมหมู�บ(านท่ีอยู�ในเขตปกครองขององค6การ
บริหารส�วนตําบลกระโทก  จํานวน 10 หมู�บ(าน ซ่ึงได(ยกฐานะจากสภาตําบลกระโทก ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดต้ังองค6การบริหารส�วนตําบล  เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2539  ลงนามโดย 
นายบรรหาร  ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีตั้งตําบล   ตําบลกระโทกเป9น 1 ใน 10 ตําบลในเขตอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพ้ืนท่ีอยู�
ติดกันท(องถ่ินใกล(เคียง 4 ส�วน คือ เทศบาลตําบลโชคชัย, องค6การบริหารส�วนตําบลโชคชัย, ตําบลท�าลาดขาว,  
ตําบลท�าเยี่ยม,   ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จรด เทศบาลตําบลโชคชัย 
  ทิศตะวันออก  จรด ตําบลท�าเยี่ยม 
  ทิศตะวันตก  จรด ตําบลพลับพลา 
  ทิศใต(   จรด ตําบลทุ�งอรุณ 
โดยตําบลกระโทก   อยู�ห�างจากท่ีว�าการอําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศใต(เป9นระยะทาง
ประมาณ  5  กิโลเมตร 
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เขตการปกครอง 
หมู�ท่ี 1  บ(านศรีพุทธา       ผู(ปกครอง  นายดํารง      จงดี     กํานันตําบลกระโทก 
หมู�ท่ี 2 บ(านหนองคล(า         ผู(ปกครอง  นายเลิศ  แปะกระโทก ผู(ใหญ�บ(าน 
หมู�ท่ี 3 บ(านดอนใหญ�       ผู(ปกครอง  นายบุญธรรม ขาวกระโทก ผู(ใหญ�บ(าน 
หมู�ท่ี 4 บ(านโคกกระสังข6       ผู(ปกครอง  นายกําธร      ทองเกิด ผู(ใหญ�บ(าน 
หมู�ท่ี 5 บ(านพะโค                 ผู(ปกครอง  นายก(องภพ    คําสวัสด์ิ ผู(ใหญ�บ(าน 
หมู�ท่ี 6  บ(านโพธิ์เงิน           ผู(ปกครอง  นายสมหวัง นามกระโทก ผู(ใหญ�บ(าน 
หมู�ท่ี 7 บ(านโพธิ์ทอง       ผู(ปกครอง  นายมีศักด์ิ  อารยธรรมานนท6 ผู(ใหญ�บ(าน 
หมู�ท่ี 8 บ(านชะอม       ผู(ปกครอง  นายแถม  เกณฑ6กระโทก ผู(ใหญ�บ(าน 
หมู�ท่ี 9 บ(านโบสถ6                 ผู(ปกครอง  นายชํานาญ  คลุกกระโทก ผู(ใหญ�บ(าน 
หมู�ท่ี 10 บ(านใหม�                   ผู(ปกครอง  นายชัยวัฒน6    ขวางกระโทก ผู(ใหญ�บ(าน 
หมู�ท่ี 11 บ(านปรางค6พะโค ผู(ปกครอง  นายปqยะศักด์ิ  โคนกระโทก ผู(ใหญ�บ(าน 
หมู�ท่ี 12 บ(านหม่ี           ผู(ปกครอง  นางสมพร แมนเมธี  ผู(ใหญ�บ(าน 
หมู�ท่ี 13 บ(านคลองท�าแร�        ผู(ปกครอง  นายฉลวย  ต(องกระโทก ผู(ใหญ�บ(าน 

จํานวนหมู-บ�านในเขตองค*การบริหารส-วนตําบลกระโทก จํานวน 10 หมู-บ�าน 
1.  จํานวนหมู-บ�านในเขต อบต.เต็มท้ังหมู-บ�าน 5 หมู-บ�าน ได�แก- หมู-ท่ี 2,3,5,10,11 

-  หมู�ท่ี 2 บ(านหนองคล(า 
 -  หมู�ท่ี 3 บ(านดอนใหญ� 
 -  หมู�ท่ี 5 บ(านพะโค 
 -  หมู�ท่ี 10 บ(านใหม� 

-  หมู�ท่ี 11 บ(านปรางค6พะโค 
2.  จํานวนหมู-บ�านในเขต อบต. บางส-วน 5 หมู- ได�แก- หมู-ท่ี 4,6,8,9,13 

-  หมู�ท่ี 4 บ(านโคกกระสังข6 
-  หมู�ท่ี 6 บ(านโพธิ์เงิน 
-  หมู�ท่ี 8 บ(านชะอม 
-  หมู�ท่ี 9 บ(านโบสถ6 
-  หมู�ท่ี 13 บ(านคลองท�าแร� 

3.  จํานวนหมู-บ�านนอกเขต อบต.  3 หมู-  ได�แก- หมู-ท่ี 1,7,12 
-  หมู�ท่ี 1 บ(านศรีพุทธา 
-  หมู�ท่ี 7 บ(านโพธิ์ทอง 
-  หมู�ท่ี 12 บ(านหม่ี 

4.   ท�องถ่ินอ่ืนในตําบล จํานวนเทศบาล 1  แห-ง ได�แก- เทศบาลตําบลโชคชัย 
เนื้อท่ี 

ตําบลกระโทก มีพ้ืนท่ีตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  25,625  ไร� หรือ 41    
ตารางกิโลเมตร เป9นเขตปกครององค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก ประมาณ  18,750  ไร� หรือ  30  ตาราง
กิโลเมตร   
ประชากร 

จํานวนประชากรและความหนาแน�นประชากร ขององค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  ประชากร
ท้ังสิ้น  3,780  คน  แยกเป9นชาย 1,797  คน  หญิง 1,983  คน   มีความหนาแน�นเฉลี่ย 123 คน/ตาราง
กิโลเมตร  มีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 1,274 ครัวเรือน  
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1. บ(านหนองคล(า หมู�ท่ี 2   ชาย   189  คน   หญิง  214  คน   รวม 403  คน 
2. บ(านดอนใหญ� หมู�ท่ี 3   ชาย   287  คน   หญิง  335  คน   รวม 622  คน 
3. บ(านโคกกระสังข6 หมู�ท่ี 4   ชาย     30  คน   หญิง    41  คน   รวม   71  คน 
4. บ(านพะโค หมู�ท่ี 5    ชาย   226  คน   หญิง  264  คน   รวม 490  คน 
5. บ(านโพธิ์เงิน  หมู�ท่ี 6    ชาย     68  คน   หญิง    72  คน   รวม 140  คน 
6. บ(านชะอม หมู�ท่ี 8    ชาย     25  คน   หญิง    20  คน   รวม   45  คน 
7. บ(านโบสถ6 หมู�ท่ี 9    ชาย   292  คน   หญิง  331  คน   รวม 623  คน 
 
8. บ(านใหม� หมู�ท่ี 10    ชาย   340  คน   หญิง  345  คน   รวม 685  คน 
9. บ(านปรางค6พะโค หมู�ท่ี 11   ชาย   294  คน   หญิง  301  คน   รวม 595  คน 
10. บ(านคลองท�าแร� หมู�ท่ี 13   ชาย     40  คน   หญิง    47  คน   รวม   87  คน 
11. บ(านกลาง     ชาย     11  คน   หญิง      8  คน   รวม   19  คน 

ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
 ประชาชนในตําบลกระโทก  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 3 แห�ง คือ 
  1.  วัดโบสถ6คงคาล(อม     ต้ังอยู�ท่ี   บ(านชะอม  หมู�ท่ี 8   
  2.  วัดปรางค6พะโค        ต้ังอยู�ท่ี   บ(านพะโค   หมู�ท่ี 5   
  3.  วัดดอนใหญ�            ต้ังอยู�ท่ี   บ(านดอนใหญ�   หมู�ท่ี 3    
 ประเพณีวัฒนธรรมท่ีมีอยู�ในท(องถ่ิน   
  1.  ประเพณีแห�เทียนพรรษา   วัดโบสถ6คงคาล(อม หมู�ท่ี 8 
ระบบสาธารณูปโภค 
1. การโทรคมนาคม 
  สถานีข�ายสัญญาณโทรคมนาคม จํานวน    1  แห�ง 
  ตู(โทรศัพท6                       จํานวน     7  ตู( 
2. การไฟฟQา 
 เขตตําบลกระโทก  เป9นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ระบบการไฟฟQาขยายท่ัวถึงท้ังตําบล ประชากรมีไฟฟQา
ใช(ครบทุกครัวเรือนทําให(ประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก คือมีเครื่องใช(ไฟฟQาต�าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 
3. ระบบประปา 
 ประชาชนในตําบลกระโทก  ส�วนใหญ�ได(รับการบริการด(านการประปาจากการประปาส�วนภูมิภาค
อําเภอโชคชัย   เป9นจํานวนประมาณ 1,000  ครัวเรือน  และอีกบางส�วนได(รับการบริการจากการประปา
หมู�บ(าน 
การศึกษา 
 ในพ้ืนท่ีองค6การบริหารส�วนตําบลกระโก   มีโรงเรียนในพ้ืนท่ี จํานวน  2  แห�ง  ศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก 
และศูนย6การเรียนรู(ชุมชนตําบลกระโทก 

1. โรงเรียนวัดพะโค  
2. โรงเรียนบ(านดอน 
3. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กองค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก 
4. ศูนย6การเรียนรู(ชุมชนตําบลกระโทก 

การสาธารณสุข 
 เขตตําบลกระโทก  มีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขตําบล พะโค  จํานวน  1  แห�ง  มีบุคลากร จํานวน  8  
คน  มีผู(ปkวยมารับบริการเฉลี่ย 200 คน/เดือน 
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การคมนาคม 
 การคมนาคมของตําบลกระโทก  มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2071 โชคชัย - ครบุรี และ
ทางหลวงหมายเลข 2072 ถนนโชคชัย - ปIกธงชัย ตัดผ�าน  มีการจราจรหนาแน�นไม�ต่ํากว�าวันละ 1,000 คัน  
 การคมนาคมภายในตําบล/หมู�บ(าน  รวมท้ังสิ้นประมาณ  16,161  ตารางเมตร  แยกเป9น 
 -  ถนนสัญจรไปมาสะดวก  จํานวน  14,161   ตารางเมตร  คิดเป9น 87.62% 
 -  ถนนสัญจรไปมาไม�สะดวก จํานวน  2,000    ตารางเมตร  คิดเป9น 12.37% 
 
แหล-งน้ําธรรมชาติ 
 ในพ้ืนท่ีตําบลกระโทก มีลํามูลไหลผ�าน และมีระบบชลประทานจากเข่ือนลําพระเพลิง ลํามูลบนและ
ลําแชะ  
ข�อมูลด�านเศรษฐกิจ 
 อาชีพของประชากรในตําบลกระโทก ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประกอบอาชีพรับจ(าง
รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ค(าขายและอ่ืนๆ 

- เกษตรกรรม  ร(อยละ 70  
- รับจ(าง  ร(อยละ 20 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ร(อยละ 5 
- ค(าขายและอ่ืนๆ  ร(อยละ 5 

อุตสาหกรรมในท�องถ่ิน 
 ในพ้ืนท่ีท่ีองค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก รับผิดชอบ  มีโรงงานขนาดใหญ�และขนาดกลาง จํานวน  
2  โรง ดังนี ้

1. บริษัทคาร6กิลล6 มีทส6 (ไทยแลนด6) จํากัด 
2. โรงน้ําแข็งเอ็นเอ  

การสังคมสงเคราะห* 
 1. องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  มีผู(ผู(สูงอายุ ผู(พิการและผู(ปkวยเอดส6 ท่ีได(รับเงินสงเคราะห6เบ้ีย
ยังชีพ รวมท้ังหมดจํานวน 652 คน รายละเอียดดังนี้ 

1. ผู(สูงอายุ  จํานวน   532  คน 
2. ผู(พิการ    จํานวน   119  คน 
3. ผู(ปkวยเอดส6 จํานวน  1  คน 

2. มีกองทุนผู(สูงอายุตําบลกระโทก  ซ่ึงได(ก�อต้ังเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553  โดยการรวมกลุ�มของ 
ผู(สูงอายุในองค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก    และรับสนับสนุนงบประมาณจากองค6การบริหารส�วนตําบล
กระโทก  ปIจจุบันมีสมาชิกกองทุนท้ังสิ้น 356 คน  มีเงินออม 300,000 บาท  โดยมีนายอรุณ ชมโคกกรวด 
เป9นประธานกลุ�มกองทุนผู(สูงอายุตําบลกระโทก   
แหล-งท-องเท่ียว 
   ปรางค6พะโค  :  เป9นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ก�อสร(างด(วยหินทรายสีขาว ประกอบด(วยกลุ�ม
โบราณสถาน 3 หลัง แต�ปIจจุบันเหลือให(เห็นเพียง 2 หลัง มีคูน้ําล(อมรอบเป9นรูปเกือกม(า ทางเข(าอยู�ทางด(าน
ทิศตะวันออก ได(พบชิ้นส�วนหน(าบันท่ีแสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแบบบาปวนในราวพุทธศตวรรษท่ี16 
ปIจจุบันเก็บรักษา ไว(ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ พิมาย จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบบริเวณปรางค6พะโค ท้ัง
ท่ีเป9นรูปประติมากรรม ลวดลายประดับอาจกล�าวได(ว�า เทวรูปสวมภูษาแบบสมพต จีบเป9นริ้วชักชายออกมา
เป9นวงโค(งขนาดใหญ�เบ้ือง หน(ากับท้ังมายภูษาหางปลา 2 ชัน้ห(อยตกลงมา ย่ิงกว�านั้นท่ีหน(าอกมีการประดับ
ลวดลายอันเป9นศิลปะเขมรแบบ เกาะแกร6 ราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี 15 ดูเหมือนจะเป9นหลักฐานท่ีเก�าแก�
ท่ีสุดท่ีพบปราสาทพะโคแห�งนี้ นอกจากนี้แล(วเทวสตรีประดับผนังก็นุ�งผ(าและมีเครื่องประดับเกศาแบบศิลปะ 
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เขมรสมัยบันทายศรี ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 อย�างไรก็ดี ทับหลังประดับโบราณสถานหลายชิ้นยังแสดงถึง
อิทธิพล ของศิลปกรรมเขมรแบบเกลียงหรือคลังและปาปวนอยู� เช�นการท่ีท�องพวงมาลัยคลี่คลายออกจาก
ด(านล�าง ของมกร จะมีพวงอุบะแบ�งเสี้ยวของทับหลังอันเป9นแบบเฉพาะของศิลปะเขมรแบบปาปวน 
สถานท่ีตั้ง :  ต.กระโทก อ.โชคชัย จากตัวเมืองใช(ทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) ระยะทาง 
29  กิโลเมตร ต�อด(วยทางหลวงหมายเลข 2071  อีกประมาณ  3  กิโลเมตร อยู�ริมถนนทางด(านขวามือ 1 
 
การปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก    มีผู(บริหาร  จํานวน   4  คน  มีสมาชิก อบต. จํานวน  19  คน  
มีพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ(าง  จํานวน  21  คน  มีสมาชิกอาสาสมัครปQองกันภัยฝkายพลเรือนของ
ศูนย6อาสาสมัครปQองกันภัยฝkายพลเรือนองค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  จํานวน  76  คน  มีทีมหนึ่งตําบล 
หนึ่งทีมกู(ชีพกู(ภัยของตําบลกระโทก   จํานวน  9  คน  ในการให(ความช�วยเหลือในการเกิดสาธารณภัยเบ้ืองต(น
สามารถช�วยเหลือได(ทันท�วงที  ยกเว(นกรณีการเกิดอัคคีภัย จําเป9นต(องขอความช�วยเหลือจากองค6กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ินใกล(เคียง 
ข�อมูลด�านองค*กร 
ผู�บริหารองค*การบริหารส-วนตําบลกระโทก 

1. จ�าสิบเอกบุญเยี่ยม หม่ันกระโทก    นายกองค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก 
 2. นายจุล   ขวางกระโทก    รองนายกองค6การบริหารส�วนตําบล คนท่ี  1 
 3. นายประกอบ  พริ้งกระโทก     รองนายกองค6การบริหารส�วนตําบล คนท่ี 2 
 4. นาย เป>ย  ภู�โกสีย6          เลขานุการนายกองค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก 
สมาชิกสภาองค*การบริหารส-วนตําบลกระโทก  จํานวน 10 หมู-บ�าน ๆ ละ 2 คน 
 1.  นายกอน             กอบกระโทก  ประธานสภา อบต. 
 2.  นายอนิรุทธ  แก(วใหญ�  รองประธานสภา อบต. 
 3.  นายจิตร  โคลนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู� 2 
 4.  นายสุดธี  ค(อนกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู� 2 
 5.  นายกิตติ  กาจกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู� 3 
 6.  นายธานี  กลิ่นเสาวคนธ6  สมาชิกสภา อบต. หมู� 3 
 7.  นายทวีชัย  สัตย6ธรรม  สมาชิกสภา อบต. หมู� 4 
 8.  นางล(อม  กลั่นกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู� 4 
 9.  นายมานะ  ครอบกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู� 5 
 10. นายสมชาย  ประกอบผล  สมาชิกสภา อบต. หมู� 6 
 11. นางเชื่อม  แกล(มกระโทก              สมาชิกสภา อบต. หมู� 6 
 12. นางตุvย  พรางกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู� 8 
 13. นายสมพงษ6  แฝกกระโทก           สมาชิกสภา อบต. หมู� 8 
 14. นายถนอม   แคลนกระโทก           สมาชิกสภา อบต. หมู� 9 
 15. นายเลิศ  ตํ่ากระโทก           สมาชิกสภา อบต. หมู� 9 

16. นายอัด  หมู�เกษม               สมาชิกสภา อบต. หมู� 10  
17. นายถนอม  คีมกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู� 10  

 17. นายสมพอ            อดิชัยกุล       สมาชิกสภา อบต. หมู� 11 
 19. นายช�วย  สาคะเรศ       สมาชิกสภา อบต. หมู� 13 
 20. นายสุรศักด์ิ    เสนีวงศ6 ณ อยุธยา  ปลัด อบต.กระโทก/เลขานุการสภา อบต. 
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ข�อมูลด�านบุคลากรองค*การบริหารส-วนตําบลกระโทก 

1. นายสุรศักด์ิ  เสนีวงศ6 ณ  อยุธยา  ตําแหน�ง ปลัดองค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  
                                                        (นักบริหารงานท(องถ่ิน ระดับกลาง) 

สํานักงานปลัด จํานวน 10 คน ดังนี้ 
 พนักงานส�วนตําบล จํานวน 6 คน 

1. นางสาวทิพย6สุดา   หงวนไธสง  หัวหน(าสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต(น) 
2. นางสาวบุญล(อม   หม่ืนกระโทก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
3. นางวิไลวรรณ   ขันนะรา  นักวิเคราะห6นโยบายและแผนชํานาญการ 
4. นางสาวพรรณิภา พริ้งกระโทก  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
5. นางสาวมะปราง  ฉิมผักแว�น  เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
6. นายชัยยศ  พานอ่ิมมะเริง  เจ(าพนักงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
พนักงานจ(าง    จํานวน   4    คน 
1. นางณัฏฐ6วรินท6  อ�อนตะวัน  ผู(ช�วยเจ(าพนักงานธุรการ 
2. นายวิโรจน6    เนาว6ขุนทด  พนักงานขับรถยนต6 
3. นางสาวกัลยาณี   ขาวกระโทก  ผู(ช�วยเจ(าพนักงานการเกษตร 
4. นางเขียม ม�วมกระโทก  คนงานท่ัวไป 

กองคลัง  จํานวน   3    คน  
 พนักงานส�วนตําบล 

1. นางสาวอํานวย  จอกกระโทก  ผู(อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต(น) 
2. นางสาวอรสา      แจ�มจันทร6  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
3. นางนภัสกรณ6      เลาสูงเนิน  นักวิชาการจัดเก็บรายได(ชํานาญการ 
พนักงานจ(าง    จํานวน   1    คน 

          1. นางสาวเกศสุดา  เกณฑ6กระโทก ผู(ช�วยเจ(าพนักงานธุรการ 
กองช-าง  จํานวน   2    คน  
 พนักงานส�วนตําบล 

1. นายธรรณพ  นิลสลับ   ผู(อํานวยการกองช�าง (นักบริหารงานช�าง ระดับต(น) 
2. นายทักษะธนา  รํามะเริง  นายช�างโยธาชํานาญงาน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 2 คน 
 พนักงานส�วนตําบล 

1. นางสาวทิพย6สุดา  หงวนไธสง  หัวหน(าสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต(น) 
     รักษาราชการแทนผู(อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม 
2. นางนริศรา แสไพศาล  ครู 
พนักงานจ(าง    จํานวน 1  คน 

          1. นางวไลภรณ6   คีมกระโทก  ผู(ช�วยครูผู(ดูแลเด็ก 

ดังนั้นเพ่ือให(มีการวางแผนอัตรากําลัง  3  ป>   ขององค6การบริหารส�วนตําบลกระโทกมีความ
ครบถ(วน  องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  สามารถดําเนินการตามอํานาจหน(าท่ี   ได(อย�างมีประสิทธิภาพ  
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องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก จึงได(วิเคราะห6สภาพ ปIญหาในเขตพ้ืนท่ีขององค6การบริหารส�วน
ตําบลว�ามีปIญหาอะไรบ(าง  และความจําเป9นพ้ืนฐาน  และความต(องการของประชาขนในเขตพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ  
โดยสามารถระบุสภาพปIญหาของเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบและความต(องการของประชาชน โดยแบ�งออกเป9นด(าน
ต�าง ๆ ดังนี้ 
 
สภาพป6ญหา 

1. ป6ญหาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.๑ เส(นทางการคมนาคมในหมู�บ(านหลายแห�งยังเป9นถนนลูกรัง หินคลุก ในแต�ละป>จึงยังต(องมีการ
ปรับปรุงซ�อมแซม  เนื่องจากมีสภาพเป9นหลุมเป9นบ�อ 
     1.2 เส(นทางคมนาคมภายในหมู�บ(านชํารุด  ผิวจราจรขรุขระ ทําให(การเดินทาง 
ไม�สะดวก ปลอดภัย 
     1.3 มีการขยายบ(านเรือนเพ่ิมข้ึนในหมู�บ(าน  จึงทําให(การขยายเขตไฟฟQาแรงตํ่าและขยายเขต
ประปาส�วนภูมิภาค  ยังเข(าไปไม�ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
     1.4 ทางสาธารณะในหมู�บ(าน ไม�มีไฟฟQาแสงสว�างหรือโคมไฟ ท่ัวถึงทุกซอย ซ่ึงในช�วงกลางคืนการ
เดินทางอาจจะไม�ปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย6สินของประชาชนและบางจุดจะเป9นแหล�งม่ัวสุมของวัยรุ�น อาจก�อ
ความเดือนร(อน รําคาญต�อประชาชนท่ีผ�านไปมาได( 
    1.5 น้ําเสียจากบ(านเรือนในหมู�บ(าน/ชุมชนไม�มีระบบการระบายน้ํา/รางระบายน้ําหรือการบําบัดน้ํา
เสียในหมู�บ(าน ทําให(เกิดน้ําเน�าเสีย เป9นแหล�งเพาะพันธุ6ของเชื้อโรค 
    1.6 เส(นทางคมนาคมท่ีเป9นคอนกรีตหรือลาดยางจะมีการใช(งบประมาณสูง แต� อบต.มีงบประมาณ
ในแต�ละป>ค�อนข(างจํากัด 

2. ป6ญหาด�านเศรษฐกิจ 
    2.๑ ราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกตํ่า  ทําให(ประชาชนมีรายได(ไม�คุ(มทุน 
    2.๒ ต(นทุนในการผลิตสินค(าเกษตรเพ่ิมข้ึน  เช�น  ค�าแรงสูงข้ึน ค�าปุwยเพ่ิมข้ึน ฯลฯ จึงทําให(

ประชาชนผลิตสินค(าได(ไม�เต็มท่ี เพราะต(องใช(เงินลงทุนจํานวนมาก 
    2.๓ ขาดการรวมกลุ�มเพ่ือประกอบอาชีพ หรือมีการรวมกลุ�มแต�ไม�ยั่งยืน ซ่ึงกลุ�มนับว�าเป9นพลัง 

สําคัญในระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
   2.4 พ้ืนท่ีส�วนใหญ�ในตําบลกระโทก เป9นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสําหรับเพาะปลูกข(าว มันสําปะหลัง หรือ 

อ่ืนๆ จึงทําให(รายได(ส�วนใหญ�มาจากการทําเกษตรกรรม 
   2.5 ประชาชนขาดความสนใจ ในโครงการ/กิจกรรมท่ีรัฐสนับสนุนหรือช�วยเหลือ  ทําให(การ 

ดําเนินงานไม�ประสบผลสําเร็จเท�าท่ีควร 
3. ป6ญหาด�านสังคม 
    3.๑ จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า มีแรงงานกลับสู�ท(องถ่ิน  ทําให(เกิดปIญหาการว�างงาน  

และไม�มีอาชีพเสริมนอกฤดูทําการเกษตร  ทําให(ขาดโอกาสท่ีจะพัฒนาและสร(างรายได(ให(กับครัวเรือนหรือ
ชุมชน 
     3.๒ การแพร�ระบาดของยาเสพติดในกลุ�มวัยรุ�นยังคงมีอยู�ในหมู�บ(าน  เนื่องจากขาดความต�อเนื่อง
ในการปราบปรามอย�างจริงจัง 
     3.๓ การทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนมีความรุนแรงมากข้ึนทุกวัน  เนื่องจากค�านิยม การ
เลียนแบบ ท่ีผิดๆ การส�งเสริมให(สถาบันครอบครัวมีความเข(มแข็งจะบรรเทาปIญหานี้ได( 
     3.4 ผู(สูงอายุ ผู(พิการ ผู(ปkวยเอดส6 ถูกทอดท้ิง ไม�ได(รับการดูแล ทําให(ต(องดํารงชีวิตอยู�ตามลําพังด(วยความ
ยากลําบาก ขาดคนดูแลเอาใจใส� 



๑๑
 

 
 

 
     3.5 เด็กในหมู�บ(านไม�ได(เข(ารับการศึกษาต�อในภาคบังคับ เนื่องจากครอบครัวยากจน   
     3.6 ประชาชนมีรายได(ไม�เพียงพอกับรายจ�าย  ขาดการทําบัญชีครัวเรือนหรือการใช(จ�ายท่ีฟุkมเฟyอย 
     3.7 เกิดอุบัติเหตุบ�อยครั้งในช�วงเทศกาลวันหยุด ทําให(เกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย6สิน 

๔. ป6ญหาด�านแหล-งน้ํา 
     ๔.๑ ขาดระบบบริหารการจัดการน้ําท่ีดี  เนื่องจากในฤดูน้ําหลากจะเกิดปIญหาน้ําท�วมเสมอ และใน
ฤดูแล(งจะประสบปIญหาการขาดแคลนน้ําอย�างรุนแรง 
     4.2 แหล�งน้ําธรรมชาติตื้นเขิน  ไม�สามารถกักเก็บน้ําไว(ใช(ในฤดูแล(งได( 
     4.3 ระบบน้ําจากชลประทานจัดส�งน้ํามาจํากัด 
     4.4 ฝนไม�ตกต(องตามฤดูกาล 
     4.5 มีเศษวัสดุ วัชพืชหรือขยะต�างๆ ในแม�น้ําลําคลองจํานวนมาก ทําให(น้ําเน�าเสียและกีด
ขวางทางน้ํา น้ําไหลไม�สะดวก ซ่ึงในช�วงฤดูน้ําหลากอาจทําให(เกิดปIญหาน้ําท�วมตามมาได( 
     4.6 น้ําประปาหมู�บ(านไม�สะอาด ไม�สามารถบริโภคได(  และค�าใช(จ�ายในการดูแลซ�อมบํารุงประปา
หมู�บ(านค�อนข(างสูง  
     4.7 ขาดภาชนะในการเก็บกักน้ําไว(ใช(ในการอุปโภคบริโภคช�วงฤดูแล(ง 

5. ป6ญหาด�านสาธารณสุข  
     ๕.๑ ส�วนใหญ�ในหมู�บ(านยังไม�มีการจัดระบบสุขาภิบาลท่ีดีพอ 
     ๕.๒ มีน้ําเสียท่ีเกิดจากการอุปโภค บริโภค ขังภายในหมู�บ(าน  ซ่ึงมักจะเป9นแหล�งเพาะพันธ6ลูกน้ํา
ยุงลายและเชื้อโรคอ่ืน ๆ ทําให(เกิดโรคไข(เลือดออกตามมา 
     5.3 ขาดการกําจัดขยะอย�างเป9นระบบ และถูกวิธีในหลายหมู�บ(าน จึงทําให(เกิดการสะสมของขยะ 
ซ่ึงจะเป9นแหล�งเพาะเชื้อโรคต�าง ๆ 
     5.4 ประชาชนยังขาดความรู(และความเข(าใจในการปQองกันโรคระบาดต�างๆ ทําให(ยากแก�การ
ปQองกัน 
     5.5 ประชาชนชนยังขาดความสนใจใน การรักษาสุขภาพ และปIญหาด(านสุขอนามัย ซ่ึงทําให(มี
ผู(ปkวยโรคความดัน เบาหวาน จํานวนมาก 

๖. ป6ญหาด�านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน 
     ๖.๑ ประชาชนไม�เห็นความสําคัญในการเข(าร�วมกิจกรรมหรือในการแสดงความคิดเห็นต�างๆ กับ
ทาง อบต. 
     ๖.๒ ประชาชนไม�ให(ความสําคัญกับการเลือกต้ัง 

    ๖.๓ อบต. มีงบประมาณในการดําเนินการค�อนข(างจํากัด เม่ือเทียบกับปIญหาและความต(องการ
ของชุมชน 

    6.4 ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู(ด(านการเมืองการปกครอง ทําให(กระบวนการตรวจสอบ
ทางการเมืองยังอ�อนแอ 

    6.5 ประชาชนยังขาดความสนใจ ในด(านการมีส�วนร�วม ด(านการเมืองการ ปกครอง การบริหาร
หรือพัฒนาท(องถ่ินทําให(การดําเนินการเป9นเพียงการแก(ไขปIญหาของบุคคลบางกลุ�ม 

    6.6 ประชาชนไม�เข(าใจระบบบริหาร งาน ของ อบต. ทําให(เกิดความเข(าใจผิดในการติดต�อ 
ประสานงาน อยู�บ�อยครั้ง 

    6.7 ข(าราชการหรือพนักงาน ต(องปรับปรุงกระบวนการทํางาน ให(สามารถตอบสนองความต(องการ
ของประชาชนให(ดีท่ีสุด 

    6.8 ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบ/ข้ันตอนการปฏิบัติ  ซับซ(อนหลายข้ันตอน ทํา
ให(การให(บริการประชาชนยังขาดความคล�องตัว 



๑๒
 

 
 

 
๗. ป6ญหาด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน การกีฬาและนันทนาการ 

     ๗.๑ ประชาชนไม�เห็นความสําคัญในการศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะกลุ�มเยาวชน 
       7.2 วัยหนุ�มสาวไม�ให(ความสนใจและเข(าร�วมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ประเพณี
วัฒนธรรมของหมู�บ(าน 
 
     7.3 การศึกษาในระดับก�อนวัยเรียน ยังขาดสื่อและอุปกรณ6การเรียนท่ีทันสมัย และเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก 
     7.4 ประชาชนยังขาดแหล�งเรียนรู(ท่ีเป9นการศึกษาตามอัธฌาศรัย หรือการศึกษานอกระบบ ทําให(
ยังมีความรู(ท่ีล(าหลัง ไม�ทันเหตุการณ6บ(านเมือง 
     7.5 การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของคน  ทําให(ไม�มีท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ส�งผลให(เกิดปIญหาสังคม
หลายเรื่องตามมา 
     7.6 วัฒนธรรมท(องถ่ินอันดีงาม  ภูมิปIญญาชาวบ(าน  เริ่มสูญหาย เนื่องจากไม�ได(รับความสนใจ 
จากเยาวชนรุ�นหลัง จึงไม�ได(รับสืบทอด 
     7.7 ประชาชนขาดการต่ืนตัวในการดูแล สุขภาพร�างกายให(แข็งแรงด(วยการออกกําลังกายหรือการ
เล�นกีฬา 

8. ป6ญหาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
     8.1 แหล�งน้ําธรรมชาติถูกบุกรุกโดยราษฎรท่ีมีท่ีทํากินติดกับคลองธรรมชาติ  จึงทําให(ทางน้ํา
ด้ังเดิมถูกปqดก้ัน จึงทําให(เกิดน้ําขัง ไม�มีการระบายน้ําเม่ือถึงฤดูฝนน้ําระบายไม�ทัน  จึงมีการท�วมขังและเกิดโรค
ระบาดในพ้ืนท่ี 
     8.2 การเผาซังข(าวในนาหรือการปลูกพืชชนิดเดียวโดยไม�มีการสลับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอ่ืนและมี
การใช(ปุwยเคมีเป9นจํานวนมาก จึงเป9นสาเหตุให(ดินมีคุณภาพตํ่าลง เกิดปIญหาดินเค็ม ปลูกพืชผลทางการเกษตร
ได(ผลผลิตไม�ดีเท�าท่ีควร 
     8.3 พ้ืนท่ีของตําบลมีปkาไม(น(อย  เกิดจากการตัดไม( ทําลายปkา เพ่ือทําท่ีอยู�อาศัยหรือท่ีทํากิน 
     8.4 มีจับปลาในแหล�งน้ําสาธารณะ ท่ีมีการเพาะพันธุ6สัตว6น้ําหรือการจับปลาในฤดูวางไข�  ทําให(
ปลาหรือสัตว6น้ําสูญพันธุ6เร็วข้ึน 

ความต�องการของประชาชน 
1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
    1.1 ก�อสร(าง  ปรับปรุง  ซ�อมแซม  เส(นทางการคมนาคมให(สะดวก  ท่ัวถึงและครอบคลุมทุก 

หมู�บ(าน 
    1.2 ก�อสร(างท�อลอดเหลี่ยม และวางท�อระบายน้ํา เพ่ือแก(ไขปIญหาน้ําท�วมขัง 
    1.3 ก�อสร(างรางระบายน้ําหรือระบบบําบัดน้ําเสียในหมู�บ(าน 

               1.4 ขยายเขตไฟฟQาให(ท่ัวถึงทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟQาสาธารณะให(ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและ
สว�างไสวท่ัวถึงทุกหมู�บ(านเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สินของประชาชน  
               1.5 ปรับปรุง  ซ�อมแซมระบบประปาหมู�บ(านให(สามารถใช(งานได(อย�างมีประสิทธิภาพ  สะอาด  
ประชาชนสามารถบริโภคได(  และขยายเขตประปาส�วนภูมิภาคอําเภอโชคชัยให(ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

2. ด�านเศรษฐกิจ 
              2.1 ต(นทุนการผลิตสินค(าทางการเกษตรลดลง 
              2.2 ปรับเปลี่ยนเกษตรกรรมแบบเคมีเป9นเกษตรกรรมแบบอินทรีย6ชีวภาพ 
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              2.3 ราคาผลผลิตทางการเกษตรสูงข้ึน   
               2.4 การรวมกลุ�มเพ่ือประกอบอาชีพ 

3. ด�านสังคม 
             3.1 ประชาชนต(องการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ได(รับบริการสาธารณสุขอย�างท่ัวถึง ผู(สูงอายุ ผู(พิการ 
ผู(ปkวยเอดส6ได(รับการดูแลเอาใจใส�ไม�ถูกทอดท้ิง   
             3.2 เด็กและเยาวชนได(รับการปลูกฝIงให(มีคุณธรรม จริยธรรม   
             3.3  เด็กและเยาวชนรู(ถึงโทษภัยของยาเสพติด  ไม�ยุ�งเก่ียวกับยาเสพติด ไม�มียาเสพติดแพร�ระบาดใน
ชุมชน  
              3.4 การมีงานทําของคนท่ีว�างงาน  มีอาชีพเสริม  เพ่ิมรายได(จุนเจือครอบครัว มีการจัดระบบสุขาภิบาล
ท่ีดี 

4. ด�านแหล-งน้ํา 
    4.1 ขุดลอก  ลําคลอง แหล�งน้ําธรรมชาติ  ไม�ให(ตื้นเขิน  ให(สามารถเก็บกักน้ําไว(ใช(ในช�วงฤดูแล(ง

ได(  กําจัดวัชพืช ขยะต�างๆในแหล�งน้ํา  ให(น้ําสามารถระบายได(สะดวกรวดเร็ว 
5. ด�านสาธารณสุข 

     5.1 รณรงค6ปลูกจิตสํานึกให(ประชาชนในตําบลรู(จักการการคัดแยกขยะ 
     5.2 ให(ความรู(ปรับปรุงเก่ียวกับโรคติดต�อโรคระบาดต�างๆ 

6. ด�านการเมือง การบริหาร 
             6.1 สร(างความตระหนัก ให(ประชาชนเล็งเห็นความสําคัญ ของการมีส�วนร�วมในด(านการเมือง การ
บริหารขององค6การบริหารส�วนตําบลกระโทกและสนใจท่ีจะมีส�วนร�วมกิจกรรมทางองค6การบริหารส�วนตําบล
กระโทกจัดข้ึน 
             6.2 สามารถจัดเก็บรายได(อย�างท่ัวถึง และครบถ(วน เป9นธรรม เพ่ือมีรายได(ให(เพียงพอต�อการ
บริหารงานและดําเนินโครงการ/กิจกรรมด(านต�างๆ มีการส�งเสริมและสนับสนุนกลุ�มสร(างอาชีพหรือลงทุนใน
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือก�อให(เกิดการสร(างงานและกระจายรายได( อย�างยั่งยืน 

7. ด�านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     7.1 ให(การสนับสนุน/มองทุนการศึกษาแก�เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย6 
     7.2 ส�งเสริมฟy~นฟูวัฒนธรรมและภูมิปIญญาท(องถ่ิน 

8. ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
              8.1 ประชาชนต(องการ มีความรู(ในการดูแล อนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมอย�าง
ถูกต(อง  
              8.2 มีเครื่องมือเครื่องใช(และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมอย�าง
เพียงพอ   
               8.3 สร(างจิตสํานึกและมีความตระหนัก ในการอนุรักษ6 ปQองกัน ดูแล รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
              8.4 ลดการใช(สารเคมีหันมาทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย6 
     8.5 สนับสนุนให(มีกิจกรรมการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
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5.ภารกิจ อํานาจหน�าที่ขององค*การบริหารส-วนตําบล 
วิสัยทัศน*การพัฒนา 

องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก ได(กําหนดวิสัยทัศน6  (Vision)   เพ่ือเป9นสภาพการณ6ใน 
อุดมคติซ่ึงเป9นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังท่ีจะให(เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข(างหน(า  ตําบลกระโทก 
เป9นตําบลขนาดเล็กท่ีมีประชาชนส�วนใหญ� ทําอาชีพการเกษตรและรับจ(าง  มีพ้ืนท่ีท่ียังคงความเป9นชนบทอยู� 
ในอนาคตต(องเป9นชุมชนท่ีสงบสุขน�าอยู�อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล(อมดี  จึงได(กําหนดวิสัยทัศน6 
คาดหวังท่ีจะให(เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

“ สุขภาพดี  การศึกษาท่ัวถึง  เกษตรกรรมย่ังยืน  ยึดวิถีชาวพุทธ  นําการพัฒนา ”   
การวิเคราะห6ภารกิจ อํานาจหน(าท่ีขององค6การบริหารส�วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองค6การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให(องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช(เทคนิค SWOT เข(า
มาช�วย ท้ังนี้เพ่ือให(ทราบว�าองค6การบริหารส�วนตําบล   มีอํานาจหน(าท่ีท่ีจะเข(าไปดําเนินการแก(ไขปIญหาในเขต
พ้ืนท่ีให(ตรงกับความต(องการของประชาชนได(อย�างไร  โดยวิเคราะห6จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส ภัยคุกคาม  ในการ
ดําเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทกกําหนดวิธีการดําเนินการตาม
ภารกิจสอดคล(องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  
แผนพัฒนาตําบล   นโยบายของรัฐบาล   และนโยบายของผู(บริหารท(องถ่ิน  

ยุทธศาสตร*  อํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป� ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.
2564) ในภารกิจท่ีองค*การบริหารส-วนตําบลกระโทก จะต�องดําเนินการ 

ยุทธศาสตร* 
1. ยุทธศาสตร6การพัฒนาการท�องเท่ียว 
2. ยุทธศาสตร6การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ(านเมืองท่ีดี 
3. เสริมสร(างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปIญหาความยากจน 
4. การอนุรักษ6และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมให(เกิดความสมดุลอย�างยั่งยืน 
5. การพัฒนาด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน 
6. การสร(างสังคมให(มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 
7. น้ําแก(จน 
8. การพัฒนาเกษตรอินทรีย6 
เปIาประสงค* 
1. พัฒนาการท�องเท่ียวให(เป9นสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา 
2. ส�งเสริมการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ(านเมืองท่ีดี 
3. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย�างท่ัวถึงทุกด(าน 
4. อนุรักษ6  รักษา และฟy~นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมให(เกิดความสมดุลและส�งเสริม 

การทําเกษตรอินทรีย6 
5. พัฒนาระบบโครงสร(างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
6. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย�างท่ัวถึงทุกด(าน 
7. การพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
8. ส�งเสริมการทําเกษตรอินทรีย6 
ท้ังนี้สามารถวิเคราะห6ภารกิจให(ตรงกับสภาพปIญหา โดยสามารถกําหนดแบ�งภารกิจได( เป9น 7 ด(าน 

ซ่ึงภารกิจดังกล�าวถูกกําหนดอยู�ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค6การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และ 
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ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให(องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ดังนี้ 

5.1  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง  ดังนี้ 
           (1)  จัดให(มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  (มาตรา  67(1)) 

                (2)  การจัดให(มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา  (มาตรา  16(2)) 
 
                 (3)  การสาธารณูปโภคและการก�อสร(างอ่ืนๆ  (มาตรา  16(4)) 
                 (4)  การสาธารณูปการ  (มาตรา  16(5)) 

5.2  ด�านส-งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง  ดังนี้ 
                 (1)  ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู(สูงอายุ และผู(พิการ  (มาตรา 67(9))  

            (2)  การส�งเสริม การฝ�ก และประกอบอาชีพ  (มาตรา  16(6)) 
            (3)  การจัดการศึกษา (มาตรา  16(9)) 
            (4)  การสังคมสงเคราะห6 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู(ด(อยโอกาส  

(มาตรา 16(10)) 
            (5)  การส�งเสริมกีฬา  (มาตรา  16(14)) 
            (6)  การส�งเสริมประชาธิปไตย   ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

(มาตรา  16(15)) 
            (7)  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท(องถ่ิน  (มาตรา  16(16)) 
            (8)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล  (มาตรา  16(19)) 

5.3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร�อย  มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง 
ดังนี้    

           (1)  การปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา  67(4)) 
           (2)  การปรับปรุงแหล�งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัย  (มาตรา  16(12)) 
           (3)  การจัดให(มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ  (มาตรา 16(13)) 
           (4)  การรักษาความสะอาดและความเป9นระเบียบเรียบร(อยของบ(านเรือน  (มาตรา  16(17)) 

                (5)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว6  (มาตรา  16(21)) 
                (6)  การรักษาความปลอดภัย ความเป9นระเบียบเรียบร(อย และการอนามัย โรงมหรสพ  และ
สาธารณสถานอ่ืนๆ  (มาตรา  16(23)) 
                (7)  การรักษาความสงบเรียบร(อย การส�งเสริมและสนับสนุนปQองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย6สิน  (มาตรา  16(30)) 

5.4  ด�านการวางแผน  การส-งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท-องเท่ียว  มีภารกิจท่ี
เก่ียวข(อง  ดังนี้ 

           (1)  ส�งเสริมให(มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  68(6)) 
           (2)  การจัดให(มีและควบคุมการตลาด  ท�าเทียบเรือ  ท�าข(าม  และท่ีจอดรถ  (มาตรา16(3)) 
           (3)  การส�งเสริมการท�องเท่ียว  (มาตรา  16(8)) 
           (4)  ส�งเสริมให(เกษตรกรพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม�  
           (5)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา  16(28)) 

 5.5  ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  มีภารกิจท่ี
เก่ียวข(อง  ดังนี้   
                 (1)  คุ(มครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม  (มาตรา  67(7)) 
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  (2)  ส�งเสริมการกําจัดขยะหรือเก็บขยะท่ีถูกต(อง เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีมีให(ลดน(อยลง พร(อมทํา 

ให(ประชาชนมีจิตสํานึกรับผิดชอบเก่ียวกับขยะ 
            (3)  ส�งเสริมให(ความรู(เก่ียวกับการใช(สารเคมี สารพิษ พร(อมท้ังการลดปริมาณการใช(สารพิษ  

สารเคมี ส�งเสริมการใช(เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือให(ปลอดจากสารพิษ 
  (4) การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใช(ประโยชน6จากปkาไม(  ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดล(อม  (มาตรา  16(24)) 
        (5) เพ่ิมปริมาณปkาไม(ในท่ีสาธารณะประโยชน6ให(มากข้ึน พร(อมท้ังให(ประชาชนในท(องถ่ินเข(ามา
มีส�วนร�วมในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

    5.6  ด�านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิป6ญญาท�องถ่ิน  มีภารกิจท่ี 
เก่ียวข(อง  ดังนี้ 

            (1)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปIญญาท(องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท(องถ่ิน  
(มาตรา 67(8)) 

            (2)  การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปIญญาท(องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของท(องถ่ิน  
(มาตรา 16(11)) 
        (3) จัดต้ังศูนย6การเรียนรู(การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

5.7  ด�านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส-วนราชการ  และองค*กร
ปกครองส-วนท�องถ่ิน  มีภารกิจท่ีเก่ียวข(อง  ดังนี้ 

       (1) สนับสนุนสภาตําบลและองค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท(องถ่ิน   
(มาตรา  45(3)) 

       (2) อํานาจหน(าท่ีขององค6การบริหารส�วนตําบลตามมาตรา 66 มาตรา 67  และมาตรา68 นั้น  
ไม�เป9นการตัดอํานาจหน(าท่ีของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองค6การหรือหน�วยงานของรัฐ ในอันท่ีจะดําเนิน
กิจการใดๆ  เพ่ือประโยชน6ของประชาชนในตําบล  แต�ต(องแจ(งให(องค6การบริหารส�วนตําบลทราบล�วงหน(าตาม
สมควร  ในกรณีนี้หากองค6การบริหารส�วนตําบลมีความเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจการดังกล�าว  ให(กระทรวง  
ทบวง  กรม  หรือองค6การหรือหน�วยงานของรัฐนํา ความเห็นขององค6การบริหารส�วนตําบลไปประกอบการ
พิจารณาดําเนินกิจการนั้นด(วย (มาตรา  69) 

       (3) องค6การบริหารส�วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค6การบริหารส�วนตําบล หรือร�วมกับ 
สภาตําบลองค6การบริหารส�วนตําบล องค6การบริหารส�วนจังหวัด หรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท(องถ่ินอ่ืน
เพ่ือกระทํากิจการร�วมกันได(  ท้ังนี้  เม่ือได(รับความยินยอมจากสภาตําบล  องค6การบริหารส�วนตําบล  องค6การ
บริหารส�วนจังหวัด   หรือหน�วยการบริหารราชการส�วนท(องถ่ินท่ีเก่ียวข(อง และกิจการนั้นเป9นกิจการท่ี
จําเป9นต(องทําและเป9นการเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีอยู�ในอํานาจหน(าท่ีของตน (มาตรา  73)  

จากภารกิจท้ัง  7 ด(าน  ตามท่ีกฎหมายกําหนดให(อํานาจองค6การบริหารส�วนตําบลสามารถ 
จะแก(ไขปIญหาขององค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  ได(เป9นอย�างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดย
คํานึงถึงความต(องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบด(วยการดําเนินการขององค6การบริหารส�วนตําบล  
จะต(องสอดคล(องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ   
แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู(บริหารขององค6การบริหารส�วนตําบลเป9นสําคัญ 
การวิเคราะห*ศักยภาพขององค*การบริหารส-วนตําบลกระโทก (SWOT Analysis) 

จากภารกิจ อํานาจหน(าท่ีท้ัง 7 ด(าน นํามาวิเคราะห6ปIจจัยสภาพแวดล(อมภายนอกและภายใน 
องค6กร เพ่ือช�วยในการกําหนดจุดแข็ง(Strength) จุดอ�อน(Weakness)  โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค
หรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือนําผลการวิเคราะห6ไปกําหนดกลยุทธ6การทํางาน นําไปสู�การกําหนดวิสัยทัศน6  
พันธกิจ ยุทธศาสตร6และแนวทางการพัฒนา 
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1.การวิเคราะห*สภาพแวดล�อมองค*กร โดยใช� SWOT Analysis 
โดยพิจารณาจากสภาพแวดล(อมองค6กรท้ังปIจจัยภายนอกและปIจจัยภายใน ดังนี้ 
1.1 ปIจจัยภายนอกองค6กร  
     O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  เป9นผลจากการท่ีสภาพแวดล(อม ภายนอกของ

องค6กรเอ้ือประโยชน6หรือส�งเสริมการดําเนินงานขององค6กร  
     T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค  เป9นข(อจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล(อม ภายนอก ซ่ึงการ

บริหารจําเป9นต(องปรับกลยุทธ6ให(สอดคล(องและพยายามขจัดอุปสรรค ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนให(ได(จริง 
1.2 ปIจจัยภายในองค6กร  

       S มาจาก Strengths  หมายถึง จุดเด�นหรือจุดแข็ง ซ่ึงเป9นผลมาจากปIจจัยภายใน เป9นข(อดีท่ี เกิด
จากสภาพแวดล(อมภายในองค6กร  

     W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด(อยหรือจุดอ�อน ซ่ึงเป9นผลมาจากปIจจัยภายใน  เป9น 
ปIญหาหรือข(อบกพร�องท่ีเกิดจากสภาพแวดล(อมภายในต�างๆ ขององค6กร ซ่ึงองค6กรจะต(องหาวิธีในการ
แก(ปIญหานั้น     

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก เป9นองค6การบริหารส�วนตําบลขนาดกลาง มีความพร(อมในด(าน 

บุคลากร การให(บริการ งบประมาณพอสมควร อีกท้ังพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับองค6กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ินใกล(เคียง ทําให(เอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติงานให(มีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชน หน�วยงานท้ังภาครัฐภาคเอกชน กลุ�มมวลชนจัดต้ังให(การสนับสนุน ส�งเสริม ตรวจสอบ  
ติดตามการดําเนินงาน อีกท้ังยังให(ข(อเสนอแนะท่ีเป9นประโยชน6ต�อการพัฒนา 

3. พ้ืนท่ีมีขนาดเล็กเหมาะแก�การลงทุน ประกอบธุรกิจ และกิจการต�างๆ 
4. มีเส(นทางคมนาคมท่ีเชื่อมต�อระหว�างอําเภอและจังหวัดใกล(เคียงได(อย�างสะดวก 
5. ลักษณะทางสังคม และสิ่งแวดล(อมน�าอยู�อาศัย เนื่องจากไม�มีปIญหาด(านมลพิษ การคมนาคม 
6. มีระบบคลองชลประทาน 2 แห�ง  คือ โครงการส�งน้ําลํามูลบน และโครงการส�งน้ําลําพระเพลิง 
7. มีปรางค6พะโคท่ีเป9นโบราณสถานเก�าแก�ท่ีสําคัญของตําบลกระโทก 
8. มีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ� 1  แห�งในพ้ืนท่ี 

จุดอ-อน (Weaknesses : W) 
1. องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก ขาดงบประมาณในด(านงบลงทุนท่ีจะดําเนินการในโครงการ 

ด(านโครงสร(างพ้ืนฐานขนาดใหญ� และระบบบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีมีความจําเป9นต(องใช(เม็ด
เงินเป9นจํานวนมาก 

2. ลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศขององค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก มีลักษณะเป9นก่ึงพ้ืนท่ี 
ลุ�ม มีลํามูลไหลผ�าน ทําให(ประสบปIญหาน้ําท�วมในบางพ้ืนท่ีเป9นประจําทุกป> 

3. ขาดการจัดระเบียบเมืองและขาดการบังคับใช(ผังเมืองอย�างเคร�งครัด 
4. ปIญหาการใช(ทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดล(อมจากปริมาณขยะและน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึน 

จากการขยายตัวเมือง 
5. ขาดระบบการบําบัดน้ําเสียท่ีมีมาตรฐาน และการจัดการขยะมูลฝอยอย�างเป9นระบบ 
6. องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก ไม�มีพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบล 
7. การจัดเก็บข(อมูลพ้ืนฐานสําหรับใช(ประกอบการพิจารณา กําหนดแนวทางการพัฒนายังไม�สมบูรณ6  

ครบถ(วนและขาดการบันทึกและจัดเก็บข(อมูลท่ีเป9นระบบ 
8. ชุมชนมีลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
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9. ประชาชนส�วนใหญ�ยังไม�มีการรวมกลุ�มในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเท�าท่ีควร 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สนับสนุนแนวนโยบายด(านการบริหารราชการ 

แผ�นดิน โดยกระจายอํานาจให(องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท(องถ่ินได(เอง 
ส�งเสริมให(องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินมีส�วนร�วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจของท(องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสร(างพ้ืนฐานสารสนเทศใน 
ท(องถ่ินให(ท่ัวถึงและเท�าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพร(อมให(เป9นองค6กรปกครองส�วน
ท(องถ่ินขนาดใหญ� โดยคํานึงถึงเจตนารมณ6ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให(แก�องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน  
พ.ศ.2542 กําหนดให(องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินมีอํานาจในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน6ของ
ประชาชนในท(องถ่ิน โดยท่ีหน�วยราชการส�วนกลางและส�วนภูมิภาค ส�งเสริมและสนับสนุนการถ�ายโอนภารกิจ
ให(แก�องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน 

3. นโยบายด(านเศรษฐกิจท่ีมุ�งเสริมสร(างความเข(มแข็งและกระตุ(นฟy~นฟูเศรษฐกิจภายหลังความ 
วุ�นวายทางการเมือง เช�น การเพ่ิมรายได(รายวันเป9น 300 บาท รายเดือนสําหรับผู(จบปริญญาตรีเป9น 15,000 
บาท มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุน ปรับลดภาษีเงินได(นิติบุคคล เป9นต(น 

4. ปIจจุบันสังคมมีกระแสของการต่ืนตัวเรื่องปIญหาโลกร(อนและการอนุรักษ6ทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล(อมสูงข้ึน 

5. เขตพ้ืนท่ีองค6การบริหารส�วนตําบลกระโทกมีเส(นทางคมนาคมสัญจรเชื่อมต�อกับพ้ืนท่ีอ่ืนได(อย�าง 
สะดวก 

อุปสรรค (Threat : T) 
1. พ้ืนท่ีลุ�มมีปIญหาน้ําท�วมในฤดูฝน 
2. กฎระเบียบข(อบังคับบางประการ ไม�เอ้ือต�อการพัฒนา เช�น กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห(าม 

ก�อสร(าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช(อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนท่ีบางส�วนในท(องท่ีตําบลกระโทก 
ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จงัหวัดนครราชสีมา 

3. การขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากร ส�งผลให(ระดับความต(องการด(านการบริการ 
สาธารณะสูงข้ึน ทําให(ไม�สามารถตอบสนองความต(องการของประชาชนได(อย�างครอบคลุมและท่ัวถึง 

การวิเคราะห*เพ่ือประเมินสถานการณ*และศักยภาพการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 (โดยเทคนิค SWOT) 

1.ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 

(Opportunities : O) 
จุดอ-อน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 

(Threat : T) 
1.บุคลากรและสมาชิกสภาทํางานโปร�งใสสามารถ
ตรวจสอบได( 
2.มีอุปกรณ6คอมพิวเตอร6 สามารถนํามาใช(ประโยชน6ใน
การบริหารงานโครงการต�างๆ ได(เป9นอย�างดี 
3.องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทกเป9นองค6การบริหาร
ส�วนตําบลขนาดกลาง มีพ้ืนท่ีในเขตความรับผิดชอบน(อย 
เม่ือเทียบสัดส�วนพ้ืนท่ีความรับผิดชอบกับองค6กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ินท่ีอยู�ใกล(เคียง 

1.ขาดแคลนทรัพยากร บุคลากรในความชํานาญ
ด(านเทคนิค การก�อสร(าง การวางผังเมืองรวม 
2.การใช(แผนเป9นเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังมี
น(อย 
3.เจ(าหน(าท่ีขาดทักษะการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย�างเป9นระบบ 
4.งบประมาณในการพัฒนายังไม�เพียงพอท่ีจะ
พัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐานท่ีได(มาตรฐาน 



๑๙ 
 

 
 

 
จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 

(Opportunities : O) 
จุดอ-อน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 

(Threat : T) 
4.การควบคุม ดูแล บํารุงรักษาด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน
สามารถทําได(อย�างท่ัวถึง เนื่องจากความจํากัดของ
พ้ืนท่ีเอ้ืออํานวย 
5.องค6กรท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ีมี
การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานอันนําไปสู�การ
มีส�วนร�วมในการติดตาม ตรวจสอบอย�างใกล(ชิด 
6.ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบมีเส(นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและเชื่อมต�อกับเส(นทางหลัก 
7.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให(แก�องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน พ.ศ.
2542 กําหนดให(องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินมี
อํานาจในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน6
ของประชาชนในท(องถ่ิน 
8.ความก(าวหน(าด(านเทคโนโลยีทําให(มีความสะดวก
คล�องตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 

5.ลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศขององค6การ
บริหารส�วนตําบลกระโทก มีลํามูล และเหมือง
สาธารณะหลายสายไหลผ�าน ทําให(ประสบ 
ปIญหาน้ําท�วมในฤดูน้ําหลาก 
6.การลงทุนก�อสร(างในบางประเภท ทําได(ยาก
เนื่องจากติดขัดในข(อบังคับและระเบียบกฏหมาย 
ซ่ึงไม�สอดคล(องกับอัตราการขยายตัวของเมืองอย�าง
รวดเร็ว 
7.การบริการสาธารณะไม�สามารถรองรับได(ทันต�อการ
ขยายตัวของชุมชนท่ีเกิดข้ึนอย�างรวดเร็ว 
8.การวางผังเมืองรวมไม�สอดคล(องกับสถานการณ6ใน
ปIจจุบัน 

 
การวิเคราะห*เพ่ือประเมินสถานการณ*และศักยภาพการพัฒนาด�านส-งเสริมคุณภาพชีวิต 

 (โดยเทคนิค SWOT) 
5.2 ด�านส-งเสริมคุณภาพชีวิต  

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

จุดอ-อน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 
(Threat : T) 

1.บุคลากรมีความรู( ทักษะ มีความรับผิดชอบใน
หน(าท่ีท่ีได(รับมอบหมายและมีความคิดท่ีริเริ่ม
สร(างสรรค6 
2.ชุมชนมีการรวมกลุ�มส�งเสริมการรักษาสุขภาพ 
ส�งเสริมการออกกําลังกาย ไม�ว�าจะเป9นสถานท่ีหรือ
อุปกรณ6ออกกําลังกาย 
3.นโยบายในทุกระดับสอดคล(องและเอ้ืออํานวยต�อ
การดําเนินงานด(านสุขภาพชุมชน 
4.ปIจจุบันประชาชนต่ืนตัวและตระหนักถึงปIญหาของ
สุขภาพมากยิ่งข้ึน 
5.โอกาสเข(าถึงการบริการด(านสุขภาพอย�างท่ัวถึง 
6.พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีมี
เจตนารมณ6การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู(เรียนให(เป9น
คนดีมีปIญญา สามารถอยู�ในสังคมได(อย�างมีความสุข 
7.มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให(มีความพร(อม 
 

1.ยังขาดแคลนบุคลากรด(านการสาธารณสุข 
2.งบประมาณการส�งเสริมการพัฒนาด(านการศึกษา
และสาธารณสุขยังไม�เพียงพอ 
3.การใช(แผนเป9นเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังมีน(อย 
4.ภารกิจถ�ายโอนด(านการศึกษาและการสาธารณสุข
ยังไม�เป9นรูปธรรม 
5.องค6การบริหารส�วนตําบลขาดความพร(อมในการ
การเตรียมการดําเนินงานตามภารกิจถ�ายโอน เช�น 
กําลังคน สถานท่ีดําเนินงาน งบประมาณ และความ
พร(อมด(านเทคโนโลยี 
6.ขาดการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการสาธารณะประโยชน6 
เช�น อาคารสํานักงาน ศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก ลานกีฬา
อเนกประสงค6 สวนสาธารณะ 
7.ขาดความต�อเนื่องในการดําเนินงานตามนโยบาย
การศึกษา และสาธารณสุข 



๒๐ 
 

 
 

 
 
จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 

(Opportunities : O) 
จุดอ-อน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 

(Threat : T) 
8.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให(แก�องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน พ.ศ.
2542 กําหนดให(องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินมี
อํานาจในการจัดการศึกษาและส�งเสริมกีฬาในชุมชน 
9.การคมนาคมท่ีสะดวกเอ้ือต�อการพัฒนาด(าน
การศึกษาและสาธารณสุข 
 

 

 
การวิเคราะห*เพ่ือประเมินสถานการณ*และศักยภาพการพัฒนาด�านการจัดระเบียบชุมชน  

สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย (โดยเทคนิค SWOT) 
5.3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร�อย 

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

จุดอ-อน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 
(Threat : T) 

1.องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทกเป9นองค6การ
บริหารส�วนตําบลขนาดกลาง มีพ้ืนท่ีในเขตความรับ 
ผิดชอบน(อย เม่ือเทียบสัดส�วนพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ
กับองค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินท่ีอยู�ใกล(เคียง 
2.การควบคุม ตรวจสอบและการรักษาความสงบ
เรียบร(อยสามารถทําได(อย�างท่ัวถึง เนื่องจากเขตพ้ืนท่ี
มีจํากัด 
3.การจัดต้ังองค6กรสนับสนุนงาน เช�น อปพร. มีความ
เข็มแข็ง 
4.นโยบายของรัฐบาลและจังหวัดนครราชสีมา
เอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติงานท่ีมุ�งเน(นให(เป9นชุมชน
เข(มแข็ง สังคมน�าอยู� เศรษฐกิจยั่งยืน 
5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให(แก�องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน พ.ศ.
2542 กําหนดให(องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินมี
อํานาจในการจัดการด(านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร(อย 
6.เส(นทางการคมนาคมสะดวกและเป9นเส(นทางสาย
หลัก เอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติงานด(านปQองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
7.เขตพ้ืนท่ีเชื่อมต�อกับองค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินอ่ืน
ท่ีมีศักยภาพง�ายต�อการขอความช�วยเหลือในการระงับ
เหตุเร�งด�วน 

1.ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององค6การบริหารส�วน
ตําบลกระโทก การลงทุนก�อสร(างในบางประเภทได(
ยากเนื่องจากติดขัดในข(อบังคับและระเบียบกฏหมาย 
2.ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู( ความชํานาญใน
เทคนิคเฉพาะด(าน เช�น เจ(าหน(าท่ีปQองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
3.ขาดเครื่องมือและอุปกรณ6ในการปฏิบัติงาน
ช�วยเหลือผู(ประสบภัย เนื่องจากงบประมาณท่ีใช(ใน
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ6 เครื่องมือ ไม�เพียงพอ 
4.ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบมีแหล�งชุมชนเป9นกุล�ม
เสี่ยงเอ้ือต�อการเกิดเหตุต�างๆ ได(ง�าย 
5.องค6การบริหารส�วนตําบลยังไม�มีความพร(อมในการ
รักษาความสะอาดของชุมชน เนื่องจากขาดปIจจัย
หลายด(าน เช�น งบประมาณ สนับสนุน บุคลากร 
เทคโนโลยี เป9นต(น 
6.พ้ืนท่ีองค6การบริหารส�วนตําบลกระโทกอยู�ติดถนน
สายหลักเส(น 224 โชคชัย-ครบุรี ทําให(เกิดอุบัติเหตุ
บ�อยเนื่องจากผู(ขับข่ีไม�เคารพกฏหมาย 
7.ปIญหาแรงงานจากท(องถ่ินอ่ืนเข(ามาในท(องถ่ิน 
ส�งผลให(เกิดปIญหาอาชญากรรม โรคติดต�อ และยา
เสพติด 
 



๒๑
 

 
 

 
การวิเคราะห*เพ่ือประเมินสถานการณ*และศักยภาพการพัฒนาด�านการวางแผน การส-งเสริม

การลงทุน พาณิชยกรรมและการท-องเที่ยว (โดยเทคนิค SWOT) 
5.4 ด�านการวางแผน การส-งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท-องเท่ียว 

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

จุดอ-อน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 
(Threat : T) 

1.ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบมีสภาพภูมิศาสตร6และ
เส(นทางคมนาคมท่ีสะดวกเหมาะสมเนื่องจากเป9น
เมืองท�องเท่ียว สามารถดึงดูดให(มีการลงทุนและเชิง
พาณิชย6 
2.รัฐบาลมีนโยบายส�งเสริมการท�องเท่ียวท�อง
ภายในประเทศ 
3.มีแหล�งท�องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมโบราณสถาน 
ผลิตภัณฑ6 OTOP ท่ีได(รับส�งเสริมสนับสนุนท้ังภาครัฐ
และเอกชน 
4.มีการรวมกลุ�มของชุมชนมีความเข(มแข็ง 
5.จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีมีจํานวนไม�มากสามารถ
ส�งเสริมการประกอบอาชีพได(อย�างเหมาะสม 
6.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให(แก�องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน พ.ศ.
2542 กําหนดให(องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินมี
อํานาจในการจัดการส�งเสริมการท�องเท่ียวภายใน
ชุมชน การพาณิชย6 การลงทุนและส�งเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฏร 
 

1.เนื่องจากพ้ืนท่ีการท�องเท่ียวเป9นเขตโบราณสถาน 
กรมศิลปากรจึงเป9นผู(ควบคุมและดูแลเองท้ังหมด 
2.การจัดการหรือการส�งเสริมการท�องเท่ียวทําได(ยาก 
เนื่องจากกฎระเบียบข(อบังคับไม�เอ้ืออํานวย 
3.การก�อสร(าง อาคารพาณิชย6หรือการอุตสาหกรรม
ไม�สามารถกระทําได(เนื่องจากกฏระเบียบจํากัดการ
ก�อสร(าง 
4.พ้ืนท่ีมีขนาดเล็ก ไม�เหมาะสมสําหรับการลงทุนใน
ระยะยาว 
5.ผลิตภัณฑ6 OTOP ขาดการพัฒนาด(านรูปแบบการ
บรรจุให(มีความทันสมัยและเป9นไปตามความรสนิยม
ของกลุ�มลูกค(า 
6.ปIจจุบันแรงงานท่ีมีฝ>มือไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีมี
รายได(สูงกว�า 
7.ไม�มีศูนย6วัฒนธรรมเพ่ือเป9นศูนย6กลางรวบรวม
ศิลปวัฒนธรรมท(องถ่ิน 
8.ขาดการส�งเสริมและการอนุรักษ6ศิลปวัฒนธรรม
ท(องถ่ินให(มีความโดดเด�นและเป9นเอกลักษณ6ซ่ึงเป9นจุด
ดึงดูดนักท�องเท่ียว 
9.ขาดงบประมาณสนับสนุนการท�องเท่ียว เช�นปQาย
ประชาสัมพันธ6 เอกสารแนะนําแหล�งท�องเท่ียว และ
การจัดระเบียบความเรียบร(อยในแหล�งท�องเท่ียว 
 

 
การวิเคราะห*เพ่ือประเมินสถานการณ*และศักยภาพการพัฒนาด�านการบริหารจัดการและการ

อนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (โดยเทคนิค SWOT) 
5.5 ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม   

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

จุดอ-อน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 
(Threat : T) 

1.รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
กําหนดอํานาจหน(าท่ีด(านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมให(กับท(องถ่ิน
ประชาชนและชุมชน 
 

1.ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู( ความชํานาญเฉพาะ
ด(านในการจัดระบบการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย 
 



๒๒ 
 

 
 

 
จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 

(Opportunities : O) 
จุดอ-อน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 

(Threat : T) 
2.รัฐบาลมุ�งเน(นนโยบายด(านสิ่งแวดล(อมการ
แก(ปIญหาขยะและน้ําเน�าเสีย 
3.ปIจจุบันองค6กรภาครัฐ เอกชนและมวลชน เริ่ม
ตระหนักถึงปIญหามลพิษและสิ่งแวดล(อม 
4.การควบคุม ดูแล บํารุงรักษาความสะอาดของถนน 
หรือทางเดินสามารถทําได(อย�างท่ัวถึง เนื่องจาก
ความจํากัดของพ้ืนท่ีเอ้ืออํานวย 
5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให(แก�องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน พ.ศ.
2542 กําหนดให(องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินมี
อํานาจในการจัดการส�งเสริมการท�องเท่ียวภายใน
ชุมชน การพาณิชย6 การลงทุนและส�งเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฏร 

 

2.พ้ืนท่ีความรับผิดชอบเชื่อมต�อกับเทศบาลตําบลจึง 
ทําให(เกิดผลกระทบด(านมลพิษท้ังฝุkนละอองและน้ํา
เน�าเสีย 
3.องค6การบริหารส�วนตําบลขาดงบประมาณสนับสนุน
ด(านเทคโนโลยี 
4.บุคลากรไม�มีความรู(และประสบการณ6ในการดูแล
สิ่งแวดล(อม 
5.ขาดความร�วมมือและการมีส�วนร�วมของชุมชน 
เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู( ความเข(าใจใน
ระบบการกําจัดขยะและน้ําเน�าเสีย 
6.ขาดการมีส�วนร�วมของประชาชนอย�างจริงจังและ
โครงการไม�ต�อเนื่องในการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล(อม 
7.ประชาชนรุกล้ําถือครองท่ีดินคร�อมลําเหมือง
สาธารณะ 
8.ประชาชนได(รับผลกระทบจากปริมาณขยะและน้ํา
เสียท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวเมือง 
9.องค6การบริหารส�วนตําบลไม�มีระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมและการจัดการขยะมูลฝอยอย�างเป9นระบบและ
ครบวงจร 
10.องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทกไม�มีพ้ืนท่ี
สาธารณะในเขตองค6การบริหารส�วนตําบล 
 

 
การวิเคราะห*เพ่ือประเมินสถานการณ*และศักยภาพการพัฒนาด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิป6ญญาท�องถิ่น (โดยเทคนิค SWOT) 
5.6 ด�านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป6ญญาท�องถ่ิน   

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

จุดอ-อน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 
(Threat : T) 

1.ผู(บริหารตะหนักและให(ความสําคัญในการส�งเสริม
ด(านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปIญญาท(องถ่ิน 
2.มีวัดและสถานศึกษา ซ่ึงสามารถพัฒนาเสริมสร(าง
ความพร(อมให(เป9นแหล�งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของท(องถ่ิน 
3.มีพระราชบัญญัติศาสนา พระราชกฤษฏีกาและ
ระเบียบใช(เป9นแนวทางปฏิบัติ  

1.โครงสร(างอํานาจหน(าท่ี ยังไม�ชัดเจนทําให(ยากแก�
การดําเนินงานและติดตามประเมินผล 
2.งบประมาณด(านการเผยแพร�ศาสนาไม�เพียงพอ 
3.ขาดการประสานเชื่อมโยงระหว�างหน�วยงานในการ
อนุรักษ6 สืบสาน ฟy~นฟูส�งเสริมการพัฒนา เผยแพร�
แลกเปลี่ยนและวิจัยงานด(านวัฒนธรรมอย�างเป9น
ระบบต�อเนื่องและเป9นรูปธรรม 
 



๒๓
 

 
 

 
จุดแข็ง (Strengths : S) / โอกาส 

(Opportunities : O) 
จุดอ-อน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 

(Threat : T) 
4.จังหวัด อําเภอ หน�วยสถานศึกษาให(ความสําคัญ
การส�งเสริมการดําเนินกิจกรรมด(านศาสนา 
5.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงกรม พ.ศ.2545 
กําหนดอํานาจหน(าท่ีด(านการส�งเสริมศาสนา 
6.มีการอนุรักษ6วัฒนธรรมประเพณีท่ียั่งยืนและ
เข(มแข็ง เช�น ประเพณีสงกรานต6 ประเพณีแห�เทียน
พรรษา 
7.มีการยกย�องเชิดชูเกียรติผู(ทําคุณประโยชน6ด(าน
ศาสนาและคุณธรรม จริยธรรม 
8.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให(แก�องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน พ.ศ.
2542 กําหนดให(องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินมี
อํานาจในการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปIญญาท(องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท(องถ่ิน 

4.ขาดการปลุกจิตสํานึกให(เยาวชนรุ�นใหม�เห็น
ความสําคัญของวัฒนธรรมท(องถ่ิน 
5.ขาดการส�งเสริมการนําเอาภูมิปIญญาท(องถ่ินไป
ประยุกต6ใช(ในชีวิตประจําวันและระบบการเรียนรู(
อย�างเป9นระบบท่ีต�อเนื่องและเป9นนามธรรม 
6.ไม�มีหน�วยงานท่ีเป9นศูนย6กลางในการเก็บรวบรวม
ข(อมูล วิเคราะห6 วิจัย ประชาสัมพันธ6 แหล�งเรียนรู(ภูมิ
ปIญญาท(องถ่ินและสถานท่ีท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมให(
เป9นท่ีรู(จักแพร�หลาย 
 

 
การวิเคราะห*เพ่ือประเมินสถานการณ*และศักยภาพการพัฒนาด�านการบริหารจัดการ

และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส-วนราชการและองค*กรปกครองส-วนท�องถิ่น 
(โดยเทคนิค SWOT) 

5.7 ด�านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส-วนราชการ และองค*กรปกครองส-วน
ท�องถ่ิน    

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

จุดอ-อน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 
(Threat : T) 

1.ประชาชนเข(ามามีส�วนร�วมในการบริหารงาน
ท(องถ่ินมากข้ึน เพ่ือสร(างความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
2.มีคําสั่งแบ�งโครงสร(างส�วนราชการท่ีชัดเจน 
ครอบคลุมอํานาจหน(าท่ีตามภารกิจ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได(ตามภารกิจท่ีได(รับเพ่ิมข้ึน 
3.ผู(บริหารสามารถกําหนดนโยบายได(เองภายใต(กรอบ
กฎหมาย 
4.มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทํา
แผนการทํางานร�วมกับหน�วยงานหรือส�วนราชการอ่ืน
5.มีข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเป9นของตนเองซ่ึง
เป9นเครื่องมือในการตอบสนองความต(องการของ
ประชาชน 
 

1.บุคลากรบางส�วนทํางานแบบแยกส�วน ขาด
การบูรณการร�วมกันในการยึดเปQาหมายเพ่ือองค6กร
เป9นสําคัญ แต�ยึดเพียงเปQาหมายของตนเพียงเพ่ืองาน
ในส�วนท่ีรับผิดชอบแล(วเสร็จ 
2.ประชาชนขาดความเข(าใจในเรื่องการมีส�วนร�วมกับ
ภาครัฐ และผู(นําท(องถ่ิน 
3.การดําเนินงานด(านประชาสัมพันธ6ข(อมูลข�าวสาร
ต�างๆ ลงสู�พ้ืนท่ียังไม�ชัดเจน และกระจายไม�ท่ัวถึงใน
ทุกเขตพ้ืนท่ีชุมชน 
4.ปIจจุบันระบบอุปถัมภ6ยังคงอยู�ในระบบราชการไทย 
เป9นเหตุให(มีการสนับสนุนการทุจริตอย�างมาก และ
แก(ไขได(ยาก 
  

 



๒๔
 

 
 

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

จุดอ-อน (Weaknesses : W) / อุปสรรค 
(Threat : T) 

6.มีองค6กรอิสระท่ีแต�งต้ังตามกฏหมายเพ่ือทําการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานราชการมากยิ่งข้ึน 
7.มีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ6ผลการดําเนินงานใน
รอบป>ท่ีผ�านมาออกสู�ประชาชน 
8.มีการรณรงค6 ส�งเสริมประชาสัมพันธ6ให(ภาค
ประชาชนเข(ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือสร(างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 
9.ในปIจจุบันองค6กรปกครองส�วนท(องถ่ินได(รับการ
ยอมรับจากสังคมว�ามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ชุมชนมาก 
 

5.ขาดการสร(างจิตสํานึกให(แก�ข(าราชการ และ
การเมืองและการส�งเสริมให(ภาคประชาชนเข(ามา
ตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐอย�างต�อเนื่องและ
จริงจัง ขาดการมีส�วนร�วม 
6.การทุจริตเกิดจากความร�วมมือหลายฝkาย โดยใช(
ช�องว�างของกฏหมายและขาดการตรวจสอบอย�าง
จริงจัง 

 
6. ภารกิจหลักและภารกจิรองที่ อบต. จะดําเนินการ 

ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงโครงสร(างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาสิ่งแวดล(อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. การส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การพัฒนาและส�งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาส�งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
6. การสนับสนุนและส�งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
7. การส�งเสริมและปQองกันยาเสพติด 

          ภารกิจรอง 
1. การฟy~นฟูวัฒนธรรมและส�งเสริมประเพณีท(องถ่ิน 
2. การส�งเสริมการเกษตร 
3. การพัฒนาการมีส�วนร�วมทางเมืองและการบริหาร 
4. การพัฒนาและปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว 
5. การพัฒนาและสงเคราะห6เด็ก สตรี คนชราและผู(ด(อยโอกาส 

 
7. สรุปป6ญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร�างส-วนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

                  องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก   เป9นองค6การบริหารส�วนตําบลขนาดเล็ก  โดยกําหนด
โครงสร(างการแบ�งส�วนราชการออกเป9น 1 สํานัก 3 กอง  ได(แก�  สํานักงานปลัดองค6การบริหารส�วนตําบล  
กองคลัง  กองช�าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ซ่ึงได(มีการกําหนดโครงสร(างและกําหนดกรอบ
อัตรากําลังของบุคลากรในตําแหน�งต�างๆ  ไว(ตามความจําเป9น  โดยเฉพาะในตําแหน�งพนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ(างนั้น  ไม�สามารถกําหนดตําแหน�งต�างๆ ไว(ได(อย�างเพียงพอ ให(สอดคล(องกับภารกิจและอํานาจ
หน(าท่ี  เพราะข(อจํากัดในด(านงบประมาณรายจ�าย  ท้ังนี้เพ่ือให(แก(ไขปIญหาของประชาชนในเขตตําบล  จึงต(อง
มีการกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ(างข้ึน  โดยให(สอดคล(องกับภารกิจและอํานาจ
หน(าท่ีสามารถแก(ไขปIญหาขององค6การบริหารส�วนตําบลได(อย�างมีประสิทธิภาพ 



๒๕ 
 

 
 

 
8. โครงสร�างการกําหนดส-วนราชการ   

จากการท่ีองค6การบริหารส�วนตําบล  ได(กําหนดภารกิจหลัก  และภารกิจรองท่ีจะ
ดําเนินการดังกล�าวโดยองค6การบริหารส�วนตําบล  กําหนดตําแหน�งของพนักงานส�วนตําบล  ให(ตรงกับ
ภารกิจดังกล�าว  และในระยะแรก การกําหนดโครงสร(างส�วนราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตาม
ภารกิจนั้น อาจกําหนดเป9นภารกิจอยู�ในฝkายหรือกําหนดเป9นฝkายและในระยะต�อไป   เม่ือมีการดําเนินการ
ตามภารกิจนั้น  และองค6การบริหารส�วนตําบลพิจารณาเห็นว�าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะ
พิจารณาต้ังเป9นส�วนต�อไป ดังนี้ 

8.1 โครงสร�าง 
 

โครงสร�างตามแผนอัตรากําลัง(เดิม) โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังใหม-(ระบบแท-ง) หมาย
เหตุ 

1. สํานักงานปลัด อบต. 
    1.1 งานบริหารท่ัวไป 
          - งานธุรการ สารบรรณ 
          - งานบริหารงานบุคคล 
          - งานเลือกต้ังและทะเบียนข(อมูล 
          - งานตรวจสอบภายใน 
          - งานควบคุมและส�งเสริมการท�องเท่ียว 
          - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม 
          - งานส�งเสริมการเกษตร 
         - งานกิจการสภา 
1.2 งานนโยบายและแผน 
          - งานนโยบายและแผน 
          - งานวิชาการ 
          - งานข(อมูลและประชาสัมพันธ6 
          - งานงบประมาณ 
          - งานสารสนเทศและงานคอมพิวเตอร6 
1.3 งานกฎหมายและคดี 

     - งานกฎหมายและนิติกรรม 
     - งานดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
     - งานร(องเรียนร(องทุกข6และอุธรณ6 
     - งานระเบียบการคลัง 

          - งานข(อบัญญัติ อบต. 
1.4 งานเทศกิจ 
          - งานเทศกิจ 
          - งานรักษาความสงบเรียบร(อย 
          - งานสนับสนุนและบริการ 
 

1. สํานักงานปลัด อบต. 
    1.1 งานบริหารท่ัวไป 
          - งานธุรการ สารบรรณ 
          - งานบริหารงานบุคคล 
          - งานเลือกต้ังและทะเบียนข(อมูล 
          - งานตรวจสอบภายใน 
          - งานควบคุมและส�งเสริมการท�องเท่ียว 
          - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม 
          - งานส�งเสริมการเกษตร 
          - งานกิจการสภา 
    1.2 งานนโยบายและแผน 
          - งานนโยบายและแผน 
          - งานวิชาการ 
          - งานข(อมูลและประชาสัมพันธ6 
          - งานงบประมาณ 
          - งานสารสนเทศและงานคอมพิวเตอร6 
     1.3 งานกฎหมายและคดี 

     - งานกฎหมายและนิติกรรม 
     - งานดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
     - งานร(องเรียนร(องทุกข6และอุธรณ6 
     - งานระเบียบการคลัง 

          - งานข(อบัญญัติ อบต.     
     1.4 งานเทศกิจ 
          - งานเทศกิจ        
          - งานรักษาความสงบเรียบร(อย 
          - งานสนับสนุนและบริการ 
 

 

 



๒๖
 

 
 

 

โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังป6จจุบัน โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังใหม- หมาย
เหตุ 

    1.5  งานปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
           - งานอํานวยการ 

       - งานปQองกัน 
       - งานช�วยเหลือฟy~นฟู 

           - งานกู(ภัย 
    1.6 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห* 
           - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
           - งานสังคมสงเคราะห6 
           - งานเสริมอาชีพและข(อมูลอาชีพ 
  

   1.5 งานปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
          - งานอํานวยการ 

      - งานปQองกัน 
      - งานช�วยเหลือฟy~นฟู 

          - งานกู(ภัย 
   1.6 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห* 
          - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
          - งานสังคมสงเคราะห6 
          - งานเสริมอาชีพและข(อมูลอาชีพ 
 

 

2. กองคลัง 
     2.1 งานการเงิน 
            - งานสารบรรณ 
            - งานการรับเงิน-เบิกจ�ายเงิน 
            - งานจัดทําฎีกาเบิกจ�ายเงิน 
            - งานเก็บรักษาเงิน 
      2.2 งานบัญชี 
            - งานการบัญชี 
            - งานทะเบียนคุมการเบิกจ�ายเงิน 
            - งานการเงินและงบทดลอง 
            - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
      2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� 
            - งานภาษีอากร ค�าธรรมเนียมและค�าเช�า 
            - งานพัฒนารายได( 

        - งานควบคุมกิจการค(าและค�าปรับ 
        - งานทะเบียนควบคุมและเร�งรัด 

รายได( 
      2.4 งานทะเบียนทรัพย*สินและพัสดุ 
            - งานทะเบียนทรัพย6สินและแผนท่ีภาษี 
            - งานพัสดุ 
            - งานทะเบียนเบิกจ�ายวัสดุครุภัณฑ6และ
ยานพาหนะ 
 

2. กองคลัง 
    2.1 งานการเงิน 
          - งานสารบรรณ 
          - งานการรับเงิน-เบิกจ�ายเงิน 
          - งานจัดทําฎีกาเบิกจ�ายเงิน 
          - งานเก็บรักษาเงิน 
    2.2 งานบัญชี 
          - งานการบัญชี 
          - งานทะเบียนคุมการเบิกจ�ายเงิน 
          - งานการเงินและงบทดลอง 
          - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
    2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� 
          - งานภาษีอากร ค�าธรรมเนียมและค�าเช�า 
          - งานพัฒนารายได( 

      - งานควบคุมกิจการค(าและค�าปรับ 
      - งานทะเบียนควบคุมและเร�งรัดรายได( 

    2.4 งานทะเบียนทรัพย*สินและพัสดุ 
          - งานทะเบียนทรัพย6สินและแผนท่ีภาษี 
          - งานพัสดุ 
          - งานทะเบียนเบิกจ�ายวัสดุครุภัณฑ6และ
ยานพาหนะ 
 

 



๒๗ 
 

 
 

 

โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังป6จจุบัน โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังใหม- หมาย
เหตุ 

3. กองช-าง 
    3.1 งานก-อสร�าง 
           - งานก�อสร(างและบูรณะถนน 
           - งานก�อสร(างและบูรณะสภาพและโครงการ
พิเศษ 
           - งานระบบข(อมูลและแผนท่ีเส(นทาง
คมนาคม 
           - งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   

       - งานสถาปIตยกรรมและมัณฑศิลป� 
       - งานวิศวกรรม 

           - งานประเมินราคา 
           - งานควบคุมการก�อสร(างอาคาร 

       - งานบริการข(อมูลและหลักเกณฑ6 
       - งานออกแบบ 

    3.3  งานประสานสาธารณูปโภค           
           - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา 
           - งานขนส�งและวิศวจราจร 
           - งานระบายน้ํา 
           - งานจัดตกแต�งสถานท่ี 
    3.4  งานผังเมือง 
           - งานสํารวจและแผนท่ี 
           - งานวางผังพัฒนาเมือง 
           - งานควบคุมทางผังเมือง 
           - งานจัดรูปท่ีดินและฟy~นฟูเมือง 
 

3.  กองช-าง 
    3.1  งานก-อสร�าง 
            - งานก�อสร(างและบูรณะถนน 
            - งานก�อสร(างและบูรณะสภาพ
และโครงการพิเศษ 
            - งานระบบข(อมูลและแผนท่ี
เส(นทางคมนาคม 
            - งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ  
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   

       -  งานสถาปIตยกรรมและ 
มัณฑศิลป� 

       -  งานวิศวกรรม 
           -  งานประเมินราคา 
           -  งานควบคุมการก�อสร(างอาคาร 

       -  งานบริการข(อมูลและ 
หลักเกณฑ6 

       -  งานออกแบบ 
    3.3 งานประสานสาธารณูปโภค          
           - งานประสานสาธารณูปโภคและ
กิจการประปา 
           - งานขนส�งและวิศวจราจร 
           - งานระบายน้ํา 
           - งานจัดตกแต�งสถานท่ี 
    3.4 งานผังเมือง 
           - งานสํารวจและแผนท่ี 
           - งานวางผังพัฒนาเมือง 
           - งานควบคุมทางผังเมือง 
           - งานจัดรูปท่ีดินและฟy~นฟูเมือง 
 

 

 



๒๘
 

 
 

 
 

โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังป6จจุบัน โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังใหม- หมายเหตุ 
4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  4.1 งานบริหารงานการศึกษา 

    -  งานบริหารวิชาการ 
    -  งานนิเทศการศึกษา 
    -  งานเทคโนโลยีการศึกษา 

        -  งานลูกเสือและยุวกาชาด   
  4.2 งานส-งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

    -  งานห(องสมุด  พิพิธภัณฑ6และ 
เครือข�ายทางการศึกษา 
        -  งานกิจการศาสนา 
        -  งานส�งเสริมประเพณี  ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
        -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
        -  งานกีฬาและสันทนาการ 
  4.3 งานกิจการโรงเรียน 

     -  งานจัดการศึกษา 
     -  งานพละศึกษา 
     -  งานทดสอบและประเมินผลและ 

ตรวจวัดผลโรงเรียน 
     -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 

          -  งานศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก 

 4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   4.1 งานบริหารงานการศึกษา 

     -  งานบริหารวิชาการ 
     -  งานนิเทศการศึกษา 
     -  งานเทคโนโลยีการศึกษา 
     -  งานลูกเสือและยุวกาชาด     

   4.2 งานส-งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

      -  งานห(องสมุด  พิพิธภัณฑ6และ 
เครือข�ายทางการศึกษา 
          -  งานกิจการศาสนา 
          -  งานส�งเสริมประเพณี  ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
          -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
          -  งานกีฬาและสันทนาการ 
   4.3 งานกิจการโรงเรียน 

     -  งานจัดการศึกษา 
     -  งานพละศึกษา 
     -  งานทดสอบและประเมินผลและ 

ตรวจวัดผลโรงเรียน 
     -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 

          -  งานศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

 
8.2  การวิเคราะห*การกําหนดตําแหน-ง 
            องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก  มีปลัดองค6การบริหารส�วนตําบล (นักบริหารงานท(องถ่ิน 
ระดับกลาง) เป9นผู(บริหารสูงสุด แบ�งส�วนราชการเป9น 1 สํานัก และ 3 กอง องค6การบริหารส�วนตําบลกระโทก 
ได(ทําการวิเคราะห6ภารกิจและปริมาณงานและได(จัดทํากรอบโครงสร(างอัตรากําลังใหม�แล(ว ทําการวิเคราะห6
เพ่ือประมาณการใช(อัตรากําลังพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ(างในอนาคตว�าในระยะเวลา 3 ป> ต�อไป
ข(างหน(า จะมีการใช(จํานวนพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ(างจํานวนเท�าใด  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงาน และเพ่ือให(คุ(มค�าต�อการใช(จ�ายงบประมาณขององค6การบริหารส�วนตําบลกระโทกด(วย ท้ังนี้เพ่ือให(
สามารถบริหารงานเป9นไปอย�างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยนําผลการวิเคราะห6ตําแหน�งมากรอกข(อมูลลง
ในกรอบอัตรากําลัง 3 ป>  และได(วิเคราะห6กําหนดตําแหน�งของภารกิจท่ีดําเนินการเสร็จเรียบร(อยแล(ว  
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กรอบอัตรากําลัง  3  ป�  ระหว-างป� พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563  

ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561 
องค*การบริหารส-วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับท่ี ส�วนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหน�งท่ีคาดว�า
จะต(องใช(ในช�วงระยะเวลา 

3 ป>ข(างหน(า 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหต ุ
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 
 
 

2 
 
 

3 
4 
 

5 
6 
7 
8 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 

ปลัดองค6การบริหารส�วนตําบล 
(นักบริหารงานท(องถ่ินระดับกลาง) 
สํานักงานปลัด อบต. 
หัวหน(าสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต(น) 
งานบริหารท่ัวไป 
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
เจ(าพนักงานธุรการ (ชง.) 
พนักงานจ(าง 
ผู(ช�วยเจ(าพนักงานธุรการ 
พนักงานขับรถยนต6 
ผู(ช�วยเจ(าพนักงานการเกษตร 
คนงานท่ัวไป 
งานนโยบายและแผน 
นักวิเคราะห6นโยบายและแผน 
(ชก.) 
งานกฎหมายและคด ี
- 
งานเทศกิจ 
- 
งานปQองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
เจ(าพนักงานปQองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั (ปง./ชง.) 
งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห6 
นักพัฒนาชุมชน (ปก.) 

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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1 
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1 
1 
1 
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1 
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- 
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- 
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- 
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 รวม 11 11 11 11 - - -  

 



๓๐
 

 
 

 
กรอบอัตรากําลัง  3  ป�  ระหว-างป� พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563  

ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561 
องค*การบริหารส-วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

ส�วนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหน�งท่ีคาดว�า
จะต(องใช(ในช�วงระยะเวลา 

3 ป>ข(างหน(า 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 

5 
 

กองคลัง  
ผู(อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต(น) 
งานการเงิน 
- 
งานบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
(ชก.) 
งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได( 
นักวิชาการจัดเก็บรายได( 
(ปก.) 
งานทะเบียนทรัพย6สินและ
พัสดุ 
เจ(าพนักงานพัสดุ (ชง.) 
พนักงานจ(าง 
ผู(ช�วยเจ(าพนักงานธุรการ 
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ว�าง 

 รวม 5 5 5 5 - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑
 

 
 

 
กรอบอัตรากําลัง  3  ป�  ระหว-างป� พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563  

ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561 
องค*การบริหารส-วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

ส�วนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหน�งท่ีคาดว�า
จะต(องใช(ในช�วงระยะเวลา 

3 ป>ข(างหน(า 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

 
1 
 
 
 

2 
3 
 
 
 
 

กองช-าง  
ผู(อํานวยการกองช�าง 
(นักบริหารงานช�าง ระดับ
ต(น) 
งานก�อสร(าง 
นายช�างโยธา (อว.) 
นายช�างโยธา (ชง.) 
งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
- 
งานประสานงาน
สาธารณูปโภค 
- 
งานผังเมือง 
- 
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1 
1 
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1 
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1 
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- 
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- 
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ว�าง 
 

 รวม 3 3 3 3 - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒
 

 
 

 
กรอบอัตรากําลัง  3  ป�  ระหว-างป� พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563  

ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561 
องค*การบริหารส-วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

ส�วนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหน�งท่ีคาดว�า
จะต(องใช(ในช�วงระยะเวลา 

3 ป>ข(างหน(า 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

 
 

1 
 
 
 
 

2 
3 
 

4 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  
ผู(อํานวยกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับต(น) 
งานบริหารการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา (ปก.) 
ครู (คศ.2) 
พนักงานจ(าง 
ผู(ช�วยครูผู(ดูแลเด็ก 
งานส�งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- 
งานกิจการโรงเรียน 
- 
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ว�าง 
กสถ. 
 
 
 
ว�าง 

 รวม 4 4 4 4 - - -  
 
 
 


