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1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) กําหนด
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ให
คํ า นึ ง ถึ งภาระหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ลัก ษณะงานที่ตอ งปฏิ บัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ
ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวน
ตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง 10 กรกฎาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดังกลาว กําหนดเพื่อเปนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจาง ใหเกิดความเหมาะสม
และใหการปฏิบัติหนาที่ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดความคลองตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประโยชนสูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดกําหนดใหคณะกรรมการ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นนํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางมากําหนดเปนประกาศหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง พรอมทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
1.3 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการ
กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวน
ตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใช
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยใหเสนอใหคณะกรรมการขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน
ระบบการจางที่เหมาะสม ไมซ้ําซอนอันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําวาถูกตอง
เหมาะสมหรือไม
2.4 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดประเภทตําแหนงและการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสม
หรือไม
2.5 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
2.6 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ
แตงตั้งขาราชการ และการใชอัตรากําลังของบุคลากรเพื่อใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลเกิด
ประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพมีความคุมคาสามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
2.7 เพื่ อใหองค ก ารบริห ารส ว นตํ าบลหนองแขม ดํ าเนิน การวางแผนการใช อัต รากํ าลั ง
บุคลากรใหเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
2.8 เพื่อ ให อ งค ก ารบริห ารส ว นตํ า บลหนองแขม มี ก ารกํ า หนดตํ า แหน งอั ต รากํ า ลั ง ของ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความจําเปนเรงดวน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองแขม โดย
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ซึ่งประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธาน หัวหนาสวน
ราชการเปนกรรมการและมีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 1 คนเปนเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง
3 ป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผูบริหารและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงสภาพปญหาขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแขม
3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ความรับ ผิดชอบ ใหส ามารถแกปญ หาของตําบลหนองแขม ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตางๆ
3.4 กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม โดยใหหัวหนา
สวนราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ
และอํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ
ลูกจางประจําในองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง
3.5 กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแขม
3.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
3.7 ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3.8 ใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางจริงจัง เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถนํามาซึ่ง
บริการที่มีคุณภาพที่ดีสูประชาชน
3.9 ให บุ ค ลากรเป น กลไกแก ไ ขป ญ หาความต อ งการของประชาชนและความเชื่ อถื อ แก
ประชาชน
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4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีความครบถวนองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแขม สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแขม วิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล วามีปญหาอะไรและความ
จําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ ดังนี้
สภาพปญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความตองการของประชาชน โดยแบงออกเปนดานตางๆ
ดังนี้
1. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก
1.2 ปญหาการมีโทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน
1.3 ไฟฟาสาธารณะมีไมเพียงพอ
1.4 ปญหาน้ําทวมขังชุมชน และขยะมูลฝอยในชุมชน
2. ปญหาการผลิต การตลาด รายไดและการมีงานทํา
2.1 การประกอบอาชีพในหมูบาน
- ปญหาการขาดความรู โอกาสในการประกอบอาชีพ
- ปญหาขาดการรวมกลุมอาชีพ และขาดเงินทุนสนับสนุนอยางยั่งยืน
2.2 ขาดความรูทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร
3. ปญหาสาธารณสุข และการอนามัย
3.1 ปญหาแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย
3.2 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
3.3 ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ,เด็ก,สตรี และคนพิการ ไมทั่วถึง
3.4 ปญหาการแพรระบาดและการปองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบา
4. ปญหาน้ํากิน – น้ําใช เพื่อการเกษตร
4.1 การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแลง
4.2 ระบบประปาหมูบาน และประปาสวนภูมิภาคยังไมทั่วถึง
5. ปญหาขาดความรูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร
5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ
6. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 ปญหาน้ําเสียจากชุมชนปลอยลงสูคลองธรรมชาติ การเนาเสียของขยะมูลฝอย
6.2 ขาดน้ําสําหรับทําการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว
6.3 คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปลกคลุมทําใหการระบายน้ําไมสะดวก
7. ปญหาการบริหาร และการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
7.1 ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน
7.2 บุคคลภาคปฏิบัติไมเพียงพอ
7.3 ผูนําขาดวิสัยทัศนในการพัฒนาแบบยั่งยืน และประโยชนสวนรวม

ความตองการของประชาชน
1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ขุดลอกคลอง สรางสะพาน คสล. ถนนคสล. พรอมวางทอระบายน้ํา
1.2 ติดตั้งโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน
1.3 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้น
1.4 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยางใหเปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
2. ความตองการดานผลิต การตลาด รายได และการมีงานทํา
2.1 จัดตั้งศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร
2.2 ฝกอบรมความรู ดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน
2.3 สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ จัดหาตลาดจําหนายสินคา
2.4 ใหความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย
3.1 ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแม และเด็ก
3.2 ใหความรูดานสุขศึกษา
3.3 ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัขบา
3.4 ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ สงเคราะหผูสูงอายุ
4. ความตองการดานน้ํากิน – น้ําใช เพื่อการเกษตร
4.1 ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา – และกําจัดวัชพืช
4.2 ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบาน
5. ความตองการดานความรู เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ มีศูนยขอมูล หองสมุดชุมชน
5.2 ใหความรูดานการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ
5.3 ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตางๆ
5.4 ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
6. ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสียลงคลอง กําจัดขยะมูลฝอย
6.2 ฝกอบรมจัดตั้งเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.3 ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกําจัดวัชพืช
7. ความตองการดานการบริหาร และจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
7.1 จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุมสตรี กลุมอาสาอื่นๆ
7.2 จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน และจัดฝกอบรมผูนําทองถิ่นใหมีความรูงาน
พัฒนา
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5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมนั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในการรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแขม ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
จะสมบูรณไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความ
เขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ยังเนนใหคนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังเนนใหการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็ก
กอนวั ย เรี ย น และพั ฒ นาเยาวชนให พรอมที่จ ะเปน บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัด
ระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่น และยังจัดใหตั้ง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม
การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวม
กฎหมายอื่นของ อบต.ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หนาที่ที่จ ะเขาไปดําเนิน การ แกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดย
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแขม กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจ
ดังกล าวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติส ภาตําบลและองคการบริห ารสว นตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพิ่มเติ มฉบับ ที่ 5 พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(3) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(6) การสาธารณูปการ
5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(3) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

ดังนี้

5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ
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(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(3) การผังเมือง
(4) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(5) การควบคุมอาคาร
5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ
(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(4) ใหมีตลาด
(5) การทองเที่ยว
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน
5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(3) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
5.6 ดานการศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(3) การจัดการศึกษา
(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองงถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น สนับสนุน
หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร
(3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน
(4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่น
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ภารกิจทั้ง 7 ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไขปญหา
ขององค การบริ หารสว นตํ าบลหนองแขมไดเปน อยางดี มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความ
ตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตองสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล เปนสําคัญ
การวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล จุดแข็ง จุดอ
ดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการ
ตามภารกิจ (SWOT)
การใชการวิเคราะหภารกิจและอํานาจหนาที่โดยใชรูปแบบการประเมินศักยภาพในการพัฒนาตําบล
หนองแขม แบบ SWOT Analysis ก็ยังสามารถเนนใหเห็นถึงความจําเปน ความสําคัญ และความสอดคลอง กับ
ภารกิจ อํานาจหนาที่ในดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมตามที่ไดกลาวมาในขางตนได
ชัดเจนและเห็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strong=s)
1) ผูบริหารมีนโยบายในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสมบูรณ เพื่อรองรับ
ความเจริญเติบโตและการทองเที่ยวในตําบลหนองแขม
2) มีโครงขายการคมนาคมที่ดี สามารถเดินทางติดตอไดครอบคลุมทุกพื้นที่
3) มีเสนทางเชื่อมตอไปภาคเหนือ และภาคอีสาน จึงเปนศูนยกลางการคมนาคม
ในอนาคต
จุดออน (Weakness=W)
1) ยังไมมีการประสานการทํางานรวมกันที่ชัดเจนเปนรูปธรรมระหวางหนวยงานที่
ใหบริการสาธารณะในทองถิ่น
2) งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมีจํากัด
3) ถนนบางสายในตําบลยังชํารุดเปนอันตรายตอผูสัญจร
โอกาส (Opportunity=O)
1) การพั ฒ นาด า นโครงสร า งพื้ น ฐานและการคมนาคมได รั บ ความร ว มมื อ จาก
ประชาชนในพื้นที่ เปนอยางดี เนื่องจากความตองการเสนทางการจราจรที่สะดวกตอการสัญจรไปมา
2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของทองถิ่นไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจทองถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนตน
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1) โครงการที่ตองใชเทคโนโลยีสูง หรือความชํานาญเปนพิเศษ องคการบริหาร
สวนตําบล ยังไมมีความชํานาญและขาดเครื่องมือ อุปกรณในการดําเนินงาน
2) นโยบายที่เปลี่ยนแปลงของรัฐบาล อาจขาดการพัฒนาหรือดําเนินโครงการอยาง
ตอเนื่อง

๙

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง (Strong=s)
1) หมูบานในตําบลหนองแขม ทั้ง 13 หมูบ าน มีกลุมอาชีพและชมรมตางๆที่
องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม สนับสนุนการรวมกลุม ซึ่งไดมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
รวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อประโยชนตอทองถิ่น ทําใหทองถิ่นเจริญกาวหนา
2) ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนาดานการศึกษา มีการจัดเตรียมความ
พรอมของอุปกรณสถานที่ บุคลากร สงผลใหประชาชนมีทัศนคติและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กําลังกาย

3) มีการสงเสริมการออกกําลังกายไมวาจะเปนสถานที่และอุปกรณการออก

4) มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน (อสม.) ที่กระตือรือรนตอการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อบริการประชาชน
จุดออน (Weakness=W)
1) ไมมีแหลงสงเสริมการเรียนรูสําหรับเยาวชนที่ชัดเจน เชน ศูนยการเรียนรู
เปนตน
2) การเรียนรูวิถีชีวิต การใชเวลาใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน ประชาชนยังให
ความสําคัญไมมากนัก
3) มีการวางงานในชุมชน ปญหาสวนใหญเกิดมาจากผูมีความรูนอยและผูที่จบ
การศึกษาแลวยังไมมีงานทํา
4) ประชาชนและเยาวชนขาดความรูในดานการดูแลสุขภาพ
โอกาส (Opportunity=O)
1) มีหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ที่ใหความรูและความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมของประชาชน
2) การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชวยใหองคการบริหารสวน
ตําบลดูแลดานสุขภาพอนามัยของประชาชนไดมากยิ่งขึ้น
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1) การครอบงําทางวัฒนธรรมของยุคขอมูลขาวสารไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต ทีวี วิทยุ
ตลอดจนคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคนิยมที่สงผลตอวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและประชาชนใน
ปจจุบัน
2) คาครองชีพที่สูงขึ้น เนื่องจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามภาวะความผันผวน
ของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและตลาดโลก
3) โรคติดตอ/เชื้อไวรัส ที่เกิดขึ้นใหม โดยไมสามารถปองกันหรือแกไขปญหาได
อยางทันทวงที
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
จุดแข็ง (Strong=s)
1) ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีการการจัดเตรียมความพรอมของอุปกรณในการดําเนินงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง
จัดเตรียมสถานที่ศูนย อปพร.ประกอบกับมีบุคลากรที่มีความรูและเชี่ยวชาญดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สงผลใหชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๐

2) มีอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตําบลทุกหมูบาน (อปพร.)
ที่กระตือรือรนตอการปฏิบัติหนาที่เพื่อบริการประชาชน
3) การสื่ อ สาร/ความรวดเร็ ว ในการช ว ยเหลื อ ในด า นการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
จุดออน (Weakness=W)
1) ประชาชนขาดระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิต เชน ขาดจิตสํานึกในการรักษาความ
สะอาด การกอความเดือดรอนใหเกิดขึ้นในสังคม เปนตน
2) ความไมเปนระเบียบเรียบรอยของบานเรือน เชน ขยะมูลฝอย การตอเติมอาคารที่
ผิดกฎหมาย แผงรานขายสินคาไมเปนระเบียบ เปนตน
3) ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติดที่มีเปนจํานวนมาก
โอกาส (Opportunity=O)
1) นโยบายดานสังคมของรัฐบาล สามารถสงเสริมสนับสนุนแนวทางการสรางสังคม
เขมแข็งของคนในชาติใหอยูเย็นเปนสุขรวมกันสมานฉันทบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม
2) นโยบายรัฐบาลในดานการปองกันและแกไขปญหาดานยาเสพติด
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1) ปญหายาเสพติด จากภายนอกประเทศ เพราะเปนเสนทางการขนถายยาเสพติดที่
สําคัญ
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
จุดแข็ง (Strong=s)
1) ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมการทองเที่ยวในองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแขม ในรูปแบบทองเที่ยวเชิงอนุรักษและประวัติศาสตร เพื่อเปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ตําบลหนองแขม
2) มีสถานที่ในการรองรับและจําหนายสินคา ไดแกศูนยจําหนายสินคา OTOP ตําบล
หนองแขม
จุดออน (Weakness=W)
1) การประชาสัมพันธขอมูลดานการทองเที่ยวในตําบลยังมีนอย
2) มาตรการสงเสริมการจําหนายสินคาที่ระลึกและสินคาที่ผลิตไดภายในชุมชน ยัง
ขาดแหลงตลาดกระจายสินคา
โอกาส (Opportunity=O)
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว สอดคลอง
กับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
2) รัฐบาลมีนโยบายที่สงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศ
3) เปนศูนยกลางการจําหนายสินคา ทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงินในพื้นที่
4) การเปนเมืองทองเที่ยว กอใหเกิดรายไดทั้งทางตรงและทางออมแกประชาชนใน
ตําบล เมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยว
5) นโยบายรัฐบาลมีการกระตุนเศรษฐกิจใหประชาชนสรางอาชีพสรางรายได
ในชุมชน

นอยลง

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1) ภาวะเศรษฐกิจผันผวน ราคาน้ํามันที่แพงขึ้น สงผลใหปริมาณนักทองเที่ยวลด

๑๑

2) หนวยงานที่รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธการทองเที่ยว ยังขาดการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวในเขตพื้นที่ตําบลเทาที่ควร
3) ยังขาดการประสานงานและรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
แหลงทองเที่ยว
4) งานคาราวานสินคาที่จัดบอยมากเกินไปสงผลตอการระบายสินคาและรายไดของผู
ประกอบธุรกิจภายในตําบล
5) การเพิ่มขึ้นของหางสรรพสินคารวมถึงรานสะดวกซื้อขนาดใหญหลายแหงสงผล
กระทบโดยตรงตอผูประกอบการรายยอยภายในตําบล

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง (Strong=s)
1) เจาหนาที่มีความชํานาญเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
2) มีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยที่สามารถรองรับปริมาณขยะได
3) ประชาชนมีการตื่นตัวดานสิ่งแวดลอม เห็นไดจากการมีสวนรวมในการนําเสนอ
ปญหารวมถึงสถิติการรองเรียนเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอม
จุดออน (Weakness=W)
1) มาตรการควบคุมดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยยังขาดประสิทธิภาพ
2) ประชาชนบางสวนยังขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด รวมถึงปญหาการทิ้ง
ขยะไมเปนที่
3) งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดในการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม
โอกาส (Opportunity=O)
1) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณในเขตตําบลหนองแขม
3) ไดรับความสนใจและรวมมือจากหนวยงานทองถิ่นในการรวมกันจัดการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1) ถนนภายในหมูบา นของประชาชนมีลักษณะคับแคบทําใหยากตอการเขาไปนําขยะ
ออกมาเพื่อนําไปทําลาย
2) ในชวงฤดูฝนเปนอุปสรรคตอเจาหนาที่ทําใหเกิดความลาชาในการจัดเก็บขยะ
6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
จุดแข็ง (Strong=s)
1) มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเปนเอกลักษณ
2) มีตนทุนทรัพยากรทองถิ่นและภูมิปญญาที่ควรไดรับการพัฒนาสงเสริมและ
สนับสนุน

๑๒

จากสังคม

จุดออน (Weakness=W)
1)ไมมีผูสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น ของผูสูงอายุทําใหภูมิปญญาบางอยางขาดหายไป

2)ประชาชนยังขาดความความรู ความเขาใจในภูมิปญญาทองถิ่น และยังรับ
วัฒนธรรมตะวันตกทําใหเด็กมีความประพฤติที่ไมเหมาะสม
โอกาส (Opportunity=O)
1)หนวยงานราชการและเอกชนใหความสนใจในภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดการรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1)ขาดการรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ทําใหประชาชนและเยาวชนไมได
รับการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
2)การครอบงําทางวัฒนธรรมของยุคขอมูลขาวสารไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต ทีวี วิทยุ
ตลอดจนคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคนิยมที่สงผลตอวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและประชาชนใน
ปจจุบัน
7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
จุดแข็ง (Strong=s)
1) บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีคุณวุฒิอยูในระดับที่พรอมที่จะ
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน พนักงานไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง และมีการกําหนดแผน
อัตรากําลังตามโครงสราง
2) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารงานเพื่อเกิดธรรมาภิบาลในองคกร
3) ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานทองถิ่นมาขึ้น
4) มีการคัดสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางาน
5) มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลตางๆขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแขม
จุดออน (Weakness=W)
1) ประชาชนบางสวนยังขาดความสนใจที่จะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
ตําบล
2) บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลมีความถนัดเฉพาะดาน ซึ่งไมสามารถทํางาน
ไดหลากหลายและทดแทนกันในกรณีขาดบุคลากร
3) บุคลากรบางสวนยังขาดความสามารถและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
4) บุคลากรยังขาดการบูรณาการรวมกันในการยึดเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ
โดยปฏิบัติงานเฉพาะในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ
โอกาส (Opportunity=O)
1) การที่บุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบลไดรับการอบรมและพัฒนาจาก
หนวยงานที่มีประสิทธิภาพ
2) มีการจัดประกวดการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ทําใหเกิดการตื่นตัว
และพัฒนาองคกร

๑๓

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)
1) ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) ระเบียบกฎหมาย รวมถึงนโยบายจากสวนกลางและสวนภูมิภาคยังคงยึดรูปแบบ
การสั่งการจากบนลงลางซึ่งขัดตอหลักการพื้นฐานของการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เนนการมีสวนรวม
3) ความลาชาในการสนับสนุนงบประมาณ ความไมชัดเจน และความไมจริงจังที่จะมี
การจัดสรรงบประมาณการดําเนินงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบรรลุเปาหมายตามกฎหมายวาดวย
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

๑๔

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมจะดําเนินการ
จากภารกิจและอํานาจหนาที่ทั้ง 7 ดาน ตามขอ 5. รวมถึงการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาตําบล
หนองแขม สามารถนํามากําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองตาง ๆ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการกําหนดอัตรา
กําลังคนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมไดมากยิ่งขึ้น ดังนี้
ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ดานการสงเสริมการศึกษา
7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ
3. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
ราชการ ไดแก

๑๕

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 5 สวน

1) สํานักงานปลัด อบต.
2) กองคลัง
3) กองชาง
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) กองสวัสดิการสังคม
ทั้งนี้ ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการจํานวนทั้งสิ้น 16 อัตรา ครู จํานวน 1 อัตรา
พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ (ผู มี คุ ณ วุ ฒิ ) จํ า นวน 4 อั ต รา พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ (ผู มี ทั ก ษะ)
จํานวน 2 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 8 อัตรา รวมกําหนดตําแหนงเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน
31 อั ตรา ผานมาองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมมีภ ารกิจ ปริมาณงาน และจํานวนบุคลากรที่มีอยู
เพี ย งพอต อการปฏิ บั ติภ ารกิจ ให สํ า เร็ จ ลุลว งไดอยางมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล ดังนั้น จึงไมมีความ
จําเปนตองขอกําหนดตําแหนงขึ้นใหมเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และแกไขปญหาการบริหารงานภายใน
องคการบริหารสวนตําบลตอไป

๑๖

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ

8.1 จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มี
ภารกิ จ อํ า นาจหน า ที่ ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาดั ง กล า วภายใต อํ า นาจหน า ที่ ที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546
และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
1.สํานักงานปลัดอบต.
1.1 ฝายบริหารงานทั่วไป
1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกิจการสภา
- งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล
- งานตรวจสอบภายใน
1.1.2 งานนโยบายและแผน
-งานนโยบายและแผน
-งานวิชาการ
-งานขอมูลและประชาสัมพันธ
-งานงบประมาณ
1.1.3 งานกฎหมายและคดี
-งานกฎหมายและคดี
-งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ
-งานขอบัญญัติและระเบียบ
1.1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานอํานวยการ
-งานปองกัน
-งานฟนฟู

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
1.สํานักงานปลัดอบต.
1.1 ฝายบริหารงานทั่วไป
1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกิจการสภา
- งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานดานสาธารณสุข
1.1.2 งานนโยบายและแผน
-งานนโยบายและแผน
-งานวิชาการ
-งานขอมูลและประชาสัมพันธ
-งานงบประมาณ
1.1.3 งานกฎหมายและคดี
-งานกฎหมายและคดี
-งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ
-งานขอบัญญัติและระเบียบ
1.1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานอํานวยการ
-งานปองกัน
-งานฟนฟู
- งานศูนย อปพร.
- งานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ

๑๗

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
2.กองคลัง
2.1ฝายบริหารงานคลัง
2.1.1งานการเงิน
-งานการเงิน
-งานรับเงินเบิกจายเงิน
-งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
-งานเก็บรักษาเงิน
2.1.2งานบัญชี
-งานการบัญชี
-งานทะเบียนการคุมการเบิกจายเงิน
-งานงบการเงินและงบทดลอง
-งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.1.3งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
-งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา
-งานพัฒนารายได
-งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ
-งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได
2.1.4งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
-งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
-งานพัสดุ
-งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ
3.กองชาง
3.1งานกอสราง
-งานกอสรางและบูรณะถนน
-งานกอสรางสะพานเขื่อนทดน้ํา
-งานขอมูลกอสราง
3.2งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานประเมินราคา
-งานควบคุมการกอสรางอาคาร
-งานออกแบบและบริการขอมูล
3.3งานประสานสาธารณูปโภค
-งานประสานกิจการประปา
-งานไฟฟาสาธารณะ
-งานระบายน้ํา
3.4งานผังเมือง
-งานสํารวจและแผนที่
-งานวางผังพัฒนาเมือง
-งานควบคุมทางผังเมือง

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
2.กองคลัง
2.1ฝายบริหารงานคลัง
2.1.1งานการเงิน
-งานการเงิน
-งานรับเงินเบิกจายเงิน
-งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
-งานเก็บรักษาเงิน
2.1.2งานบัญชี
-งานการบัญชี
-งานทะเบียนการคุมการเบิกจายเงิน
-งานงบการเงินและงบทดลอง
-งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.1.3งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
-งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา
-งานพัฒนารายได
-งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ
-งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได
2.1.4งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
-งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
-งานพัสดุ
-งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ
3.กองชาง
3.1งานกอสราง
-งานกอสรางและบูรณะถนน
-งานกอสรางสะพานเขื่อนทดน้ํา
-งานขอมูลกอสราง
3.2งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานประเมินราคา
-งานควบคุมการกอสรางอาคาร
-งานออกแบบและบริการขอมูล
3.3งานประสานสาธารณูปโภค
-งานประสานกิจการประปา
-งานไฟฟาสาธารณะ
-งานระบายน้ํา
3.4งานผังเมือง
-งานสํารวจและแผนที่
-งานวางผังพัฒนาเมือง
-งานควบคุมทางผังเมือง

หมายเหตุ

๑๘

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
4.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
4.1ฝายบริหารการศึกษา
4.1.1งานบริหารการศึกษา
-งานบริหารโรงเรียน
-งานบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-งานบริหารศูนยการศึกษานอกระบบ
4.1.2งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
-งานศูนยวัฒนธรรม
-งานศึกษานอกระบบ
4.1.3งานกิจกรรมโรงเรียน
-งานขอมูลโรงเรียน
-งานประสานกิจกรรม
-งานสงเสริมการศึกษา
-งานขอมูลพัฒนาการเด็ก
-งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
-งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-งานติดตามและประเมินผล
5.กองสวัสดิการสังคม
-งานศูนยเยาวชน
-งานฝกอบรมและพัฒนาการ
-งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชราและผูพิการ
-งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา
-งานพัฒนาศักยภาพกลุม
-งานสงเสริมทุนกลุมอาชีพ
-งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน
-งานสงเสริมการเกษตร
-งานอนามัยและสิ่งแวดลอม

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
4.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
4.1ฝายบริหารการศึกษา
4.1.1งานบริหารการศึกษา
-งานบริหารโรงเรียน
-งานบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-งานบริหารศูนยการศึกษานอกระบบ
4.1.2งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
-งานศูนยวัฒนธรรม
-งานศึกษานอกระบบ
4.1.3งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-งานขอมูลพัฒนาการเด็ก
-งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
-งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-งานติดตามและประเมินผล
4.1.4งานสงเสริมกิจการโรงเรียน
-งานขอมูลโรงเรียน
-งานสงเสริมกิจกรรมโรงเรียน
-งานประสานกิจกรรม
-งานสงเสริมการศึกษา
5.กองสวัสดิการสังคม
-งานศูนยเยาวชน
-งานฝกอบรมและพัฒนาการ
-งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชราและผูพิการ
-งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา
-งานพัฒนาศักยภาพกลุม
-งานสงเสริมทุนกลุมอาชีพ
-งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน
-งานสงเสริมการเกษตร
-งานอนามัยและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง

๑๙

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่จะ
ดําเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต 3 ป ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมี
เทาใด เพื่อนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํา
ผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้

๒๐

๒๑

๒๒

9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
1.องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม
1) ปลัด อบต. มีอัตรากําลังปจจุบัน จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2

จํานวน
(คน)
นักบริหารงาน อบต.8 (ปลัด อบต.)
1
นักบริหารงานอบต. 6 (รองปลัดอบต.)
1
ตําแหนง

เงินเดือน
คนละ
26,120
28,930

ขั้นที่เพิ่มในแตละป
2558 2559 2560
506,760 13,560 3,480 14,160
357,480 12,000 3120 12,600
รวม

หมายเหตุ : ในป 2558 , 2559 , 2560 ไมมีความตองการกําหนดตําแหนงเพิ่มขึ้น
2.สํานักงานปลัดอบต.
1) สํานักปลัด อบต. มีอัตรากําลัง ปจจุบันจํานวน 8 ตําแหนง 10 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ตําแหนง
นักบริหารงานทั่วไป6 (หน.สป)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ)
เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
พนักงานขับรถยนต
ผูชวยเจาหนาทีป่ องกันฯ
ผูชวยเจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล
คนงานทั่วไป (พจท)

จํานวน
(คน)

เงินเดือน
คนละ

1
1

24,730
21,140

340,200 10,740
253,680 8,520

3,000 11,880
2,160 8,760

1
1
1
1
1
3

22,230
21,370
11,780
10,320
10,320
9,000

266,760
256,440
141,360
123,840
117,360
324,000

2,220
8,520
6,000
5,160
4,920
-

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแตละป
2558 2559 2560

8,880
7,080
5,760
5,040
4,800
-

หมายเหตุ : ในป 2558 , 2559 , 2560 ไมมีความตองการกําหนดตําแหนงเพิ่มขึ้น

8,880
9,720
6,240
5,400
5,160
-

๒๓

3. กองคลัง
1) กองคลัง มีอัตรากําลัง ปจจุบันจํานวน 6 ตําแหนง 7 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

ตําแหนง
นักบริหารงานคลัง 6 (ผอ.กอง)
(นักบริหารงานคลัง ระดับตน)
นักวิชาการจัดเก็บรายได
(ปก./ชก.)
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
(ปง./ชง.)
เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
ผูชวยเจาหนาธุรการ
คนงานทั่วไป

จํานวน
(คน)
1

เงินเดือน
คนละ
27,990

ขั้นที่เพิ่มในแตละป
2558 2559 2560
335,880 11,760 11,880 12,240

1

16,340

196,080

7,440

7,320

7,440

1

15,140

181,680

6,960

7,440

7,440

1
1
2

16,580
11,500
9,000

198,960
138,000
216,000

7,080
5,520
-

7,080
5,760
-

7,080
6,000
-

รวม
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4. กองชาง
1) กองชาง มีอัตรากําลัง ปจจุบันจํานวน 3 ตําแหนง 5 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3

ตําแหนง
นักบริหารงานชาง 7 (ผอ.กอง)
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)
นายชางโยธา (ปง./ชง.)
คนงานทั่วไป

จํานวน
(คน)
1
1
3

เงินเดือน
คนละ
26,460
25,640
9,000

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแตละป
2558 2559 2560

359,520 11,160
256,440 7,080
324,000
-

3,120 12,600
8,520 9,720
-
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5. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
1) กองการศึกษา มีอัตรากําลัง ปจจุบันจํานวน 4 ตําแหนง 4 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4

ตําแหนง
ผูอํานวยการกองการศึกษา 6)
(นักบริหารการศึกษา ระดับตน)

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
ครู (คศ.1) (อุดหนุนจากรัฐ)
ผูชวยครูดูแลเด็ก (พจภ)
(อุดหนุนจากรัฐ)

จํานวน
(คน)
1

เงินเดือน
คนละ
23,370

323,520

ขั้นที่เพิ่มในแตละป
2558 2559 2560
0
2,760 11,520

1
1
1

25,750
19,100
9,400

309,000
229,200
112,800

8,580
-

รวม

10,470 12,000
-
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๒๔

6. กองสวัสดิการสังคม
1) กองการศึกษา มีอัตรากําลัง ปจจุบันจํานวน 3 ตําแหนง 3 อัตรา ดังนี้
ที่

ตําแหนง

1

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 6

2

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)

3

ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)

จํานวน
(คน)

เงินเดือน
คนละ

รวม

1

24,730

340,200

1
1

25,750
10,320

309,000
123,840

ขั้นที่เพิ่มในแตละป
2558 2559 2560
0

3,000 11,880

8,640 10,470 12,000
5,040 5,160 5,400
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7) ตั้งงบประมาณรายจายประจําป ดังนี้
ที่
1

ป 2558
18,360,000

ป 2559
27,500,000

ป 2560
28,875,000

๒๕

9.ภาระคาใชจาย

๒๖

๒๗

10.แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

11.บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนง

๓๔

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
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ทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญที่สุดขององคกรก็คือ ทรัพยากรมนุษยขององคกร เนื่องจาก
ทรั พยากรมนุษย เป น ผูใช ทรั พยากรทางการบริห ารอื่น ๆ ขององคกรในการดําเนิน งานใหบ รรลุผ ลตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร
ก็เปนปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จขององคกร ซึ่งการที่องคกรจะสามารถรักษาความสมดุลระหวางปริมาณ
คนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรใหเหมาะสมไดอยางตอเนื่อง องคกรจะตองมีการวางแผนการ
ใชกําลังคนอยางเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององคกรใหมีศักยภาพอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคกร
อันไดแก ขาราชการและพนักงานจางในสังกัด ซึ่งจะเปนผูขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
ใหสําเร็จผลตามจุดมุงหมายของการพัฒนาที่กําหนดไว จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานไวดังนี้
1.จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม หรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
หนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะการฝกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น การเขารับการฝกอบรมที่หนวยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนา
ทักษะความสามารถของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.จัดใหมีการฝกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองคการบริหารสวนตําบล
หนองแขมเปนผูจัดอบรมเองหรือรวมกับองคกรปกครองสว นทองถิ่นใกลเคียง เพื่อพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
3.สงเสริ มและสนั บ สนุ น ให มีการแลกเปลี่ย นความรู หรือประสบการณในการทํางานระหวาง
เจาหนาที่ทองถิ่นดวยกันเองหรือผูชํานาญงานหรือผูเชี่ยวชาญจากสวนราชการอื่น ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
คําแนะนําปรึกษาจากผูกํากับดูแล หนวยงานตรวจสอบอื่นๆ เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน
4.จั ด ให มี ก ารศึ ก ษาดู ง านองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่ น หรื อ หน ว ยงานอื่ น ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนที่เปนแบบอยางที่ดีในการบริหารจัดการองคกรหรือการพัฒนาทองถิ่น ในดานตาง ๆ เพื่อให
บุคลากรสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับ มาปรับใชหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงาน อันจะ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น
5.สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหตระหนักถึงการเปนผูรับใชประชาชนในพื้นที่การใหบริการ
ประชาชนด ว ยความรวดเร็ ว เสมอภาคและทั่ว ถึง อํานวยความสะดวกและลดขั้น ตอนการใหบ ริการ
ประชาชน เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการของเจาหนาที่
6.สงเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น
เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการใหบริการประชาชนลดลงความซ้ําซอน
ของงานและกาใชทรัพยากรที่ไมจําเปนลง อันจะเปนการใชงบประมาณของหนวยงานใหคุมคามากขึ้น
7.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาองคความรูในวิชาชีพของตนอยางตอเนื่องผานการศึกษา
ทั้ งในระบบและนอกระบบ รวมถึ งการศึกษาตามอั ธ ยาศัย เพื่อใหบุคลากรไดรับ ความรูและสามารถ
ประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และสงเสริมใหหนวยงานเปน
องคกรแหงการเรียนรูตอไป
8.สงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรนําหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใช
อยางตอเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกําหนด

3.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
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องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ไดประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 279 บั ญ ญั ติให มีป ระมวลจริย ธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริย ธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการ
บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้
การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแขม จึงกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการ พนักงาน
และลูกจางขององคการบริหารสว นตําบล เพื่อยึดเปนแนวทางสําหรับประพฤติตนและเปนหลักในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมดังนี้
1. พนั ก งานส ว นตํ า บลและพนั ก งานจ า ง จะพึ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และ
เที่ยงธรรม
2. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง จะพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อยางเต็มกําลังสามารถ
3. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง จะพึงปฏิบัติตนตอผูรวมงานดวยความสุภาพเรียบรอย
รักษาความสามัคคีและไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลงกัน
4. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง จะพึงตอนรับใหความสะดวกใหความเปนธรรมและให
การสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอราชการหนาที่ของตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย ไม
ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงประชาชนที่มาติดตอราชการ

