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๑๑.  .  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  



    การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน�วยงานรัฐเป�นสิ่งสำคัญและต�องดำเนินการต�อเนื่อง เนื่องจาก
การกำหนดอัตรากำลังคนในองค"กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ"กับการกำหนดอัตราเงินเดือน ค�าจ�าง ค�าตอบแทน 
ประโยชน"ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธ"เก่ียวเนื่องสอดคล�องกัน ประกอบกับแผน
อัตรากำลัง  ๓ ป. ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ ขององค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน จะสิ้นสุด
ลงในวันท่ี 30 กันยายน 256๓ ดังนั้น องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน  จึงจำเป�นต�องจัดทำแผนอัตรากำลัง  
๓ ป.  ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖  ให�สอดรับและสัมพันธ"กับแผนอัตรากำลังฉบับเดิมเป�นสำคัญ 
เพ่ือให�การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน�วยงานให�มีความสมบูรณ"และต�อเนื่อง  โดยใช�หลักการและวิธีการจัดทำ
แผนอัตรากำลัง 3 ป. ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖  ดังนี้   
  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
อัตราตำแหน�งกำหนดให�คณะกรรมการพนักงานส�วนตำบล กำหนดตำแหน�งพนักงานส�วนตำบลว�าจะมีตำแหน�งใด 
ระดับใดอยู�ในส�วนราชการใด จำนวนเท�าใด ให�คำนึงถึงภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติ   
ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน  ตลอดจนท้ังภาระค�าใช�จ�ายขององค"การบริหารส�วนตำบล ท่ีจะต�องจ�ายใน
ด�านบุคคลโดยให�องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน จัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส�วนตำบล เพ่ือใช�ใน
การกำหนดตำแหน�งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส�วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ท้ังนี้ ให�เป�นไป
ตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตำบล (ก.อบต.)  กำหนด 
   ๑.๒  คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตำบล (ก.อบต.) ได�มีมติเห็นชอบประกาศการกำหนด
ตำแหน�งข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน โดยกำหนดแนวทางให�องค"การบริหารส�วนตำบลจัดทำแผน
อัตรากำลังขององค"การบริหารส�วนตำบล เพ่ือเป�นกรอบในการกำหนดตำแหน�งและการใช�ตำแหน�งพนักงาน     
ส�วนตำบล โดยเสนอให�คณะกรรมการพนักงานส�วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) พิจารณาให�ความ
เห็นชอบ โดยกำหนดให�องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
วิเคราะห"อำนาจหน�าท่ีและภารกิจขององค"การบริหารส�วนตำบล วิเคราะห"ความต�องการกำลังคน วิเคราะห"การวาง
แผนการใช�กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง  และกำหนดหลักเกณฑ"และเง่ือนไขในการกำหนดตำแหน�งข�าราชการ
หรือพนักงานส�วนท�องถ่ินตามแผนอัตรากำลัง ๓  ป. 
   ๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกล�าว องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน จึงได�จัดทำแผน
อัตรากำลัง  ๓  ป.  ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ – ๒๕6๖   ข้ึน 
๒๒. . วัตถุประสงค�วัตถุประสงค�     
  2.1  วัตถุประสงค�   
   ๒.๑.1  เพ่ือให�องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน มีโครงสร�างการแบ�งงาน และระบบงานท่ี
เหมาะสม  ไม�ซ้ำซ�อน 
   ๒.1.2  เพ่ือให�องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน มีการกำหนดตำแหน�ง การจัดอัตรากำลัง
โครงสร�างท่ีเหมาะสมกับอำนาจหน�าท่ีขององค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน ตามกฎหมายจัดต้ังองค"กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให�องค"กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
   ๒.1.3 เพ่ือให�คณะกรรมการพนักงานส�วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา(ก.อบต.จ.นม.) สามารถ
ตรวจสอบการกำหนดตำแหน�งและการใช�ตำแหน�งพนักงานส�วนตำบลว�าถูกต�องเหมาะสมหรือไม� 
   ๒.1.4  เพ่ือเป�นแนวทางในการดำเนินงานการวางแผนการใช�อัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน 
   ๒.1.5  เพ่ือให�องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน  สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุแต�งต้ัง
ข�าราชการเพ่ือให�การบริหารงาน  ขององค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน  เกิดประโยชน"ต�อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์  
ต�อภารกิจตามอำนาจหน�าท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ�มค�า  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน�วยงานท่ีไม�จำเป�นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�เป�นอย�างดี 
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   ๒.1.6  เพ่ือให�องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน  สามารถควบคุมภาระค�าใช�จ�าย ด�านการ
บริหารงานบุคคลให�เป�นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  2.2 ประโยชน�ท่ีคาดว&าจะได)รับจากการจัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ป� 
   2.2.1  ผู�บริหารและพนักงานส�วนตำบล ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องมีความเข�าใจชัดเจนถึงกรอบ
อัตรากำลัง ตำแหน�งและหน�าท่ีรับผิดชอบเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต�องการ 
   2.2.2  องค"การบริหารส�วนตำบลท�าค�อ มีอัตรากำลังท่ีเหมาะสม เพ่ือเป�นเครื่องมือในการบริหาร 
สร�างขวัญกำลังใจ  และเก็บรักษาคนดีและคนเก�งไว�ในหน�วยงาน 
   2.2.3  การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให�สามารถพยากรณ"สิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ"ดังกล�าวไว�ล�วงหน�าได� 
   2.2.4  การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให�ทราบข�อมูลพ้ืนฐานท้ังด�าน จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส   
และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู�ในปRจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล�วงหน�าเก่ียวกับการใช�
ทรัพยากรบุคคลให�สอดคล�องกับสภาวะแวดล�อมต�างๆ 
   2.2.5  การจัดทำแผนอัตรากำลัง  เป�นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว�างการจัดการทรัพยากรบุคคล  
และวางแผนให�สอดคล�องกับการดำเนินงานของกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
นำไปสู�เปSาหมายในภาพรวมได� 
   2.2.6 เป�นต�นแบบท่ีดีให�กับหน�วยงานอ่ืนๆ ในภาคราชการในองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
๓๓.  .  กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดในการจัดในการจัดทำแผนอัตทำแผนอัตรากำลัง  รากำลัง  ๓๓    ป�ป�  
   องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน ได�แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป.             
ประจำป.งบประมาณ  256๔ – 256๖ ซ่ึงประกอบด�วย นายกองค"การบริหารส�วนตำบล เป�นประธาน          
ปลัดองค"การบริหารส�วนตำบล  หัวหน�าส�วนราชการเป�นกรรมการ และมีข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน      
๑ คน เป�นกรรมการและเลขานุการ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป. โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต�างๆ  
ดังต�อไปนี้ 
   ๓.๑  วิเคราะห"ภารกิจ อำนาจหน�าท่ีความรับผิดชอบขององค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน         
ตามกฎหมายจัดต้ังองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอำนาจให�องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให�สอดคล�องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปRญหาของ
ตำบลสระตะเคียน เพ่ือให�การดำเนินการขององค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน บรรลุผลตามพันธกิจท่ีต้ังไว�  
จำเป�นต�องจัดสรรอัตรากำลัง  ตามหน�วยงานต�างๆ  ให�เหมาะสมกับเปSาหมายการดำเนินการ โดยมุมมองนี้เป�นการ
พิจารณาว�างานในปRจจุบันท่ีดำเนินการอยู�นั้นครบถ�วนและตรงตามภารกิจหรือไม� อย�างไร หากงานท่ีทำอยู�ใน
ปRจจุบันไม�ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต�องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให�ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  
รวมถึงหากงานในปRจจุบันบางส�วนไม�ต�องดำเนินการแล�วอาจทำให�การจัดสรรกำลังคนของบางส�วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้  เพ่ือให�เกิดการเตรียมความพร�อมในเรื่องกำลังคนให�รองรับสถานการณ"ในอนาคต 
   ๓.๒  กำหนดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อำนาจหน�าท่ีความรับผิดชอบให�สามารถแก�ปRญหาของตำบลสระตะเคียน ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๓  การวิเคราะห"ต�นทุนค�าใช�จ�ายของกำลังคน : Supply  pressure  เป�นการนำประเด็น
ค�าใช�จ�ายบุคลากรเข�ามาร�วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กำหนดตำแหน�งในสายงานต�างๆ จำนวนตำแหน�ง และระดับตำแหน�งให�เหมาะสมกับภาระหน�าท่ี        
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร�างความก�าวหน�าในสายอาชีพของกลุ�มงานต�างๆ   
โดยในส�วนนี้จะคำนึงถึง 
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   3.3.1  การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ในการพิจารณาต�นทุนต�อการกำหนดระดับชั้นงาน      
ในแต�ละประเภท เพ่ือให�การกำหนดตำแหน�งและการปรับระดับชั้นงานเป�นไปอย�างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
   3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส�วนท�องถ่ิน (พนักงานส�วนตำบล พนักงานครูองค"การ
บริหารส�วนตำบล ลูกจ�างประจำ และพนักงานจ�าง) โดยหลักการแล�ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต�อประสิทธิภาพ และต�นทุนในการทำงานองค"กร  ดังนั้น ในการกำหนดอัตรากำลังพนักงานส�วนตำบล 
ในแต�ละส�วนราชการจะต�องมีการพิจารณาว�าตำแหน�งท่ีกำหนดในปRจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม�หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการกำหนดตำแหน�งเพ่ือให�การทำงานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระค�าใช�จ�ายด�านการ
บริหารงานบุคคลต�องไม�เกินร�อยละ 40 ของงบประมาณรายจ�ายตามมาตรา 35 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
   ๓.๔  การวิเคราะห"กระบวนการและเวลาท่ีใช�ในการปฏิบัติงาน เป�นการนำข�อมูลเวลาท่ีใช�ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห"ปริมาณงานต�อบุคคลจริง โดยสมมติฐาน
ท่ีว�างานใดต�องมีกระบวนการและเวลาท่ีใช�มากกว�าโดยเปรียบเทียบย�อมต�องใช�อัตรากำลังคนมากกว�า อย�างไรก็ดี
ในภาคราชการส�วนท�องถ่ินนั้นงานบางลักษณะ เช�น งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด�านช�าง     
หรืองานบริการบางประเภทไม�สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได�  ดังนั้น การคำนวณเวลาท่ีใช� ในกรณี               
ของภาคราชการส�วนท�องถ่ินนั้นจึงทำได�เพียงเป�นข�อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว�าจะเป�น
ข�อมูลท่ีใช�ในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังต�อหน�วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก�อนจะคำนวณเวลา
ท่ีใช�ในการปฏิบัติงานแต�ละส�วนราชการจะต�องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติว�ามีความสอดคล�องกับ
ภารกิจของหน�วยงานหรือไม�เพราะบางครั้งอาจเป�นไปได�ว�างานท่ีปฏิบัติอยู�ในปRจจุบันมีลักษณะเป�นงานโครงการ
พิเศษหรืองานของหน�วยงานอ่ืนก็มีความจำเป�นต�องมาใช�ประกอบการพิจารณาด�วย 
   ๓.๕  การวิเคราะห"ผลงานท่ีผ�านมาเพ่ือประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป�นการนำผลลัพธ"     
ท่ีพึงประสงค"ของแต�ละส�วนราชการและพันธกิจขององค"กรมายึด  โยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังท่ีต�องใช�สำหรับ
การสร�างผลลัพธ"ท่ีพึงประสงค"ให�ได�ตามเปSาหมาย  โดยสมมติฐานท่ีว�าหากผลงานท่ีผ�านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปRจจุบันและในอนาคตมีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสำคัญ  อาจต�องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ย
อัตรากำลังใหม�  เพ่ือให�เกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของส�วนราชการและ
องค"กรอย�างสูงสุด 
   3.6  การวิเคราะห"ข�อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป�นการสอบถามความคิดเห็นจากผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียหรือนำประเด็นต�างๆ อย�างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย�างน�อย             
ใน 3 ประเด็นดังนี้ 
   3 .6 .1   เรื่ อ ง พ้ืน ท่ีและการจัด โครงสร�างองค" กร เนื่ อ งจากการจัด โครงสร�างองค"กร               
และการแบ�งงานในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลต�อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป�นอย�างมาก เช�น หากกำหนดโครงสร�างท่ีมาก
เกินไปจะทำให�เกิดตำแหน�งงานข้ึนตามมาอีกไม�ว�าจะเป�นงานหัวหน�าฝlาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารท่ัวไปใน
ส�วนราชการนั้น ซ่ึงอาจมีความจำเป�นต�องทบทวนว�าการกำหนดโครงสร�างในปRจจุบันของแต�ละส�วนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมมากน�อยเพียงใด 
   3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆ ส�วนราชการในปRจจุบันมีข�าราชการ
สูงอายุจำนวนมาก  ดังนั้น อาจต�องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังท่ีจะรองรับการ
เกษียณอายุของข�าราชการ ท้ังนี้ ไม�ว�าจะเป�นการถ�ายทอดองค"ความรู� การปรับตำแหน�งท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทน
ตำแหน�งท่ีจะเกษียณอายุไป เป�นต�น 
   3.6.3  ความคิดเห็นของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  เป�นการสอบถามจากเจ�าหน�าท่ีภายในส�วนราชการ
และผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับส�วนราชการนั้นๆ ผ�านการส�งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ"ซ่ึงมุมมองต�างๆ อาจทำให�
การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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   3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค"กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป�น
กระบวนการนำข�อมูลของอัตรากำลังในหน�วยงานท่ีมีลักษณะงานใกล�เคียงกัน เช�น การเปรียบเทียบจำนวนกรอบ
อัตรากำลังของงานการเจ�าหน�าท่ีใน อบต. ก และงานการเจ�าหน�าท่ีใน อบต. ข ซ่ึงมีหน�าท่ีรับผิดชอบคล�ายกัน    
โดยสมมติฐานท่ีว�าแนวโน�มของการใช�อัตรากำลังของแต�ละองค"กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น�าจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหน�งคล�ายคลึงกันได� 
   3.8  ให�องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแผนการพัฒนาพนักงานส�วนตำบลทุกคน โดยต�องได�รับ 
การพัฒนาความรู�ความสามารถอย�างน�อยป.ละ 1  ครั้ง 
   การวิเคราะห"ข�อมูลเพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังไม�มุ�งเน�นในการเพ่ิม  เกลี่ย  หรือลดจำนวนกรอบ
อัตรากำลังเป�นสำคัญ  แต�มีจุดมุ�งหมายเพ่ือให�ส�วนราชการมีแนวทางการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังท่ีเป�น
ระบบมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีจุดมุ�งเน�นให�ส�วนราชการพิจารณาการกำหนดตำแหน�งท่ีเหมาะสม (Right Jobs)  
มากกว�าการเพ่ิม/ลดจำนวนตำแหน�ง  ตัวอย�างเช�น  การวิเคราะห"ต�นทุนค�าใช�จ�ายแล�วพบว�าการกำหนดกรอบ
ตำแหน�งในประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมน�อยกว�าการกำหนดตำแหน�งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน  
ท้ังๆท่ีใช�ต�นทุนไม�แตกต�างกันมาก  รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการทำงานก็พบว�าเป�นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห"ในสายอาชีพมากกว�างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส�วนราชการอ่ืนก็กำหนดตำแหน�งในงานลักษณะนี้เป�น
ตำแหน�งประเภทวิชาการ  ถ�าเกิดกรณีเช�นนี้ก็น�าจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะกำหนดกรอบอัตรากำลังในลักษณะงานนี้
เป�นตำแหน�งประเภทวิชาการ โดยไม�ได�เพ่ิมจำนวนตำแหน�งของส�วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล�าวได�ว�า       
กรอบแนวคิดการวิเคราะห"อัตรากำลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป�นแนวทางให�  
ส�วนราชการสามารถมีข�อมูลเชิงวิเคราะห"อย�างเพียงพอในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผน
กรอบอัตรากำลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจของแต�ละส�วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข�อมูลโดยวิธีการดังกล�าว
จะทำให�ส�วนราชการสามารถนำข�อมูลเหล�านี้ไปใช�ในประโยชน"ในเรื่องอ่ืนๆ เช�น 
   -  การใช�ข�อมูลท่ีหลากหลายจะทำให�เกิดการยอมรับได�มากกว�าโดยเปรียบเทียบหากจะต�องมีการ
เกลี่ยอัตรากำลังระหว�างหน�วยงาน 
   -  การจัดทำกระบวนการจริง (Work process) จะทำให�ได�เวลามาตรฐานท่ีจะสามารถนำไป                  
ใช�วัดประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลได�อย�างถูกต�อง รวมถึงในระยะยาวส�วนราชการสามารถ                 
นำผลการจัดทำกระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ ไปวิเคราะห" เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process             
Re-engineer)  อันจะนำไปสู�การใช�อัตรากำลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   -  การเก็บข�อมูลผลงาน จะทำให�สามารถพยากรณ"แนวโน�มของภาระงาน ซ่ึงจะเป�นประโยชน"      
ในอนาคตต�อส�วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร"ในการทำงานเพ่ือรองรับภารกิจท่ีเพ่ิม/ลดลง 
 

๔๔.  .  สภาพป0ญหาของพ้ืนที่และความต)องการของประชาชนสภาพป0ญหาของพ้ืนที่และความต)องการของประชาชน  
   จากการสำรวจและวิเคราะห"ปRญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน       
พบปRญหาและความต�องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 256๕) แบ�งออกเป�นด�านต�างๆ  
เพ่ือสะดวกในการดำเนินการแก�ไขให�ตรงกับความต�องการของประชาชนอย�างแท�จริง เช�น 
  4.1   ป0ญหาด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 

(๑)  เส�นทางการคมนาคมไม�สะดวก  ถนนสัญจรยังไม�ครบถ�วนและยังไม�ได�มาตรฐาน ท�อน้ำหรือราง 
     ระบายน้ำยังไม�ท่ัวถึง 
(๒)  การขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
(๓)  การขยายเขตและการติดต้ังระบบไฟฟSายังไม�ท่ัวถึง 
(๔)  ประชาชนไม�มีท่ีดินทำกิน 
(๕)  ประชาชนไม�มีเอกสารสิทธิในท่ีทำกิน 
(๖)  ไฟฟSาสาธารณะยังไม�เพียงพอ 
(๗)  น้ำอุปโภคบริโภคยังไม�ท่ัวถึงทุกหมู�บ�าน 
(๘)  แหล�งน้ำ คูคลอง มีวัชพืชต้ืนเขิน 
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  4.๒   ป0ญหาด)านด)านเศรษฐกิจ 
   (๑)  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
   (๒)  ขาดความรู�ความเข�าใจในการบริหารจัดการการผลิต 
   (๓)  ขาดแหล�งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
   (๔)  การว�างงานเนื่องจากไม�มีอาชีพเสริมหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต 
   (๕)  ขาดตลาดรองรับและตลาดกลางในการจำหน�ายผลผลิต 
   (๖)  การเอารัดเอาเปรียบของพ�อค�าคนกลาง 
   (๗)  ขาดการส�งเสริมอาชีพแก�ประชาชน 
   (๘)  อัตราค�าจ�างแรงงานยังอยู�ในเกณฑ"ต่ำ 
   (๙)  รายได�ไม�เพียงพอต�อการดำรงชีวิต 
   (๑๐)  การรวมกลุ�มของเกษตรกรยังไม�เหนียวแน�น 
   (๑๑)  กลุ�มอาชีพ กองทุน ขาดการให�ความรู�ท่ีต�อเนื่อง 
  4.๓   ป0ญหาด)านสังคม 
   (๑)  การเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒)  การส�งเสริมให�เด็กรู�จักใช�เวลาว�างให�เป�นประโยชน"    
(๓)  การจัดสถานท่ี รวมถึงวัสดุอุปกรณ"ในการออกกำลังกายในชุมชนไม�เพียงพอ 
(๔)  การดูแล  และการให�ความช�วยเหลือผู�ด�อยโอกาส  คนชรา  ผู�พิการ  และผู�ปlวยโรคเอดส" 
(๕)  การส�งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ�มของประชาชน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการพัฒนา 
     ชุมชนของประชาชนรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของผู�นำชุมชน 
(๖)  ปRญหายาเสพติด การเสพและการติดยาเสพติดของเยาวชน 
(๗)  การเล�นการพนัน 
(๘)  ปRญหาจากเหตุรบกวนหรือเหตุรำคาญ 
(๙)  การรับรู�ข�อมูลข�าวสารของประชาชน หอกระจายข�าวหมู�บ�านชำรุด 
(๑๐)  ปRญหาการห�างหายทางวัฒนธรรมและภูมิปRญญาท�องถ่ิน 

  4.๔  ป0ญหาด)านการเมืองการบริหาร 
   (๑)  ปRญหาการบริหารจัดการขององค"การบริหารส�วนตำบล 
   (๒)  ปRญหาการมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน 
   (๓)  ขาดบุคลากรและเงินงบประมาณในการดำเนินงาน 
   (๔)  ขาดความร�วมมือจากประชาชน 
   (๕)  ปRญหาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน 

(๖)  ประชาชนขาดความสนใจ ในเรื่องการมีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค"กรปกครอง 
      ส�วนท�องถ่ิน 
(๗)  การรับทราบข�อมูลข�าวสารของทางราชการ 
(๘)  พนักงานส�วนตำบล ลูกจ�างประจำ และพนักงานจ�าง ต�องปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
      ให�ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างรวดเร็ว 
(๙)  การปรับปรุงและพัฒนารายได�ขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

  4.๕  ป0ญหาด)านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 
(๑)  การปรับปรุงภูมิทัศน"ภายในเขตองค"การบริหารส�วนตำบล 
(๒)  การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน" 
(๓)  การกำจัดขยะ ท่ีท้ิงขยะ และการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
(๔)  การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ 

   (๕)  การจัดวางระบบผังเมืองรวม 
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   (๖)  การทำลายปlาไม�   
   (๗) การตรวจวิเคราะห"ด�านสิ่งแวดล�อม 
   (๘)  การสร�างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   (๙)  ประชาชนขาดความรู�ในการบำรุงรักษาคุณภาพดิน 
   (๑๐)  ปRญหาขาดแคลนสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ สถานท่ีสาธารณะและนันทนาการ 
  4.๖  ป0ญหาด)านการสาธารณสุข 

(๑)  ประชาชนขาดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการปSองกันและควบคุมโรคติดต�อท่ีเกิดในชุมชน 
(๒)  การบริการด�านสาธารณสุขและอนามัยไม�ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
(๓)  ปRญหาด�านความร�วมมือในการแก�ไขโรคติดต�อ 

   (๔)  ด�านสุขภาพอนามัย 
(๕)  การแพร�ระบาดของโรคติดต�อ 

  4.๗   ป0ญหาด)านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๑)  การส�งเสริมด�านการศึกษายังไม�ครอบคลุม 
(๒)  ขาดแหล�งเรียนรู�ในชุมชน 
(๓)  เด็กท่ีด�อยโอกาสทางการศึกษา 
(๔)  ขาดการส�งเสริมวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
(๕)  ประชาชนละเลยการรักษาขนบธรรมเนียมท�องถ่ินและภูมิปRญญาชาวบ�าน 
(๖)  ปRญหาด�านการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
ความต)องการของประชาชน 
๑) ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
 (๑)  การคมนาคมสะดวก ถนนมีอย�างเพียงพอและได�มาตรฐาน 
 (๒)  น้ำอุปโภคบริโภคมีใช�อย�างเพียงพอ 
 (๓)  ไฟฟSามีใช�ครบทุกครัวเรือน 
 (๔)  ไฟฟSาสาธารณะครอบคลุมทุกหมู�บ�าน 
 (๕)  ประชาชนมีท่ีดินทำกินเป�นของตนเอง 
 (๖)  การให�บริการด�านการสื่อสารโทรคมนาคมอย�างท่ัวถึง 
๒)  ด)านเศรษฐกิจ 
 (๑)  การส�งเสริมให�ความรู�แก�เกษตรกร 
 (๒)  ส�งเสริมอาชีพให�เกษตรกรให�มีงานทำ 
 (๓)  จัดหาอาชีพใหม�ให�แก�เกษตรกร 
 (๔)  จัดหาตลาดรองรับผลผลิตให�แก�เกษตรกร 
 (๕)  จัดหาแหล�งเงินทุนเพ่ิมเติมให�กับเกษตรกร 
 (๖)  อบรมให�ความรู�แก�เกษตรกร 
 (๗)  จัดต้ังกลุ�มเกษตรกรเพ่ือต�อรองกับพ�อค�าคนกลาง  
๓)  ด)านสังคม 
 (๑)  ส�งเสริมการดำเนินการและกิจกรรมเก่ียวกับการต�อต�านและแก�ไขปRญหาการเสพและติดยา 
          เสพติดของเยาวชนในพ้ืนท่ี 
 (๒)  ความสะอาดเรียบร�อยของชุมชน 
 (๓)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สิน 
 (๔)  จัดต้ังแหล�งข�อมูลข�าวสารประจำหมู�บ�าน 
 (๕)  มีสวนสุขภาพ สวนสาธารณะ สถานท่ีพักผ�อนทุกหมู�บ�าน 
 (๖)  มีสถานท่ีออกกำลังกายทุกหมู�บ�าน 
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๔)  ด)านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 
 (๑)  การจัดทำแนวเขตท่ีดินสาธารณะ 
 (๒)  การจัดหาท่ีท้ิงขยะ รถเก็บขยะ และท่ีเผาขยะ 
 (๓)  การปSองกันการทำลายปlาไม� 
 (๔)  การให�ความรู�เก่ียวกับการดูแลรักษาคุณภาพดิน 
 (๕)  การดูแลรักษาแหล�งน้ำ 
 (๖)  การอบรมให�ความรู�เก่ียวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

   ๕)  ด)านการสาธารณสุข 
 (๑)  ส�งเสริมให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการปSองกันและควบคุมโรคติดต�อท่ีเกิดในชุมชน 
 (๒)  จัดให�มีการบริการด�านสาธารณสุขและอนามัยไม�ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
 (๓)  รณรงค"ให�ความรู�และความร�วมมือจากประชาชนในการแก�ไขโรคติดต�อ 

    (๔)  ส�งเสริมด�านสุขภาพอนามัย 
 (๕)  ส�งเสริมการให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการปSองกันการแพร�ระบาดของโรคติดต�อ 

   ๖)  ด)านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (๑)  การส�งเสริมด�านการศึกษา 
 (๒)  การจัดหาแหล�งเรียนรู�ในชุมชน 
 (๓)  การให�ความช�วยเหลือเด็กท่ีด�อยโอกาสทางการศึกษา 
 (๔)  การส�งเสริมวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
 (๕)  ส�งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปRญญาชาวบ�าน 
 (๖)  แก�ไขปRญหาด�านการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 

   ๗)  ด)านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (๑)  การส�งเสริมด�านการศึกษา 
 (๒)  จัดหาแหล�งเรียนรู�ในชุมชน 
 (๓)  สำรวจและสนับสนุนเด็กท่ีด�อยโอกาสทางการศึกษาให�ได�รับการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 (๔)  ส�งเสริมวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
 (๕)  ส�งเสริมให�ประชาชนรักษาขนบธรรมเนียมท�องถ่ินและภูมิปRญญาชาวบ�านโดยผ�านปราชญ" 
          ชาวบ�าน 
 (๖)  ประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องแก�ไขปRญหาด�านการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 

๕๕.  .  ภารกิจ  อำนาจหน)าที่ของภารกิจ  อำนาจหน)าที่ขององค�การบริหารส&วนตำบลองค�การบริหารส&วนตำบลสระตะเคียนสระตะเคียน 
  การจัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาท�องถ่ินขององค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียนนั้น        
ได� พิ จ ารณ าสรุป รูป แบบและกำหนดแนวทางการจั ดท ำแผน อัตรากำลั ง ตามแผน พัฒ นาท� อง ถ่ิน                  
(พ.ศ. 2561 – 256๕)  ซ่ึงได�กำหนดยุทธศาสตร"และแนวทางการพัฒนา  ตามวิสัยทัศน"ของตำบลสระตะเคียน  
คือ “สระตะเคียนถ่ินคนดี สามัคคีพัฒนา มุ�งม่ันการศึกษา  ชาวประชาสุขใจ” ประกอบนโยบายการพัฒนาของ
ผู�บริหาร  มุ�งเน�นให�มีการช�วยเหลือแก�ไขปRญหาความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินของตำบลสระตะเคียน ให�มี
ความเจริญและตอบสนองความต�องการของประชาชนในทุกด�าน จำเป�นจะต�องดำเนินการบูรณาการนโยบาย
บริหารงานให�สอดคล�องกับบทบาทอำนาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน      
พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงปRจจุบัน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให�แก�
องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และให�สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร"และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติฉบับท่ี 12 ท่ียึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ียั่งยืน และ คนเป�นศูนย"กลางการพัฒนา 
เพ่ือให�ตำบลสระตะเคียนเป�นเมืองน�าอยู�ตลอดไป สำหรับแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาของตำบลสระตะเคียน        
ได�กำหนดไว�  5  ยุทธศาสตร"  ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านเศรษฐกิจ 
 ประชาชนมีความเป�นอยู�ท่ีดี มีรายได� มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน อย�างพอเพียง สามารถอยู�ในสังคมได�

อย�างมีความสุข 
2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านสังคมและทรัพยากรมนุษย� 
 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สิน มีคุณธรรมสร�างสังคมให�สงบสุขและได�รับการ

บริการงานสาธารณสุขอย�างท่ัวถึง 
 
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านการเมือง การปกครอง 

สร�างจิตสำนึกการมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ิน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
       4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน 
       การคมนามคมขนส�งท่ีสะดวก และปลอดภัย มีไฟฟSา ประปาใช�อย�างเพียงพอและท่ัวถึงและลด
ปRญหาน้ำท�วมขัง 
      5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด)านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม 
     สร�างจิตสำนึกในการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 
   การส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน พัฒนาด�าน
การจัดเก็บรายได�ขององค"การบริหารส�วนตำบล  พัฒนาด�านการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี ปฏิบัติงาน        
และเครื่องมืออำนวยความสะดวก การพัฒนาและเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมอาเซียน  
    การวิเคราะห"ภารกิจ  อำนาจหน�าท่ีขององค"การบริหารส�วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค"การบริหารส�วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖2) และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให�แก�องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมาย
อ่ืนขององค"การบริหารส�วนตำบล ใช�เทคนิค SWOT เข�ามาช�วย   
    ท้ังนี้ เพ่ือให�ทราบว�าองค"การบริหารส�วนตำบล มีอำนาจหน�าท่ีท่ีจะเข�าไปดำเนินการแก�ไขปRญหา
ในเขตพ้ืนท่ีให�ตรงกับความต�องการของประชาชนได�อย�างไร โดยวิเคราะห"จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส ภัยคุกคามในการ
ดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน กำหนดวิธีการดำเนินการ        
ตามภารกิจสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาตำบล นโยบาย
ของรัฐบาลและนโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน  ท้ังนี้สามารถวิเคราะห"ภารกิจให�ตรงกับสภาพปRญหา โดยสามารถ
กำหนดแบ�งภารกิจได�เป�น ๗  ด�าน ซ่ึงภารกิจดังกล�าวถูกกำหนดอยู�ในพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค"การ
บริหารส�วนตำบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน        
และข้ันตอนการกระจายอำนาจให�แก�องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้  
  ๕.๑   ด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน  มีภารกิจท่ีเก่ียวข)องดังนี้ 

(๑) จัดให�มีและบำรุงรักษาทางน้ำ  ทางบก  และทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๗(๑)) 
(๒)  ให�มีน้ำเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  (มาตรา  ๖๘ (๑)) 
(๓)  ให�มีและบำรุงการไฟฟSาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา  ๖๘ (๒)) 
(๔)  ให�มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  (มาตรา  68 (๓)) 
(๕)  การสาธารณูปโภคและการก�อสร�างอ่ืน ๆ  (มาตรา  ๑๖ (๔)) 
(๖)  การสาธารณูปการ  (มาตรา  ๑๖ (๕)) 

  ๕.๒   ด)านส&งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเก่ียวข)องดังนี้ 
(๑)  ส�งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู�สูงอายุ  และผู�พิการ  (มาตรา  ๖๗ (๖)) 
(๒)  ปSองกันโรคและระงับโรคติดต�อ (มาตรา  ๖๗ (๓)) 
(๓)  ให�มีและบำรุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ�อนหย�อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘ (๔)) 
(๔)  การสังคมสงเคราะห"และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และผู�ด�อยโอกาส         

(มาตรา ๑๖ (๑)) 
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(๕)  การปรับปรุงแหล�งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
(๖)  การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา ๑๖ (๕)) 
(๗)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  (มาตรา  ๑๖ (๑๙)) 

 ๕.๓  ด)านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร)อย มีภารกิจท่ีเก่ียวข)องดังนี้      
(๑) การปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา  ๖๗ (๔)) 
(๒) การคุ�มครองดูแลและรักษาทรัพย"สินอันเป�นสาธารณสมบัติของแผ�นดิน  (มาตรา  ๖๘ (๘)) 
(๓) การผังเมือง  (มาตรา  ๖๘ (๑๓)) 
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง (มาตรา  ๑๖ (๑๗)) 
(๕) การควบคุมอาคาร  (มาตรา  ๑๖ (๒๘)) 

  ๕.๔  ด)านการวางแผน  การส&งเสริมการลงทุน  พาณิชย�กรรมและการท&องเท่ียว  มีภารกิจท่ี   
                 เก่ียวข)อง ดังนี้ 

(๑) ส�งเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  ๖๘ (๖)) 
(๒) ให�มีและส�งเสริมกลุ�มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ"  (มาตรา  ๖๘ (๕)) 
(๓) บำรุงและส�งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา  ๖๘ (๗)) 
(๔) ให�มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
(๕) การท�องเท่ียว  (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
(๖) กิจการเก่ียวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
(๗) การส�งเสริมการฝ�กและประกอบการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(๘) การพาณิชยกรรมและการส�งเสริมการลงทุน (มาตรา  ๑๖ (๗)) 

  ๕.๕  ด)านการบริหารจัดการและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม  มีภารกิจท่ีเก่ียวข)อง   
     ดังนี้ 

(๑) คุ�มครอง ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (มาตรา ๖๗ (๗)) 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

(มาตรา ๖๗ (๒)) 
(๓) การจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต�างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 

  ๕.๖  ด)านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิป0ญญาท)องถ่ิน  มีภารกิจท่ี 
                 เก่ียวข)องดังนี้ 

(๑)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปRญญาท�องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน   
  (มาตรา ๖๗ (๘)) 
(๒)  ส�งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
(๓)  การจัดการศึกษา  (มาตรา  ๑๖ (๙)) 
(๔)  การส�งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถ่ิน  (มาตรา  ๑๗ (๑๘)) 

๕.๗  ด)านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส&วนราชการและองค�กร  
       ปกครองส&วนท)องถ่ิน  มีภารกิจท่ีเก่ียวข)อง  ดังนี้ 

(๑)  สนับสนุนสภาตำบลและองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ิน   
   (มาตรา  ๔๕ (๓)) 
(๒)  ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให� 

ตามความจำเป�นและสมควร  (มาตรา  ๖๗ (๙)) 
(๓)  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการมีมาตรการปSองกัน (มาตรา  ๑๖ (๑๖)) 
(๔)  การประสานและให�ความร�วมมือในการปฏิบัติหน�าท่ีขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (มาตรา  

๑๗ (๓))  
(๕)  การสร�างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำท่ีเชื่อมต�อระหว�างองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน  

(มาตรา  ๑๗ (๑๖))
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  ภารกิจท้ัง  ๗  ด�านตามท่ีกฎหมายกำหนดให�อำนาจองค"การบริหารส�วนตำบลสามารถจะแก�ไข
ปRญหาขององค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียนได�เป�นอย�างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความ
ต�องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบด�วยการดำเนินการขององค"การบริหารส�วนตำบล จะต�องสอดคล�องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของผู�บริหารขององค"การบริหารส�วนตำบลเป�นสำคัญ อาจจะมีข�อจำกัดเก่ียวกับงบประมาณในการบริหารจัดการท่ี
ดีไม�เพียงพอแต�จากผลการพัฒนาท�องถ่ินในป.ท่ีผ�านมาภายใต�ภารกิจอำนาจหน�าท่ีขององค"การบริหารส�วนตำบลนั้น  
องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน  สามารถวิเคราะห"จุดแข็ง-จุดอ�อน (SWOT)  ได�ดังนี้ 
  ๑. จุดแข็ง  (Strength-S) 
      ๑.๑  มีคำสั่งแบ�งโครงสร�างขององค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียนชัดเจน คลอบคลุมอำนาจ
หน�าท่ีตามภารกิจและสามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได�ตามภารกิจท่ีได�รับเพ่ิมข้ึนหรือถ�ายโอน 
      1.2  มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจนและมีการบูรณาการจัดทำแผนการทำงานร�วมกับหน�วยงานหรือ           
ส�วนราชการอ่ืน 
    1.3  มีคำสั่งแบ�งงานหรือการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น 
      1.4  ผู�บริหารท�องถ่ินกำหนดนโยบายได�เองภายใต�กรอบของกฎหมาย 
    1.5  มีข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเป�นของตนเองซ่ึงเป�นเครื่องมือในการตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนในตำบล  
      1.6  สภาองค"การบริหารส�วนตำบลสามารถออกข�อบัญญัติได�เองภายใต�กรอบกฎหมาย 
       1.7  สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได�เองตามภารกิจและกำลังงบประมาณ 
      1.8  ผู�บริหารและฝlายนิติบัญญัติมาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง ทำให�เข�าใจปRญหา
ความเดือดร�อนและความต�องการของประชาชนอย�างแท�จริง 
      1.9  มีรายได�จากการจัดเก็บรายได�เป�นของตนเอง ทำให�คล�องตัวในการบริหารงาน 
      1.10 มีพ้ืนท่ีขนาดตำบลขนาดกลางง�ายต�อการบริหารและดูแลอย�างท่ัวถึง 
      1.11  เป�นหน�วยงานท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และสามารถแก�ไขปRญหาได�อย�าง
รวดเร็ว 
      1.12  สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค�อนข�างสมบูรณ"เหมาะกับการปลูกพืชได�ทุกชนิด 
      1.13  กลุ�มองค"กรภาคประชาชนท่ีเข�มแข็ง และมีการทำงานในระบบของเครือข�าย 
      1.14  มีการจัดส�งบุคลากรเข�ารับการฝ�กอบรมอย�างต�อเนื่อง 
     1.15  มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
   1.16  ผู�นำ ผู�บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด�านการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน 
      1.17  มีกลไกลการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกชุมชน 
   ๒. จุดอ&อน  (Weaknesses-W) 
     ๒.๑  บุคลากรองค"การบริหารส�วนตำบลยังมีไม�เพียงพอต�อการทำงานในภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ตามนโยบาย 
      ๒.๒  คนในท�องถ่ินมีปRญหาหนี้สินอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตประจำวัน
ในอัตราสูง 
      ๒.๓  มีระเบียบ/กฎหมายใหม�ๆ จำนวนมากทำให�การปฏิบัติงานของบุคลากรไม�ทันต�อเหตุการณ" 
      ๒.๔  การแพร�ระบาดของยาเสพติด  
     ๒.๕  การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทำแผน และความไม�เข�าใจสิทธิในการแสดงออก
ความคิดเห็น 
      2.6  งบประมาณค�อนข�างน�อย ทำให�ตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม�ได�เพียงพอ 
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               2.7  เยาวชนขาดความตระหนักในการเข�าไปมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางศาสนา 
      2.8  ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบำรุงรักษาสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
      2.9   อาชีพหลักของคนในชุมชนส�วนใหญ�ทำการเกษตร ต�องอาศัยแหล�งน้ำจากธรรมชาติซ่ึงบางครั้ง
ไม�เพียงพอ 
      2.10  ปRญหาภัยสังคม/ปRญหายาเสพติด  
      ๒.๑๑  เป�นตำบลท่ีอยู�ห�างไกลจากตัวจังหวัดมาก การเดินทางไป-มา ค�อนข�างใช�เวลานาน 
     ๓.  โอกาส  (Opportunity-O) 
      ๓.๑  แนวโน�มของรายได�ท่ีได�รับจัดสรรมากข้ึน ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได�
เองขององค"การบริหารส�วนตำบล 
     ๓.๒  ความก�าวหน�าด�านเทคโนโลยีทำให�มีความสะดวกคล�องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงาน    
มากข้ึน 
     3.3  ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความขัดแย�งทางการเมืองทางความคิดเห็นน�อย 
     3.4  มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร�างความพร�อมให�เป�นแหล�งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
และประชาชนในตำบล 
     3.5  มีสถานศึกษาอยู�ในพ้ืนท่ีต้ังแต�เด็กก�อนวัยเรียนถึงมัธยมตอนต�นและมีศูนย"การเรียนรู�นอกระบบ  
ซ่ึงมีความพร�อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย�างท่ัวถึง 
     3.6  มีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีอย�างเพียงพอ รวมถึงการให�บริการฟรีใน
เรื่องรับส�งผู�ปlวยฉุกเฉิน  
     3.7  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมแต�สามารถอยู�ร�วมกันอย�างสันติวิธี 
     ๔.  อุปสรรค  (Threat-T) 
     ๔.๑  อำนาจหน�าท่ีตามแผนกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไม�มีความชัดเจน 
     ๔.๒  การให�ความอิสระองค"การบริหารส�วนตำบลจากส�วนกลางยังไม�เต็มท่ี ยังต�องอยู�ภายใต�การกำกับ
ควบคุมดูแลจากส�วนภูมิภาค 
     ๔.๓  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม�เพียงพอกับภารกิจท่ีถ�ายโอนให�กับท�องถ่ิน 
     ๔.๔  ภาคเกษตรกรรมมีปRญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรต่ำ  ผลผลิตทางเกษตร
ส�วนใหญ�มีราคาตกต่ำ 
     4.5 ภัยธรรมชาติเนื่องจาก ฤดูแล�งมีภัยแล�งขาดน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
     4.6 ความไม�ม่ันคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต�อการจัดสรรงบประมาณขององค"การบริหารส�วนตำบล 
     4.7 ผลจากการถ�ายโอนภารกิจทำให�มีงาน/หน�าท่ีเพ่ิมข้ึนแต�ไม�มีบุคลากรมารองรับ 
     4.8 สภาวการณ"ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส�งผลต�อการพัฒนาท�องถ่ิน 
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค"การบริหารส�วนตำบล พ.ศ.๒๕37 แก�ไข             
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ , ๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ันตอนกระจาย
อำนาจให�แก�องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

๖๖. .   ภารกิจหลัก  แลภารกิจหลัก  และภารกิะภารกิจรอง  ที่องค�การบริหารส&วนตำบลจรอง  ที่องค�การบริหารส&วนตำบลจะดำเนินการจะดำเนินการ  
      นำภารกิจท่ีได�วิเคราะห"ตามข�อ ๕  จำนวน  ๗ ภารกิจ  นำมากำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะ
ดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป. โดยองค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน มีภารกิจหลักและภารกิจรอง      
ท่ีต�องดำเนินการดังนี้   
 ภารกิจหลัก 
  ๑.  ด�านการปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  ๒.  ด�านการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ด�านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร�อย 
  ๔.  ด�านการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 



-12- 
  ๕.  ด�านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ๖.  ด�านการส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๗.  ด�านการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๘. ด�านการสนับสนุนและส�งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
  ๗.  ด�านการปSองกันปRญหายาเสพติด 
 ภารกิจรอง 

๑.  การฟ��นฟูวัฒนธรรมและส�งเสริมประเพณีท�องถ่ิน 
๒.  การส�งเสริมการเกษตร 
3.  การพัฒนาการมีส�วนร�วมทางการเมืองและการบริหาร 
4.  การพัฒนาและปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว 
5.  การพัฒนาและสงเคราะห"เด็ก สตรี และคนชรา 

 6.  การสนับสนุนและส�งเสริมศักยภาพกลุ�มอาชีพ 
 7.  การส�งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 8.  ด�านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน 
๗๗.  .  สรุปป0ญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร)างส&วนราชการและกรอบอัตรากำลังสรุปป0ญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร)างส&วนราชการและกรอบอัตรากำลัง  
  องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน  กำหนดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ ออกเป�น ๗ ส�วนราชการ  
ได�แก�  สำนักปลัด  กองคลัง  กองช�าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
กองส�งเสริมการเกษตร และกองสวัสดิการสังคม  กำหนดกรอบอัตรากำลัง  จำนวนท้ังสิ้น ๖๐ อัตรา แต�เนื่องจากท่ี
ผ�านมาองค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน  มีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนจำนวนมากในองค"การบริหาร 
ส�วนตำบลสระตะเคียน  และจำนวนบุคลากรท่ีมีอยู�ไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติภารกิจให�สำเร็จลุล�วงได�อย�าง           
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ดังนั้น  จึงต�องมีความจำเป�นต�องขอกำหนดตำแหน�งข้ึนใหม� เพ่ือรองรับปริมาณ
งานท่ีเพ่ิมมากข้ึนและแก�ไขปRญหาการบริหารงานภายในองค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียนต�อไป โดยมีการ
วิเคราะห"ปRจจัยหลายอย�างในการกำหนดกรอบอัตรากำลัง เพ่ือให�มีความเหมาะสม ดังนี้ 
    7.1 วิเคราะห�เปรียบเทียบกับจำนวนอัตรากำลังในองค�การบริหารส&วนตำบลข)างเคียงท่ีมีงบประมาณ
และภาระหน)าท่ีใกล)เคียงกัน ดังตารางนี้ 
 

ลำดับ อปท. กำหนดส&วน
ราชการ 

งบประมาณรายจ&าย
ประจำป� 2563 

พนักงานส&วน
ตำบล (คน) 

ลูกจ)างประจำ 
(คน) 

พนักงาน
จ)าง (คน) 

หมาย
เหตุ 

1 อบต.สระตะเคียน 7 63,000,000 24 1 29  
2 อบต.กุดโบสถ" 6 67,000,000 23 1 16  
3 อบต.สุขไพบูลย" 4 57,606,000 18 1 15  
4 อบต.โนนสมบูรณ" 6 31,300,000 23 1 18  
5 อบต.เสิงสาง 6 37,100,000 19 1 12  
6 อบต.บ�านราษฎร" 5 49,493,500 16 - 18  
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  7.2 วิเคราะห�อัตรากำลังท่ีมีขององค�การบริหารส&วนตำบลสระตะเคียน 
   การวิเคราะห"สภาวะแวดล�อม (SWOT Analysis) เป�นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ"สำหรับ
องค"กร  ซ่ึงช�วยผู�บริหารกำหนด จุดแข็ง และจุดอ�อน  ขององค"กร จากสภาพแวดล�อมภายในโอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล�อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปRจจัยต�างๆ ต�อการทำงานขององค"กร การวิเคราะห" SWOT  
Analysis จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรคขององค"กร เพ่ือให�ผู�บริหาร เป�นเครื่องมือในการวิเคราะห"
สถานการณ"  ซ่ึงจะช�วยให�ทราบว�าองค"กรได�เดินทางมาถูกทิศและไม�หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได�ว�าองค"กรมีแรง
ขับเคลื่อนไปยังเปSาหมายได�ดีหรือไม�  ม่ันใจอย�างไรว�าระบบการทำงานในองค"กรยังมีประสิทธิภาพอยู� มีจุดอ�อนท่ี
จะต�องปรับปรุงอย�างไร  ซ่ึงการวิเคราะห"สภาวะแวดล�อม SWOT Analysis  มีปRจจัยท่ีควรนำมาพิจารณา 2 ส�วน  
ด้ังนี้ 
  1.  ป0จจัยภายใน  (Internal  Environment  Analysis)  ได)แก& 
   1.1  S  มาจาก  Strengths 
    หมายถึง  จุดเด�นหรือจุดแข็ง ซ่ึงเป�นผลมาจากปRจจัยภายในเป�นข�อดีท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อม
ภายในองค"กร เช�น จุดแข็งด�านการเงิน  จุดแข็งด�านการผลิต จุดแข็งด�านทรัพยากรบุคคล องค"กรจะต�องใช�
ประโยชน"จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ" 
   1.2  W  มาจาก  Weaknesses 
    หมายถึง  จุดด�อยหรือจุดอ�อน  ซ่ึงเป�นผลมาจากปRจจัยภายใน  เป�นปRญหาหรือข�อบกพร�องท่ีเกิด
จากสภาพแวดล�อมภายในต�างๆขององค"กร ซ่ึงองค"กรจะต�องหาวิธีในการแก�ปRญหานั้น 
  2.  ป0จจัยภายนอก  (External  Environment  Analysis)  ได)แก& 
   2.1  O  มาจาก  Opportunities 
    หมายถึง โอกาส  เป�นผลจากการท่ีสภาพแวดล�อมภายนอกขององค"กรเอ้ือประโยชน"หรือส�งเสริม
การดำเนินงานขององค"กร  โอกาสแตกต�างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น  เป�นผลมาจากสภาพแวดล�อมภายนอก   
แต�จุดแข็งนั้นเป�นผลมาจากสภาพแวดล�อมภายใน ผู�บริหารท่ีดีจะต�องเสาะแสวงหาโอกาสอยู�เสมอ และใช�ประโยชน"
จากโอกาสนั้น 
   2.2  T  มาจาก  Threats 
    หมายถึง  อุปสรรค  เป�นข�อจำกัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อมภายนอก ซ่ึงการบริหารจำเป�นต�อง
ปรับกลยุทธ"ให�สอดคล�องและพยายามขจัดอุปสรรคต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนให�ได�จริง 

วิเคราะห�ป0จจัยภายใน  ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัดองค�การบริหารส&วนตำบลสระตะเคียน (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง  S : (Strengths) 
1. มีภูมิลำเนาอยู�ในพืน้ที่ อบต. และพื้นที่ใกล�เคียง 
2. มีอายุเฉลี่ย  25 – 50 ป. เป�นวัยทำงาน 
3. บุคลากรภายในหน�วยงานมีความมุ�งม่ัน ขยนั ใฝlรู� 
    ใฝlเรียนอยู�เสมอ 
4. มีการศึกษาหาความรู�เพิ่มเติมอยู�เสมอ 

จุดอ&อน  W :  (Weaknesses) 
1. บุคลากรยังไม�เพียงพอต�อการทำงานในภารงานที่เพิ่ม 
    มากข้ึนตามนโยบาย 
2. มีระเบียบ/กฎหมายใหม�ๆ จำนวนมากทำให�การ 
    ปฏิบัติงานของบุคลากรไม�ทันต�อเหตุการณ" 
3. บุคลากรมีภาระหนี้สนิ 

โอกาส  O : (Opportunities) 
1. มีความใกล�ชิดคุ�นเคยกับประชาชนทำให�เกิดความ 
    ร�วมมือในการทำงานง�ายข้ึน 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได�ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตวัผู�บริหารและการ  
    ทำงานและ อบต.ในฐานะตวัแทน 

ข)อจำกัด  T : (Threats) 
1. ผลจากการถ�ายโอนภารกิจทำให�มีงาน/หน�าที่เพิ่มข้ึน 
    แต�ไม�มีบุคลากรมารองรับ 
2. ส�วนมากมีเงินเดือน/ค�าจ�างน�อย  รายได�ไม�เพียงพอ 
3. ระดับความรู�ไม�เหมาะสมสอดคล�องกับความยาก  
    ของงาน 
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วิเคราะห�ป0จจัยภายใน ภายนอก  (SWOT) 

ของบุคลากรในสังกัดองค�การบริหารส&วนตำบลสระตะเคียน (ระดับองค�กร) 
 

จุดแข็ง  S : (Strengths) 
1. บุคลากรกรมีความรักถ่ินไม�ต�องการย�าย 
2. สถานที่ตั้งของสำนักงานมีความเหมาะสม  
    การคมนาคมสะดวก 
3. บุคลากร ร�อยละ 60 มีคุณวุฒิทางการศึกษาใน 
    ระดับ  ปริญญาตรี 
4. มีการส�งเสริมการศึกษาแก�บุคลากรในสังกัด 
5. ให�โอกาสในการพัฒนาและส�งเสริมความก�าวหน�า 
    ของบุคลากรภายในองค"กรอย�างเสมอภาคกัน 
6. ส�งเสริมให�มีการนำความรู�และทักษะใหม�ๆที่ได�จาก 
    การศึกษาและฝ�กอบรมมาใช�ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ&อน  W :  (Weaknesses) 
1. มีข�อจำกัดด�านภาระค�าใช�จ�ายด�านบุคลากรไม�ให�เกิน 
    ร�อย 40 จึงทำให�ไม�สามารถสรรหาบุคลากรได�ทุก 
     ตำแหน�งท่ีมีความรู�ความสามารถตรงกับตำแหน�งน้ัน 
     โดยตรง 
2. ผู�บริหารและผู�บังคับบัญชาตามสายงานขาดบทบาทใน 
     การช�วยให�บุคลากรบรรลุเปSาประสงค" 
 

โอกาส  O : (Opportunities) 
1. ประชาชนให�ความร�วมมือในการพัฒนาท�องถ่ินใน  
    ทุกๆ ด�าน 
2. ชุมชนมีความรัก ความสามัคคี 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู�กระจายทั่วเขต อบต. ทำให�รู� 
    สภาพพื้นที่  ทัศนคติของประชาชนได�ดี 
4. มีการประสานงานระหว�างกลุ�มองค"กรภาครัฐ เอกชน 
    และประชาชนอย�างใกล�ชิด 
 

ข)อจำกัด  T : (Threats) 
1. มีการถ�ายโอนภารกิจที่เพิ่มข้ึนแต�ไม�มีบุคลากรที่มี 
    ความรู�และเชี่ยวชาญโดยตรงมารองรับภารกิจที่ 
    เพิ่มข้ึน 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู�ที ่
    มีจำกัดทำให�ต�องเพิ่มพูนความรู�ให�หลากหลายจึงจะ 
    ทำงานได�ครอบคลุมภารกิจของ อบต. 
3. งบประมาณมีจำกัด เม่ือเทียบกับพื้นที่  จำนวน 
    ประชากร  และภารกิจ 
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๘๘.  .  โครงสร)างการกำหนดส&วนราชการโครงสร)างการกำหนดส&วนราชการ 
 ๘.๑  โครงสร)าง 

 จากการท่ีองค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน ได�กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง ท่ีจะ
ดำเนินการดังกล�าว โดยองค"การบริหารส�วนตำบล กำหนดตำแหน�งของพนักงานส�วนตำบลให�ตรงกับภารกิจ
ดังกล�าวและเพ่ือให�องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน มีโครงสร�างส�วนราชการท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจและ
แก�ไขปRญหาของราษฎรได�อย�างมีประสิทธิภาพ จึงแบ�งโครงสร�างส�วนราชการเป�น 1 สำนัก 6 กอง ๑ หน�วย ดังนี้ 
โครงสร�างตามแผนอัตรากำลังป�จจุบัน โครงสร)างตามแผนอัตรากำลังใหม� หมายเหตุ 
๑.  สำนักปลัด อบต. 
     ๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานธุรการ 
      -  งานบริหารงานบุคคล 
      -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข�อมูล 
      -  งานการเจ�าหน�าที ่
      -  งานการส4งเสริมการท4องเที่ยว 
      - งานอ่ืนที่ไม4อยู4ในความรับผิดชอบส4วนใด 
     ๑.๒  งานนโยบายและแผน 
      -  งานนโยบายและแผนพฒันา 
      -  งานวชิาการ 
      -  งานข�อมูลและประชาสมัพันธ: 
      -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร: 
      -  งานงบประมาณ 
       ๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและคดีนิติกรรม 

      -  งานการดำเนินคดีและศาลปกครอง 

      -  งานร�องเรียนร�องทุกข:และอุทธรณ: 
      -  งานข�อบังคับ  ระเบียบกฎหมาย 

     ๑.๔  งานป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   -  งานอำนวยการ 

      -  งานป=องกัน 

      -  งานกู�ภัย 

      -  งานช4วยเหลือฟ@Aนฟู      

๒.  กองคลัง 

   ๒.๑  งานการเงิน 

 -  งานรับ  งานเบิกจ4ายเงิน 

 -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ4าย 

 -  งานเก็บรักษาเงิน 

   ๒.๒  งานบัญชี 

     -  งานบัญชี      
     -  งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ4าย 

     -  งานการเงินและงบทดลอง 

     -  งานงบแสดงงบฐานะการเงิน 

๑.  สำนักปลัด อบต. 
     ๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานธุรการ 
      -  งานบริหารงานบุคคล 
      -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข�อมูล 
      -  งานการเจ�าหน�าที ่
      -  งานการส4งเสริมการท4องเที่ยว 
      -  งานอ่ืนที่ไม4อยู4ในความรับผิดชอบส4วนใด 
     ๑.๒  งานนโยบายและแผน 
      -  งานนโยบายและแผนพฒันา 
      -  งานวชิาการ 
      -  งานข�อมูลและประชาสมัพันธ: 
      -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร: 
      -  งานงบประมาณ 
๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและคดีนิติกรรม 

      -  งานการดำเนินคดีและศาลปกครอง 

      -  งานร�องเรียนร�องทุกข:และอุทธรณ: 
      -  งานข�อบังคับ  ระเบียบกฎหมาย 

     ๑.๔  งานป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   -  งานอำนวยการ 

      -  งานป=องกัน 

      -  งานกู�ภัย 

      -  งานช4วยเหลือฟ@Aนฟู      

๒.  กองคลัง 

   ๒.๑  งานการเงิน 

 -  งานรับ  งานเบิกจ4ายเงิน 

 -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ4าย 

 -  งานเก็บรักษาเงิน 

   ๒.๒  งานบัญชี 

     -  งานบัญชี      
     -  งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ4าย 

     -  งานการเงินและงบทดลอง 

     -  งานงบแสดงงบฐานะการเงิน 

 

 



๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� 
     -  งานภาษีอากร  ค4าธรรมเนียมและค4าเช4า 

     -  งานพัฒนารายได� 
     -  งานควบคุมกิจการค�าและค4าปรับ 

     -  งานทะเบียนควบคุมและเร4งรัดรายได� 
  ๒.๔  งานทะเบียนทรัพย:สินและพัสดุ 
     -  งานทะเบียนและทรัพย:สินและแผนท่ีภาษี 

     -  งานพัสดุ 
     -  งานทะเบียนเบิกจ4ายพัสดุครภุัณฑ: 

     ๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� 
     -  งานภาษีอากร  ค4าธรรมเนียมและค4าเช4า 

     -  งานพัฒนารายได� 
     -  งานควบคุมกิจการค�าและค4าปรับ 

     -  งานทะเบียนควบคุมและเร4งรัดรายได� 
  ๒.๔  งานทะเบียนทรัพย:สินและพัสดุ 
     -  งานทะเบียนและทรัพย:สินและแผนท่ีภาษี 

     -  งานพัสดุ 
     -  งานทะเบียนเบิกจ4ายพัสดุครุภัณฑ: 

 

๓.  กองช�าง 

  ๓.๑  งานก4อสร�าง 

      -  งานก4อสร�างและบูรณะถนน 

      -  งานก4อสร�างและบูรณะโครงการ 

      -  งานระบบข�อมูลและแผนท่ีเส�นทางคมนาคม 

      -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

      -  งานประเมินราคา 

      -  งานวิศวกรรม 

      -  งานควบคุมการก4อสร�าง 

      -  งานออกแบบ 

      -  งานออกแบบและบริการข�อมูล 

  ๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 

      -  งานประสารสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

 -  งานไฟฟ=าสาธารณะ 

 -  งานระบายน้ำ 

 ๓.๔  งานผังเมือง 

     -  งานสำรวจและแผนท่ี 

     -  งานวางผังพัฒนาเมือง 

     -  งานควบคุมผังเมือง 

๓.  กองช�าง 

  ๓.๑  งานก4อสร�าง 

      -  งานก4อสร�างและบูรณะถนน 

      -  งานก4อสร�างและบูรณะโครงการ 

      -  งานระบบข�อมูลและแผนท่ีเส�นทางคมนาคม 

      -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

  ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

      -  งานประเมินราคา 

      -  งานวิศวกรรม 

      -  งานควบคุมการก4อสร�าง 

      -  งานออกแบบ 

      -  งานออกแบบและบริการข�อมูล 

  ๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 

      -  งานประสารสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

 -  งานไฟฟ=าสาธารณะ 

 -  งานระบายน้ำ 

 ๓.๔  งานผังเมือง 

     -  งานสำรวจและแผนท่ี 

     -  งานวางผังพัฒนาเมือง 

     -  งานควบคุมผังเมือง 

 

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล)อม 

  ๔.๑  งานอนามัยและสิ่งแวดล�อม 

      -  งานสุขาภิบาลท่ัวไป       
      -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานชีวอนามัย 

      -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 

      -  งานชีวอนามัย 

  ๔.๒  งานส4งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

       -  งานอนามัยชุมชน 

       -  งานป=องกันยาเสพติด 

       -  งานสุขศึกษา 

  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 

  -  งานควบคุมโรคติดต4อ 

  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ 
 

๔. กองสาธารณะสขุและสิ่งแวดล)อม 

  ๔.๑  งานอนามัยและสิ่งแวดล�อม 

      -  งานสุขาภิบาลท่ัวไป       
      -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานชีวอนามัย 

      -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 

      -  งานชีวอนามัย 

  ๔.๒  งานส4งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

       -  งานอนามัยชุมชน 

       -  งานป=องกันยาเสพติด 

       -  งานสุขศึกษา 

  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 

  -  งานควบคุมโรคติดต4อ 

  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ     
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  ๔.๓  งานควบคุมโรค 

  -  งานเฝ=าระวัง 

  -  งานระบาดวิทยา 

      -  งานโรคเอดส: 
  ๔.๔  งานรักษาความสะอาด 

  -  งานรักษาความสะอาดและปฏิกูล 

  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 

  -  งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 

  ๔.๕  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

  -  งานส4งเสริมและเผยแพร4 
  -  งานควบคุมมลพิษ 

  -  งานศึกษาและวิเคราะห:ผลกระทบสิ่งแวดล�อม 

  -  งานติดตามตรวจสอบ 

  ๔.๓  งานควบคุมโรค 

  -  งานเฝ=าระวัง 

  -  งานระบาดวิทยา 

      -  งานโรคเอดส: 
  ๔.๔  งานรักษาความสะอาด 

  -  งานรักษาความสะอาดและปฏิกูล 

  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 

  -  งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 

  ๔.๕  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

  -  งานส4งเสริมและเผยแพร4 
  -  งานควบคุมมลพิษ 

  -  งานศึกษาและวิเคราะห:ผลกระทบสิ่งแวดล�อม 

  -  งานติดตามตรวจสอบ 

 

๕.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
๕.๑   งานบริหารการศึกษา 

      -  งานบริหารวิชาการ 

      -  งานนิเทศการศึกษา 

      -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

๕.๒  งานส4งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      -  งานห�องสมุด พิพิธภัณฑ: เครือข4ายการศึกษา 

      -  งานกิจการศาสนา 

      -  งานส4งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

      -  งานกีฬาและนันทนาการ 

๕.๓ งานศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก 

      -  งานข�อมูลพัฒนาเด็กเล็ก 

      -  งานวิชาการและส4งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก 

      -  งานกิจกรรมศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก 

      -  งานติดตามและประเมินผล 

๕.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
๕.๑   งานบริหารการศึกษา 

      -  งานบริหารวิชาการ 

      -  งานนิเทศการศึกษา 

      -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

๕.๒  งานส4งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      -  งานห�องสมุด พิพิธภัณฑ: เครือข4ายการศึกษา 

      -  งานกิจการศาสนา 

      -  งานส4งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

      -  งานกีฬาและนันทนาการ 

๕.๓  งานศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก 

      -  งานข�อมูลพัฒนาเด็กเล็ก 

      -  งานวิชาการและส4งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก 

      -  งานกิจกรรมศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก 

      -  งานติดตามและประเมินผล 

 

๖.  กองส�งเสริมการเกษตร 

   ๖.๑  งานส�งเสริมการเกษตร 

      -  งานวิชาการเกษตร 

      -  งานเทคโนโลยีการเกษตร 

      -  งานส4งเสริมการเกษตร 

      -  งานส4งเสริมอาชีพ 

   ๖.๒  งานส�งเสริมปศุสัตว� 
     -  งานข�อมูลวิชาการ 

     -  งานควบคุมและป=องกันโรคระบาด 

๖.  กองส�งเสริมการเกษตร 

   ๖.๑  งานส�งเสริมการเกษตร 

      -  งานวิชาการเกษตร 

      -  งานเทคโนโลยีการเกษตร 

      -  งานส4งเสริมการเกษตร 

      -  งานส4งเสริมอาชีพ 

   ๖.๒  งานส�งเสริมปศุสัตว� 
     -  งานข�อมูลวิชาการ 

     -  งานควบคุมและป=องกันโรคระบาด 

 

หน�วยตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 

       - งานตรวจสอบภายใน 

       -  งานด�านตรวจสอบงบประมาณ 

 งานด)านการตรวจสอบบัญชีและพัสดุ 

        -  งานตรวจสอบยอดเงินทดลองราชการ 

        -  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี 

        -  งานควบคุมเอกสารทางการเงิน 

หน�วยตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 

       - งานตรวจสอบภายใน 

       -  งานด�านตรวจสอบงบประมาณ 

งานด)านการตรวจสอบบัญชีและพัสดุ 

        -  งานตรวจสอบยอดเงินทดลองราชการ 

        -  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี 

        -  งานควบคุมเอกสารทางการเงิน 
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                                                   -๑๘- 
๘.๒   การวิเคราะห�การกำหนดตำแหน&ง 
    จากข�อ  8.1  โครงสร�างองค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน  ได�วิเคราะห"การกำหนดตำแหน�ง       
จากภารกิจท่ีจะดำเนินการในแต�ละส�วนราชการในอนาคต  ๓  ป.  ซ่ึงเป�นตัวสะท�อนให�เห็นว�า ปริมาณงานในแต�ละ
ส�วนราชการมีเท�าใด  เพ่ือนำมาวิเคราะห"ว�าจะใช�ตำแหน�งใด  จำนวนเท�าใด  ในส�วนราชการใดในระยะเวลา 3 ป. 
ข�างหน�า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  และปริมาณงาน  และเพ่ือให�คุ�มค�าต�อการใช�จ�ายงบประมาณขององค"กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  และเพ่ือให�การบริหารงานขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  โดยนำผลการวิเคราะห"ตำแหน�งมากรอกข�อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง  ๓  ป. 
   ปRจจุบันองค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน  ได�กำหนดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการออกเป�น 
1 สำนัก ๖ กอง ๑ หน�วยงาน ได�แก�  สำนักปลัด อบต.  กองคลัง  กองช�าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม     
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กองส�งเสริมการเกษตร  กองสวัสดิการสังคม และหน�วยตรวจสอบภายใน
กำหนดกรอบอัตรากำลังท้ังสิ้น ๖๐ อัตรา ปRจจุบันมี  ปลัดองค"การบริหารส�วนตำบล  (นักบริหารงานท�องถ่ิน  
ระดับกลาง) เป�นผู�บังคับบัญชาฝlายข�าราชการประจำ  โดยกำหนดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการออกเป�น          
๗  ส�วนราชการ  มีบุคลากรในแต�ละส�วนราชการ ประกอบด�วย 
   ๑. ปลัด/รองปลัด   2 อัตรา 
   ๒.  สำนักปลัด อบต. 
        2.1  พนักงานส�วนตำบล  ๖  อัตรา 
        2.2  พนักงานจ�าง   4  อัตรา 
   3.  กองคลัง 
        3.1  พนักงานส�วนตำบล  4  อัตรา 
        3.2  ลูกจ�างประจำ   1  อัตรา 
        3.3  พนักงานจ�าง   3  อัตรา 
   4.  กองช�าง 
        4.1  พนักงานส�วนตำบล  3  อัตรา 
        4.2  พนักงานจ�าง   5  อัตรา 
   5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
       5.1  พนักงานส�วนตำบล  2  อัตรา 
       5.2  พนักงานจ�าง   2  อัตรา 
   6.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
        6.1  พนักงานส�วนตำบล  2  อัตรา 
        6.2  พนักงานครู   6  อัตรา 
          6.3  พนักงานจ�าง   10  อัตรา 
   7.  กองส�งเสริมการเกษตร   
        7.1  พนักงานส�วนตำบล  2  อัตรา 
        7.2  พนักงานจ�าง   4  อัตรา 
   8.  กองสวัสดิการสังคม 
        8.1  พนักงานส�วนตำบล  2  อัตรา 
        8.2  พนักงานจ�าง   1  อัตรา 
   9.  หน�วยตรวจสอบภายใน 
        9.1  นักวิชาการตรวจสอบภายใน       1  อัตรา 
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   การกำหนดสายงานในองค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน เพ่ือพิจารณาปรับลดหรือเพ่ิม
อัตรากำลัง  ในแผนอัตรากำลัง ๓ ป. (ประจำป.งบประมาณ  256๔ – 2566) นั้น องค"การบริหารส�วนตำบล    
สระตะเคียน มีปลัดองค"การบริหารส�วนตำบล (นักบริหารงานท�องถ่ิน ระดับกลาง) จำนวน ๑ คน มีรองปลัด
องค"การบริหารส�วนตำบล (นักบริหารงานท�องถ่ิน ระดับต�น) จำนวน ๑ อัตรา เป�นผู�บังคับบัญชา  และมีหัวหน�า
ส�วนราชการ  (หัวหน�าสำนักปลัด/ผู�อำนวยการกอง/อำนวยการท�องถ่ิน ระดับต�น) 7  ส�วนราชการ ซ่ึงแต�ละส�วน
ราชการมีสายงานในแต�ละส�วนราชการ  จำนวนคน ท่ีประกอบไปด�วย พนักงานส�วนตำบล  ลูกจ�างประจำ       
และพนักงานจ�าง  เพ่ือนำเอาจำนวนคนมาเปรียบเทียบสัดส�วนการคิดปริมาณงานในแต�ละสายงาน ใช�วิธีคิดตาม
หมายเหตุ  เพ่ือได�ค�าปริมาณงานในภาพรวม  และเม่ือนำปริมาณของแต�ละสายงานในภาพรวมท่ีได�มาเปรียบเทียบ
การกำหนดจำนวนอัตราคนในแต�ละสายงาน  ดังตาราง   
       หมายเหตุ  การคิดปริมาณงานแต�ละส�วนราชการ 
               จำนวนวันปฏิบัติราชการ  1  ป.  x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ 
      แทนค�า       230 x  6  =  1,380  หรือ  82,800  นาที 
หมายเหตุ 
1. 230   คือ  จำนวนวันใน  1 ป.  ใช�เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2.  6  คือ  ใน  1  วัน  ใช�เวลาปฏิบติังานราชการ  เป�นเวลา  6  ชั่วโมง 
3.  1,380   คือ  จำนวน  วัน  คูณด�วย  จำนวน  ชั่วโมง/ 1 ป.  ทำงาน  1,380  ชั่วโมง 
4.  82,800 คือ  ใน  1  ชั่วโมง  มี  60  นาที  ดังนั้น  1,380 x 60  จะได�  82,800  นาที 
 

 

ส&วนราชการ 
 

งาน 
จำนวนพนักงาน (อัตราท่ีมี) 

พนักงาน ลูกจ)างประจำ พ.ภารกิจ พ.
ท่ัวไป 

 
 
สำนักปลัด 

งานบริหารงานท่ัวไป 2 - 1 3 
งานนโยบายและแผน 1 - - - 
งานกฎหมายและคดี - - - - 
งานบริหารงานบุคคล 1 - - - 
งานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - - - 
งานประชาสัมพันธ" - - - - 

 
กองคลัง 

งานการเงินและบัญชี 2 1 1 - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� 1 - 1 - 
งานทะเบียนทรัพย"สินและพัสดุ 1 - 1 - 

กองช&าง 
 

งานก�อสร�าง 1 - 2 3 
ออกแบบและควบคุมอาคาร      -  -  2 - 

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล)อม 
 

งานอนามัยและสิ่งแวดล�อม 2 - 2 - 
งานส�งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข - - - - 
งานควบคุมโรค - - - - 

 
กองการศึกษาฯ 

งานบริหารงานการศึกษา 2 - 2 - 
งานส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 - 1 7 

งานส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว - - - - 
กองส&งเสริมการเกษตร งานส�งเสริมการเกษตร 2 - 1 3 

งานส�งเสริมปศุสัตว"     
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กองสวัสดิการสังคม 

งานสังคมสงเคราะห" 1 - - - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - 1 - 
งานส�งเสริมอาชีพและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย" 

- - - - 

หน&วยตรวจสอบ
ภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 1 - - - 
งานด�านตรวจสอบบัญชีและพัสดุ - - - - 

   เม่ือได�จำนวนพนักงานส�วนตำบล  ลูกจ�างประจำและพนักงานจ�างในแต�ละส�วนราชการแต�ละ  
สายงานดังกล�าวข�างต�นแล�ว  องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน ได�นำเอาจำนวนพนักงานแต�ละสายงานท่ีมีใน
กรอบอัตรากำลัง  มากำหนดตำแหน�งตามทักษะ  ความรู�ความสามารถ  เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย"ยุทธศาสตร"การ
พัฒนาขององค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน ใน  5  ยุทธศาสตร"  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านสังคมและทรัพยากรมนุษย" 
3. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง 
4. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
5. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ประเด็นยุทธศาสตร� เปgาประสงค� 
(กลยุทธ) 

ตำแหน&งพนักงาน 
ท่ีกำหนดรองรับ 

1. ยุทธศาสตร"การพัฒนา
ด�านเศรษฐกิจ 

ประชาชนมีความเป�นอยู� ท่ี ดี  มีรายได�     
มีคุณภาพชีวิตดีข้ึนอย�างพอเพียง สามารถ
อยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข กลยุทธ คือ 
- ส� ง เสริมอาชีพการเกษตร ป ศุสั ตว"     

และอาชีพอ่ืนเสริมสร�างรายได�ในชุมชน 
- ส�งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ 
- สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให�กลุ�มอาชีพ 
  ภายในตำบล 
- จัดให�มีและสนับสนุนด�านตลาด การขาย 
  สินค�าเกษตรชุมชน 
-ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน�าสำนักปลัด 
- ผู�อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
- นักจัดการงานท่ัวไป 
- พนักงานจ�างสำนักปลัดทุกคน 

2. ยุทธศาสตร"การพัฒนา
ด�านสังคมและทรัพยากร
มนุษย" 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย"สิน มีคุณธรรมสร�างสังคมให�สงบสุข
และได�รับการบริหารงานสาธารณสุขอย�าง
ท่ัวถึง กลยุทธ คือ 
- พัฒนาศูนย"เด็กเล็กให�ได�มาตรฐาน 
- การปSองกันและแก�ไขปRญหายาเสพติด 
- ปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  การรักษาความสงบเรียบร�อย 
- สนับสนุนด�านการศึกษา กีฬานันทนาการ 
- ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  เด็ก เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ ผู�พิการ 
  และผู�ด�อยโอกาส 
- ส�งเสริมด�านคุณธรรม จริยธรรม  
  และงานประเพณี วัฒนธรรมท�องถ่ิน 
- สนับสนุนงานด�านสาธารณสุข 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน�าสำนักปลัด 
- ผู�อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
- ผู�อำนวยการกองการศึกษาฯ 
- นักจัดการงานท่ัวไป 
- เจ�าพนักงานปSองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย 
- ครู  
- ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก 
- นักพัฒนาชุมชน 
- พนักงานจ�างสำนักปลัดทุกคน 
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3. ยุทธศาสตร"การพัฒนา 
     ด�านการเมือง 
     การปกครอง 

- สร�างจิตสำนึกการมีส�วนร�วมในการ 
  พัฒนาท�องถ่ิน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ" คือ  
– ส�งเสริมการมีส�วนร�วมอย�างบูรณาการ 
   ทุกภาคส�วนภายใต�หลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาศักยภาพกลุ�ม  องค"กร และ 
  บุคลากร 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการ 
  ประชาชน 
-  เตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคม 
   อาเซียน 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน�าสำนักปลัด 
- ผู�อำนวยการกองทุกกอง 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นักจัดการการงานท่ัวไป 
- นักวิเคราะห"นโยบายและแผน 
- เจ�าพนักงานธุรการ 
- พนักงานจ�างสำนักปลัดทุกคน 

4. ยุทธศาสตร"การพัฒนา
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

การคมนาคมขนส�งท่ีสะดวกและปลอดภัย 
มีไฟฟSา ประปาใช�อย�างเพียงพอและท่ัวถึง
และลดปRญหาน้ำท�วมขัง  กลยุทธ" คือ 
- พัฒนาเส�นทางคมนาคมขนส�งให�ได� 
  มาตรฐาน 
- ขยายเขตไฟฟSาและติดต้ังไฟฟSาส�องสว�าง 
- ขยายเขตประปาและดูแลระบบประปา 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- ผู�อำนวยการกองช�าง 
- พนักงานจ�างกองช�างทุกคน 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 
- นักวิชาการพัสดุ 
- พนักงานจ�างกองคลังทุกคน 

5. ยุทธศาสตร"การพัฒนา
ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

ส ร� า ง จิ ต ส ำ นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ"
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�าง
ยั่งยืน กลยุทธ" คือ 
- พัฒนาแหล�งน้ำธรรมชาติ 
- สร�างจิตสำนึกในการอนุรักษ" 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
- บริหารจัดการและรณรงค"กำจัดขยะ 
  มูลฝอยในชุมชน 
- สำรวจแนวเขตท่ีสาธารณะ 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน�าสำนักปลัด 
- ผู�อำนวยการกองช�าง 
- พนักงานส�วนตำบลและพนักงาน 
  จ�างสำนักปลัดทุกคน 

 
๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส&วนท)องถิ่น 
 องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน  กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส�วนตำบล  ลูกจ�างประจำ

และพนักงานจ�างทุกตำแหน�ง  ได�มีโอกาสได�รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ทักษะทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทำให�การปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินและลูกจ�าง  เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยจัดทำแผนพัฒนาข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน ตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยมีระยะเวลา ๓ ป. 
ตามรอบของแผนอัตรากำลัง ๓ ป. การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด�านความรู�ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ด�านความรู�และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต�ละตำแหน�ง  ด�านการบริหารด�านคุณสมบัติส�วนตัวและด�านคุณธรรมและจริยธรรมแล�ว  
องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห�งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู� Thailand ๔.0 ดังนั้น 
องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงจำเป�นต�องพัฒนาระบบราชการส�วนท�องถ่ินไปสู�ยุค ๔.0 เช�นกัน โดยกำหนดแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือส�งเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชน"สุขของประชาชนเป�นหลัก กล�าวคือ 

 1 . เป�นองค"กรท่ี เป�ดกว�างและเชื่อมโยงกัน ต�องมีความเป�ดเผยโปร�งใส ในการทำงาน                 
โดยบุคคลภายนอกสามารถขอข�อมูลข�าวของทางราชการหรือการแบ�งปRนข�อมูลซ่ึงกันและกัน และสามารถเข�ามา
ตรวจสอบการทำงานได�ตลอดจนเป�ดกว�างให�กลไกหรือภาคส�วนอ่ืนๆ เช�น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได�เข�ามามี
ส�วนร�วมและโอนถ�ายภารกิจท่ีภาครัฐไม�ควรดำเนินการเองออกไปให�แก�ภาคส�วนอ่ืนๆ เป�นผู�รับผิดชอบดำเนินการ
แทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ"ในเชิงโครงสร�างให�สอดรับกับการทำงานในแนวระนาบในลักษณะ 
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ของเครือข�ายมากกว�าตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง ขณะเดียวกันก็ยังต�องเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐ
ด�วยกันเองให�มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม�ว�าจะเป�นราชการบริหารส�วนกลางส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถ่ิน
ด�วยกันเอง 

 2. ยึดประชาชนเป�นศูนย"กลาง  ต�องทำงานในเชิงรุกและมองไปข�างหน�า โดยต้ังคำถามกับตนเอง
เสมอว�า ประชาชนจะได�อะไร  มุ�งเน�นแก�ไข ปRญหาความต�องการและตอบสนองความต�องการของประชาชน โดยไม�
ต�องรอให�ประชาชนเข�ามาติดต�อขอรับบริการหรือร�องขอความช�วยเหลือจากองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รวมท้ังใช�
ประโยชน"จากข�อมูลของทางราชการและระบบดิจิทอล สมัยใหม�ในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความต�องการ
ของประชาชน พร�อมท้ังอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส�วนราชการเพ่ีอให�บริการต�างๆ 
สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช�บริการขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�ตลอดเวลาตาม
ความต�องการของตนและผ�านการติดต�อได�หลายช�องทางผสมผสานกัน ไม�ว�าจะติดต�อมาด�วยตนเอง อินเตอร"เน็ต  
เว็ปไซด"  โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท"มือถือ เป�นต�น 

 3 . องค"กรท่ี มี ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต�องทำงานอย�างเตรียมการณ" ไว�ล� วงหน� า                  
มีการวิเคราะห"ความเสี่ยง  สร�างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต"องค"ความรู�เข�ามาใช�ในการตอบโต�กับโลก
แห�งการเปลี่ยนแปลงอย�างฉับพลัน  เพ่ือสร�างคุณค�ามีความยืดหยุ�นและความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ"ต�างๆ  ได�อย�างทันเวลาตลอดจนเป�นองค"การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข�าสู�สภาพความเป�น
สำนักงานสมัยใหม� รวมท้ังทำให�บุคลากรมีความผูกพันต�อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 

 ท้ังนี้   วิธีการพัฒนาอาจใช�วิธีการใดวิธีการหนึ่ งหรือหลายวิธี ก็ ได�  เช�น  การปฐมนิ เทศ              
การฝ�กอบรม การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป�นต�น 
      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย"เป�นสิ่งจำเป�นอย�างมากในการพัฒนาองค"กรและการพัฒนาชาติ       
การให�การศึกษาค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติมให�กับ พนักงานส�วนตำบล ลูกจ�างประจำ และพนักงานจ�าง เป�นเรื่องท่ี
หน�วยงานของรัฐจะต�องให�ความสำคัญเป�นอย�างยิ่ง เพราะการอบรมให�ความรู�และการศึกษาดูงานเป�นส�วนหนึ่งท่ีจะ
นำมาปรับปรุงประยุกต"ใช�ในการพัฒนาองค"กร พนักงานส�วนตำบลองค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน จะพึง
ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย" สุจริตอย�างเต็มกำลังความสามารถ  ด�วยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหม่ันเพียร  
โดยคำนึงถึงประโยชน"ของราชการและให�บริการประชาชนอย�างเสมอภาค  
                   องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน  ได�คำนึงถึงภารกิจ  อำนาจหน�าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง             
ท้ังนี้  องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน จะกำหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส�วนตำบล โดยการจัดทำแผนแม�บท        การ
พัฒนาพนักงานส�วนตำบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�  ทักษะ  ทัศนคติ   มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำให�การปฏิบัติหน�าท่ีของ
พนักงานส�วนตำบลเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ   โดยให�พนักงานส�วนตำบลทุกคน ทุกตำแหน�ง ได�มีโอกาสท่ีจะได�รับการ
พัฒนาภายในช�วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง  3  ป.  โดยวิธีการพัฒนาอาจใช�วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ก็ได�  เช�น 
การปฐมนิเทศ  การฝ�กอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส�วน
ตำบล  เพ่ือให�งานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต�อประชาชนและท�องถ่ิน  เพ่ือพัฒนาให�พนักงาน
ส�วนตำบลรู�ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน�าท่ีของพนักงานส�วน
ตำบลในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย"ทรงเป�นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตน       เพ่ือเป�นพนักงาน
ส�วนตำบลท่ีดี โดยได�กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานส�วนตำบลแต�ละตำแหน�งให�ได�รับการพัฒนาใน
หลายๆ มิติ ท้ังในด�านความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด�านการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน�าท่ีรับผิดชอบ  ด�าน
ความรู�และทักษะเฉพาะของงานในแต�ละตำแหน�ง  ด�านการบริหารและด�านคุณธรรม           และจริยธรรม  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานองค"การบริหารส�วนตำบลให�สอดคล�องกับบทบาทและภารกิจขององค"การบริหารส�วน
ตำบลสระตะเคียน ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำป.งบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖  องค"การบริหารส�วน
ตำบลสระตะเคียน  จึงได�กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร"การพัฒนาข�าราชการส�วนท�องถ่ิน  
พ.ศ. 256๔ – 256๔ ในการเสริมสร�างธรรมาภิบาล ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 1  :  การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
กลยุทธ" ท่ี 1.1 ยกย�องข�าราชการ / ผู�นำรุ�นใหม�ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
กลยุทธ" ท่ี 1.2 กำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท�องถ่ิน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2  :  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน" สร�างทักษะ และพัฒนาข�าราชการส�วนท�องถ่ิน

ในรูปแบบต�าง ๆ 
กลยุทธ" ท่ี 2.1  ปลูกจิตสำนึกผ�านพระราชกรณียกิจ  พระราชจริยวัตร  และพระบรม-ราโชวาท 
กลยุทธ" ท่ี 2.2  กำหนดหลักสูตรฝ�กอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก�ข�าราชการทุกระดับ 
กลยุทธ" ท่ี 2.3  สร�างศูนย"กลางในการวิจัย สำรวจ ให�คำปรึกษาแนะนำและข�อมูลข�าวสารด�าน

ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ" ท่ี 2.4  พัฒนาและปฐมนิเทศข�าราชการอย�างเข�ม 
กลยุทธ" ท่ี  2.5  กำหนดหลักสูตรฝ�กอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู�

มาตรฐานสากล                              
ยุทธศาสตร�ท่ี 3  :  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ" ท่ี  3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต�งต้ัง โอน ย�าย โดยยึดหลัก     

ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ" ท่ี 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข�าราชการไปสู�การปฏิบัติ 
กลยุทธ" ท่ี 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน"เก้ือกูลแก�ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4  :  การสร�างการมีส�วนร�วมในระบบสนับสนุนและโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�าน

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ" ท่ี 4.1  เป�ดโอกาสให�ข�าราชการเข�าไปมีส�วนร�วมในการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข�อง 
กลยุทธ" ท่ี 4.2  เป�ดให�ประชาชน และหน�วยงานอ่ืนเข�ามามีส�วนร�วมและการติดตามสถานการณ"

การทำงานขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน จะดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร"ของ

หน�วยงานให�สำเร็จผลตามจุดมุ�งหมายของการพัฒนาท่ีกำหนดไว� จึงได�กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
หน�วยงานเพ่ือให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร" ดังนี้.- 

(1) จัดส�งบุคลากรเข�ารับการฝ�กอบรม  หรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิ บั ติการ            
ตามหน�วยงานต�างๆ  โดยเฉพาะการฝ�กอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถ่ินกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน  การเข�ารับการฝ�กอบรมท่ีหน�วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดข้ึน  เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
ให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดให�มีการฝ�กอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด  โดยองค"การบริหารส�วนตำบล
สระตะเคียน เป�นผู�จัดอบรมเองหรือร�วมกับองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินใกล�เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู�
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด�านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

(3) ส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการแลกเปลี่ยนความรู� หรือประสบการณ"ในการทำงานระหว�าง
เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินด�วยกันเองหรือผู�ชำนาญงานหรือผู�เชี่ยวชาญจากส�วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
คำแนะนำ ปรึกษาจากผู�กำกับดูแล หน�วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เช�น สำนักงานตรวจเงินแผ�นดิน เป�นต�น 

(4) จัดให� มีการศึกษาดูงานองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน หรือหน�วยงานอ่ืนท้ังภาครัฐ         
และภาคเอกชนท่ีเป�นแบบอย�างท่ีดีในการบริหารงานจัดการองค"กรหรือการพัฒนาท�องถ่ินในด�านต�างๆ เพ่ือให�
บุคลากรสามารถนำความรู�และประสบการณ"ท่ีได�รับ มาปรับใช�หรือประยุกต"ใช�ในการปฏิบัติงาน อันจะเป�นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานให�สูงข้ึน 
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(5) ส�งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให�ตระหนักถึงการเป�นผู�รับใช�ประชาชนในพ้ืนท่ี การให�บริการ

ประชาชนด�วยความรวดเร็ว เสมอภาคและท่ัวถึง อำนวยความสะดวกและลดข้ันตอนการให�บริการประชาชน 
เพ่ือให�ประชาชนหรือผู�รับบริการได�รับความพึงพอใจจากการให�บริการของเจ�าหน�าท่ี 

 (6) ส�งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช�ในการปฏิบัติงาน        มากข้ึน  
เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให�บริการประชาชนลดลงความซ้ำซ�อนของงานและการใช�
ทรัพยากรท่ีไม�จำเป�นลง อันจะเป�นการใช�งบประมาณของหน�วยงานให�คุ�มค�ามากข้ึน 

(7) ส�งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรพัฒนาองค"ความรู�ในวิชาชีพของตนอย�างต�อเนื่อง ผ�านการศึกษาท้ัง
ในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให�บุคลากรได�รับความรู�และสามารถประยุกต"ใช�ความรู�ในการ
ปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน และส�งเสริมให�หน�วยงานเป�นองค"กรแห�งการเรียนรู�ต�อไป 

(8) ส�งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรนำหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีมาใช�
อย�างต�อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ"ดังกล�าวให�สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดท่ีรัฐบาลกำหนด 

 

องค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน ได�กำหนดแผนให�พนักงานส�วนตำบลในแต�ละส�วนราชการ           
ได�เข�ารับการฝ�กอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย�างน�อยป.ละ ๑ ครั้ง  ตามแผนดังนี้ 

ส�วนราชการท่ีจะต�องจัดบุคลากร 
เข�ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 

แผนกำหนดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หมายเหตุ 
ป. 2564 ป. 2565 ป. ๒๕66 

1. ปลัด อบต./รองปลัด อบต. 2 2 2  
2. สำนักปลัด อบต. 10 10 10  
3. กองคลัง 8 8 8  
4. กองช�าง 8 8 8  
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 4 4 4  
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 18 18  
7. กองส�งเสริมการเกษตร 6 6   
8. กองสวัสดิการสังคม 3 3 3  
9. หน�วยตรวจสอบภายใน 1 1 1  

 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส&วนตำบล  ลูกจ)างประจำและพนักงานจ)าง                          
 

 พนักงานส�วนตำบล  ลูกจ�างประจำและพนักงานจ�างขององค"การบริหารส�วนตำบลสระตะเคียน              
มีหน�าท่ีดำเนินการให�เป�นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน"ส�วนรวมและประเทศชาติ  อำนวยความสะดวก    
และให�บริการแก�ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต�องยึดม่ันในค�านิยมของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

๑. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตสำนึกท่ีดี  ซ่ือสัตย"  สุจริต  และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน"ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน"ส�วนตน  และไม�มีผลประโยชน"ทับซ�อน 
๔. การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกต�อง  เป�นธรรม  และถูกกฎหมาย 
๕. การให�บริการประชาชนด�วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม�เลือกปฏิบัติ 
๖. การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน  ถูกต�อง  และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง 
๗. การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร�งใส  และตรวจสอบได� 
๘. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย"ทรงเป�นประมุข 
๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค"กร 

 

ท้ังนี้  การฝlาฝ�นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให�ถือว�าเป�นการกระทำผิดทางวินัย 
**************************************************************************************************************************************************************************************************************  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


