แผนอัตรากำลัง ๓ ป
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

องคการบริหารสวนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการอัตรากำลังของหนวยงานรัฐเปนสิ่งสำคัญและตองดำเนินการตอเนื่อง เนื่องจาก
การกำหนดอั ต รากำลั งคนในองค" กรหนึ่ งจะมี ความสั มพั น ธ"กับ การกำหนดอัต ราเงิน เดื อน คาจาง คาตอบแทน
ประโยชน"ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ"เกี่ยวเนื่องสอดคลองกัน ประกอบกับแผน
อัตรากำลัง ๓ ป. ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ ขององค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน จะสิ้นสุด
ลงในวันที่ 30 กันยายน 256๓ ดังนั้น องค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน จึงจำเปนตองจัดทำแผนอัตรากำลัง
๓ ป. ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖ ใหสอดรับและสัมพันธ"กับแผนอัตรากำลังฉบับเดิมเปนสำคัญ
เพื่อใหการบริหารจัดการอัตรากำลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณ"และตอเนื่อง โดยใชหลักการและวิธีการจัดทำ
แผนอัตรากำลัง 3 ป. ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖ ดังนี้
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตำแหนงกำหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล กำหนดตำแหนงพนักงานสวนตำบลวาจะมีตำแหนงใด
ระดั บใดอยูในสวนราชการใด จำนวนเทาใด ใหคำนึ งถึงภาระหนาที่ความรับ ผิดชอบ ลั กษณะงานที่ต องปฏิ บัติ
ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององค"การบริหารสวนตำบล ที่จะตองจายใน
ดานบุคคลโดยใหองค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน จัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานสวนตำบล เพื่อใชใน
การกำหนดตำแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ"และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) กำหนด
๑.๒ คณะกรรมการกลางพนั กงานสวนตำบล (ก.อบต.) ไดมี มติเห็น ชอบประกาศการกำหนด
ตำแหนงขาราชการหรื อ พนั ก งานสวนทองถิ่ น โดยกำหนดแนวทางใหองค" ก ารบริ ห ารสวนตำบลจั ด ทำแผน
อั ต รากำลั งขององค" การบริ ห ารสวนตำบล เพื่ อเปนกรอบในการกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงพนั กงาน
สวนตำบล โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) พิจารณาใหความ
เห็ น ชอบ โดยกำหนดใหองค" ก ารบริ ห ารสวนตำบลสระตะเคี ย น แตงตั้ งคณะกรรมการจั ด ทำแผนอั ต รากำลั ง
วิเคราะห"อำนาจหนาที่และภารกิจขององค"การบริหารสวนตำบล วิเคราะห"ความตองการกำลังคน วิเคราะห"การวาง
แผนการใชกำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ"และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหนงขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป.
๑.๓ จากหลั กการและเหตุ ผลดั งกลาว องค" การบริ หารสวนตำบลสระตะเคี ยน จึ งไดจั ดทำแผน
อัตรากำลัง ๓ ป. ประจำป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ – ๒๕6๖ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
2.1 วัตถุประสงค
๒.๑.1 เพื่อใหองค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน มีโครงสรางการแบงงาน และระบบงานที่
เหมาะสม ไมซ้ำซอน
๒.1.2 เพื่อใหองค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน มีการกำหนดตำแหนง การจัดอัตรากำลัง
โครงสรางที่ เหมาะสมกั บ อำนาจหนาที่ ขององค" การบริห ารสวนตำบลสระตะเคี ย น ตามกฎหมายจั ด ตั้ งองค" กร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองค"กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.1.3 เพื่ อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา(ก.อบต.จ.นม.) สามารถ
ตรวจสอบการกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงพนักงานสวนตำบลวาถูกตองเหมาะสมหรือไม
๒.1.4 เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานการวางแผนการใชอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน
๒.1.5 เพื่อใหองค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุแตงตั้ง
ขาราชการเพื่อใหการบริหารงาน ขององค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน เกิดประโยชน"ตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจตามอำนาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจำเปนการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
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๒.1.6 เพื่อใหองค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน สามารถควบคุมภาระคาใชจาย ดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
2.2 ประโยชนที่คาดว&าจะได)รับจากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป
2.2.1 ผู บริ ห ารและพนั ก งานสวนตำบล ที่ มี ส วนเกี่ ย วของมี ค วามเขาใจชั ด เจนถึ ง กรอบ
อัตรากำลัง ตำแหนงและหนาที่รับผิดชอบเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ตองการ
2.2.2 องค"การบริหารสวนตำบลทาคอ มีอัตรากำลังที่เหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหาร
สรางขวัญกำลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน
2.2.3 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำใหสามารถพยากรณ"สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ"ดังกลาวไวลวงหนาได
2.2.4 การจั ด ทำแผนอั ต รากำลั ง ทำใหทราบขอมู ล พื้ น ฐานทั้ งดาน จุ ด แข็ง จุด ออน โอกาส
และอุ ป สรรค ของทรัพ ยากรบุ คคลที่ มีอยู ในปR จ จุ บั น และในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนาเกี่ ย วกั บ การใช
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ
2.2.5 การจัดทำแผนอัตรากำลัง เปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล
และวางแผนใหสอดคลองกับการดำเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นำไปสูเปSาหมายในภาพรวมได
2.2.6 เปนตนแบบที่ดีใหกับหนวยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค"กรปกครองสวนทองถิ่น

๓. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป
องค" ก ารบริ ห ารสวนตำบลสระตะเคี ย น ไดแตงตั้ งคณะกรรมการจั ด ทำแผนอั ต รากำลั ง ๓ ป.
ประจำป. ง บประมาณ 256๔ – 256๖ ซึ่ ง ประกอบดวย นายกองค" ก ารบริ ห ารสวนตำบล เปนประธาน
ปลัดองค"การบริห ารสวนตำบล หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และมี ขาราชการหรือพนั กงานสวนทองถิ่ น
๑ คน เปนกรรมการและเลขานุ การ จัด ทำแผนอั ตรากำลั ง ๓ ป. โดยมี ขอบเขตเนื้ อหาครอบคลุ มในเรื่องตางๆ
ดังตอไปนี้
๓.๑ วิเคราะห"ภารกิจ อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน
ตามกฎหมายจัดตั้งองค"กรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจใหองค"กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒ นาตำบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปRญหาของ
ตำบลสระตะเคียน เพื่อใหการดำเนินการขององค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว
จำเปนตองจัดสรรอัตรากำลัง ตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับเปSาหมายการดำเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการ
พิจ ารณาวางานในปRจ จุบั นที่ ดำเนิน การอยู นั้น ครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร หากงานที่ทำอยูใน
ปRจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต
รวมถึ งหากงานในปR จ จุ บั น บางสวนไมตองดำเนิ น การแลวอาจทำใหการจั ด สรรกำลั งคนของบางสวนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกำลังคนใหรองรับสถานการณ"ในอนาคต
๓.๒ กำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบใหสามารถแกปRญหาของตำบลสระตะเคียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การวิ เคราะห" ต นทุ น คาใชจายของกำลั งคน : Supply pressure เปนการนำประเด็ น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สู งสุ ด กำหนดตำแหนงในสายงานตางๆ จำนวนตำแหนง และระดั บ ตำแหนงใหเหมาะสมกั บ ภาระหนาที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ
โดยในสวนนี้จะคำนึงถึง
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3.3.1 การจั ด ระดั บ ชั้ น งานที่ เหมาะสม ในการพิ จ ารณาตนทุ น ตอการกำหนดระดั บ ชั้ น งาน
ในแตละประเภท เพื่อใหการกำหนดตำแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถิ่น (พนักงานสวนตำบล พนักงานครูองค"การ
บริ ห ารสวนตำบล ลู ก จางประจำ และพนั ก งานจาง) โดยหลั ก การแลว การจั ด ประเภทลั ก ษณะงานผิ ด จะมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทำงานองค"กร ดังนั้น ในการกำหนดอัตรากำลังพนักงานสวนตำบล
ในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตำแหนงที่กำหนดในปRจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการกำหนดตำแหนงเพื่ อใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภ าพมากขึ้น โดยภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญั ติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
๓.๔ การวิเคราะห"กระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนำขอมูลเวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห"ปริมาณงานตอบุคคลจริง โดยสมมติฐาน
ที่วางานใดตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากำลังคนมากกวา อยางไรก็ดี
ในภาคราชการสวนทองถิ่ น นั้ น งานบางลั กษณะ เชน งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิ คดานชาง
หรื อ งานบริ ก ารบางประเภทไมสามารถกำหนดเวลามาตรฐานได ดั ง นั้ น การคำนวณเวลาที่ ใ ชในกรณี
ของภาคราชการสวนทองถิ่น นั้ นจึงทำไดเพี ยงเปนขอมูลเปรีย บเที ยบ (Relative Information) มากกวาจะเปน
ขอมูลที่ใชในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคำนวณเวลา
ที่ใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวามีความสอดคลองกับ
ภารกิจของหนวยงานหรือไมเพราะบางครั้งอาจเปนไปไดวางานที่ปฏิบัติอยูในปRจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการ
พิเศษหรืองานของหนวยงานอื่นก็มีความจำเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย
๓.๕ การวิเคราะห"ผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนการนำผลลัพธ"
ที่พึงประสงค"ของแตละสวนราชการและพันธกิจขององค"กรมายึด โยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ตองใชสำหรับ
การสรางผลลัพธ"ที่พึงประสงค"ใหไดตามเปSาหมาย โดยสมมติฐานที่วาหากผลงานที่ผานมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปRจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ย
อัตรากำลังใหม เพื่อใหเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของสวนราชการและ
องค"กรอยางสูงสุด
3.6 การวิเคราะห"ขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสี ย หรื อ นำประเด็ น ตางๆ อยางเรื่ อ งการบริ ห ารงาน งบประมาณ คน มาพิ จ ารณาอยางนอย
ใน 3 ประเด็นดังนี้
3.6.1 เรื่ อ งพื้ น ที่ แ ละการจั ด โครงสรางองค" ก ร เนื่ อ งจากการจั ด โครงสรางองค" ก ร
และการแบงงานในพื้นที่นั้นจะมีผลตอการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนอยางมาก เชน หากกำหนดโครงสรางที่มาก
เกินไปจะทำใหเกิดตำแหนงงานขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝlาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
สวนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจำเปนตองทบทวนวาการกำหนดโครงสรางในปRจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษี ยณอายุ ราชการ เนื่ องจากหลายๆ สวนราชการในปR จ จุบั น มี ขาราชการ
สู งอายุ จ ำนวนมาก ดั งนั้ น อาจตองมี ก ารพิ จ ารณาถึ งการเตรี ย มการเรื่ อ งกรอบอั ต รากำลั งที่ จ ะรองรั บ การ
เกษียณอายุของขาราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองค"ความรู การปรับตำแหนงที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตำแหนงที่จะเกษียณอายุไป เปนตน
3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวนราชการ
และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ"ซึ่งมุมมองตางๆ อาจทำให
การกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3.7 การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ กรอบอั ต รากำลั ง ขององค" ก รอื่ น ๆ กระบวนการนี้ เปน
กระบวนการนำขอมูลของอัตรากำลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจำนวนกรอบ
อัตรากำลั งของงานการเจาหนาที่ ใน อบต. ก และงานการเจาหนาที่ ใน อบต. ข ซึ่งมีหนาที่ รับ ผิดชอบคลายกั น
โดยสมมติฐานที่วาแนวโนมของการใชอัตรากำลังของแตละองค"กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
นาจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหนงคลายคลึงกันได
3.8 ใหองค"กรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนการพัฒ นาพนักงานสวนตำบลทุ กคน โดยตองไดรับ
การพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยป.ละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห"ขอมูลเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังไมมุงเนนในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจำนวนกรอบ
อัตรากำลังเปนสำคัญ แตมีจุดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังที่เปน
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกำหนดตำแหนงที่เหมาะสม (Right Jobs)
มากกวาการเพิ่ม/ลดจำนวนตำแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะห"ตนทุนคาใชจายแลวพบวาการกำหนดกรอบ
ตำแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกำหนดตำแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน
ทั้งๆที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห"ในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอื่นก็กำหนดตำแหนงในงานลักษณะนี้เปน
ตำแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกำหนดกรอบอัตรากำลังในลักษณะงานนี้
เปนตำแหนงประเภทวิ ช าการ โดยไมไดเพิ่ ม จำนวนตำแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุ ป อาจกลาวไดวา
กรอบแนวคิ ด การวิ เคราะห" อั ต รากำลั ง (Effective Man Power Planning Framework) นี้ จ ะเปนแนวทางให
สวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะห"อยางเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผน
กรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตามภารกิจของแตละสวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาว
จะทำใหสวนราชการสามารถนำขอมูลเหลานี้ไปใชในประโยชน"ในเรื่องอื่นๆ เชน
- การใชขอมูลที่หลากหลายจะทำใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมีการ
เกลี่ยอัตรากำลังระหวางหนวยงาน
- การจั ด ทำกระบวนการจริ ง (Work process) จะทำใหไดเวลามาตรฐานที่ จ ะสามารถนำไป
ใชวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงานของบุ ค คลไดอยางถู ก ตอง รวมถึ ง ในระยะยาวสวนราชการสามารถ
นำผลการจั ด ทำกระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ ไ ปวิ เ คราะห" เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง กระบวนการ (Process
Re-engineer) อันจะนำไปสูการใชอัตรากำลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บขอมูลผลงาน จะทำใหสามารถพยากรณ" แนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชน"
ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร"ในการทำงานเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่ม/ลดลง

๔. สภาพป0ญหาของพื้นที่และความต)องการของประชาชน
จากการสำรวจและวิ เคราะห" ปR ญ หาภายในเขตพื้ น ที่ อ งค" ก ารบริ ห ารสวนตำบลสระตะเคี ย น
พบปRญหาและความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) แบงออกเปนดานตางๆ
เพื่อสะดวกในการดำเนินการแกไขใหตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง เชน
4.1 ป0ญหาด)านโครงสร)างพื้นฐาน
(๑) เสนทางการคมนาคมไมสะดวก ถนนสัญจรยังไมครบถวนและยังไมไดมาตรฐาน ทอน้ำหรือราง
ระบายน้ำยังไมทั่วถึง
(๒) การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
(๓) การขยายเขตและการติดตั้งระบบไฟฟSายังไมทั่วถึง
(๔) ประชาชนไมมีที่ดินทำกิน
(๕) ประชาชนไมมีเอกสารสิทธิในที่ทำกิน
(๖) ไฟฟSาสาธารณะยังไมเพียงพอ
(๗) น้ำอุปโภคบริโภคยังไมทั่วถึงทุกหมูบาน
(๘) แหลงน้ำ คูคลอง มีวัชพืชตื้นเขิน
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4.๒ ป0ญหาด)านด)านเศรษฐกิจ
(๑) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
(๒) ขาดความรูความเขาใจในการบริหารจัดการการผลิต
(๓) ขาดแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ
(๔) การวางงานเนื่องจากไมมีอาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
(๕) ขาดตลาดรองรับและตลาดกลางในการจำหนายผลผลิต
(๖) การเอารัดเอาเปรียบของพอคาคนกลาง
(๗) ขาดการสงเสริมอาชีพแกประชาชน
(๘) อัตราคาจางแรงงานยังอยูในเกณฑ"ต่ำ
(๙) รายไดไมเพียงพอตอการดำรงชีวิต
(๑๐) การรวมกลุมของเกษตรกรยังไมเหนียวแนน
(๑๑) กลุมอาชีพ กองทุน ขาดการใหความรูที่ตอเนื่อง
4.๓ ป0ญหาด)านสังคม
(๑) การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การสงเสริมใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน"
(๓) การจัดสถานที่ รวมถึงวัสดุอุปกรณ"ในการออกกำลังกายในชุมชนไมเพียงพอ
(๔) การดูแล และการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส คนชรา ผูพิการ และผูปlวยโรคเอดส"
(๕) การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน และสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูนำชุมชน
(๖) ปRญหายาเสพติด การเสพและการติดยาเสพติดของเยาวชน
(๗) การเลนการพนัน
(๘) ปRญหาจากเหตุรบกวนหรือเหตุรำคาญ
(๙) การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน หอกระจายขาวหมูบานชำรุด
(๑๐) ปRญหาการหางหายทางวัฒนธรรมและภูมิปRญญาทองถิ่น
4.๔ ป0ญหาด)านการเมืองการบริหาร
(๑) ปRญหาการบริหารจัดการขององค"การบริหารสวนตำบล
(๒) ปRญหาการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน
(๓) ขาดบุคลากรและเงินงบประมาณในการดำเนินงาน
(๔) ขาดความรวมมือจากประชาชน
(๕) ปRญหาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน
(๖) ประชาชนขาดความสนใจ ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององค"กรปกครอง
สวนทองถิ่น
(๗) การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ
(๘) พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ตองปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว
(๙) การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น
4.๕ ป0ญหาด)านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
(๑) การปรับปรุงภูมิทัศน"ภายในเขตองค"การบริหารสวนตำบล
(๒) การบุกรุกที่สาธารณประโยชน"
(๓) การกำจัดขยะ ที่ทิ้งขยะ และการจัดเก็บขยะมูลฝอย
(๔) การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ
(๕) การจัดวางระบบผังเมืองรวม
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(๖) การทำลายปlาไม
(๗) การตรวจวิเคราะห"ดานสิ่งแวดลอม
(๘) การสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๙) ประชาชนขาดความรูในการบำรุงรักษาคุณภาพดิน
(๑๐) ปRญหาขาดแคลนสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่สาธารณะและนันทนาการ
4.๖ ป0ญหาด)านการสาธารณสุข
(๑) ประชาชนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปSองกันและควบคุมโรคติดตอที่เกิดในชุมชน
(๒) การบริการดานสาธารณสุขและอนามัยไมทั่วถึงทุกครัวเรือน
(๓) ปRญหาดานความรวมมือในการแกไขโรคติดตอ
(๔) ดานสุขภาพอนามัย
(๕) การแพรระบาดของโรคติดตอ
4.๗ ป0ญหาด)านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) การสงเสริมดานการศึกษายังไมครอบคลุม
(๒) ขาดแหลงเรียนรูในชุมชน
(๓) เด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษา
(๔) ขาดการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น
(๕) ประชาชนละเลยการรักษาขนบธรรมเนียมทองถิ่นและภูมิปRญญาชาวบาน
(๖) ปRญหาดานการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
ความต)องการของประชาชน
๑) ด)านโครงสร)างพื้นฐาน
(๑) การคมนาคมสะดวก ถนนมีอยางเพียงพอและไดมาตรฐาน
(๒) น้ำอุปโภคบริโภคมีใชอยางเพียงพอ
(๓) ไฟฟSามีใชครบทุกครัวเรือน
(๔) ไฟฟSาสาธารณะครอบคลุมทุกหมูบาน
(๕) ประชาชนมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง
(๖) การใหบริการดานการสื่อสารโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
๒) ด)านเศรษฐกิจ
(๑) การสงเสริมใหความรูแกเกษตรกร
(๒) สงเสริมอาชีพใหเกษตรกรใหมีงานทำ
(๓) จัดหาอาชีพใหมใหแกเกษตรกร
(๔) จัดหาตลาดรองรับผลผลิตใหแกเกษตรกร
(๕) จัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมใหกับเกษตรกร
(๖) อบรมใหความรูแกเกษตรกร
(๗) จัดตั้งกลุมเกษตรกรเพื่อตอรองกับพอคาคนกลาง
๓) ด)านสังคม
(๑) สงเสริมการดำเนินการและกิจกรรมเกี่ยวกับการตอตานและแกไขปRญหาการเสพและติดยา
เสพติดของเยาวชนในพื้นที่
(๒) ความสะอาดเรียบรอยของชุมชน
(๓) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สิน
(๔) จัดตั้งแหลงขอมูลขาวสารประจำหมูบาน
(๕) มีสวนสุขภาพ สวนสาธารณะ สถานที่พักผอนทุกหมูบาน
(๖) มีสถานที่ออกกำลังกายทุกหมูบาน
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๔) ด)านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
(๑) การจัดทำแนวเขตที่ดินสาธารณะ
(๒) การจัดหาที่ทิ้งขยะ รถเก็บขยะ และที่เผาขยะ
(๓) การปSองกันการทำลายปlาไม
(๔) การใหความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาคุณภาพดิน
(๕) การดูแลรักษาแหลงน้ำ
(๖) การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕) ด)านการสาธารณสุข
(๑) สงเสริมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปSองกันและควบคุมโรคติดตอที่เกิดในชุมชน
(๒) จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุขและอนามัยไมทั่วถึงทุกครัวเรือน
(๓) รณรงค"ใหความรูและความรวมมือจากประชาชนในการแกไขโรคติดตอ
(๔) สงเสริมดานสุขภาพอนามัย
(๕) สงเสริมการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปSองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ
๖) ด)านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) การสงเสริมดานการศึกษา
(๒) การจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชน
(๓) การใหความชวยเหลือเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษา
(๔) การสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น
(๕) สงเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปRญญาชาวบาน
(๖) แกไขปRญหาดานการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
๗) ด)านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) การสงเสริมดานการศึกษา
(๒) จัดหาแหลงเรียนรูในชุมชน
(๓) สำรวจและสนับสนุนเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
(๔) สงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น
(๕) สงเสริมใหประชาชนรักษาขนบธรรมเนียมทองถิ่นและภูมิปRญญาชาวบานโดยผานปราชญ"
ชาวบาน
(๖) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขปRญหาดานการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

๕. ภารกิจ อำนาจหน)าที่ขององคการบริหารส&วนตำบลสระตะเคียน
การจัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาทองถิ่นขององค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียนนั้น
ไดพิ จารณ าสรุ ป รู ป แบ บและกำหนดแนวท างการจั ด ท ำแผนอั ต รากำลั ง ตามแผ นพั ฒ นาทองถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 256๕) ซึ่งไดกำหนดยุทธศาสตร"และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน"ของตำบลสระตะเคียน
คือ “สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุงมั่นการศึกษา ชาวประชาสุขใจ” ประกอบนโยบายการพัฒนาของ
ผูบริหาร มุงเนนใหมีการชวยเหลือแกไขปRญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นของตำบลสระตะเคียน ใหมี
ความเจริญและตอบสนองความตองการของประชาชนในทุกดาน จำเปนจะตองดำเนิ นการบูรณาการนโยบาย
บริห ารงานใหสอดคลองกั บ บทบาทอำนาจหนาที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลสวนทองถิ่ น
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปRจจุบัน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องค"กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร"และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 ที่ยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และ คนเปนศูนย"กลางการพัฒนา
เพื่ อใหตำบลสระตะเคี ย นเปนเมื องนาอยู ตลอดไป สำหรับ แผนยุ ท ธศาสตร" การพั ฒ นาของตำบลสระตะเคี ย น
ไดกำหนดไว 5 ยุทธศาสตร" ดังนี้
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านเศรษฐกิจ
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี มีรายได มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อยางพอเพียง สามารถอยูในสังคมได
อยางมีความสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านสังคมและทรัพยากรมนุษย
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สิน มีคุณธรรมสรางสังคมใหสงบสุขและไดรับการ
บริการงานสาธารณสุขอยางทั่วถึง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านการเมือง การปกครอง
สรางจิตสำนึกการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านโครงสร)างพื้นฐาน
การคมนามคมขนสงที่สะดวก และปลอดภัย มีไฟฟSา ประปาใชอยางเพียงพอและทั่วถึงและลด
ปRญหาน้ำทวมขัง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด)านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
สรางจิตสำนึกในการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน พัฒนาดาน
การจั ด เก็ บ รายไดขององค" ก ารบริ ห ารสวนตำบล พั ฒ นาดานการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาอาคารสถานที่ ปฏิ บั ติ งาน
และเครื่องมืออำนวยความสะดวก การพัฒนาและเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
การวิเคราะห"ภารกิจ อำนาจหนาที่ขององค"การบริหารสวนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค"การบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖2) และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองค"กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมาย
อื่นขององค"การบริหารสวนตำบล ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย
ทั้งนี้ เพื่อใหทราบวาองค"การบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาที่ที่จะเขาไปดำเนินการแกไขปRญหา
ในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะห"จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคามในการ
ดำเนิ น การตามภารกิ จ ตามหลั ก SWOT องค" ก ารบริ ห ารสวนตำบลสระตะเคี ย น กำหนดวิ ธี ก ารดำเนิ น การ
ตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาตำบล นโยบาย
ของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห"ภารกิจใหตรงกับสภาพปRญหา โดยสามารถ
กำหนดแบงภารกิจไดเปน ๗ ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกำหนดอยูในพระราชบั ญญั ติ สภาตำบล และองค"การ
บริห ารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญ ญั ติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองค"กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๕.๑ ด)านโครงสร)างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข)องดังนี้
(๑) จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก และทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๗(๑))
(๒) ใหมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))
(๓) ใหมีและบำรุงการไฟฟSาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))
(๔) ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (๓))
(๕) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
๕.๒ ด)านส&งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข)องดังนี้
(๑) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา ๖๗ (๖))
(๒) ปSองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๖๗ (๓))
(๓) ใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘ (๔))
(๔) การสั ง คมสงเคราะห" แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และผู ดอยโอกาส
(มาตรา ๑๖ (๑))

-9(๕) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))
(๖) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))
๕.๓ ด)านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร)อย มีภารกิจที่เกี่ยวข)องดังนี้
(๑) การปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))
(๒) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพย"สินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา ๖๘ (๘))
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
(๔) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))
(๕) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))
๕.๔ ด)านการวางแผน การส&งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท&องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข)อง ดังนี้
(๑) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))
(๒) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ" (มาตรา ๖๘ (๕))
(๓) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
(๔) ใหมีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))
(๕) การทองเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑))
(๗) การสงเสริมการฝƒกและประกอบการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๖))
(๘) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
๕.๕ ด)านการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม มีภารกิจที่เกี่ยวข)อง
ดังนี้
(๑) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา ๖๗ (๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(มาตรา ๖๗ (๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))
๕.๖ ด)านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป0ญญาท)องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข)องดังนี้
(๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปRญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(มาตรา ๖๗ (๘))
(๒) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
(๔) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น (มาตรา ๑๗ (๑๘))
๕.๗ ด)านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส&วนราชการและองคกร
ปกครองส&วนท)องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข)อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค"กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(มาตรา ๔๕ (๓))
(๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความจำเปนและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))
(๓) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการมีมาตรการปSองกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))
(๔) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา
๑๗ (๓))
(๕) การสรางและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมตอระหวางองค"กรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(มาตรา ๑๗ (๑๖))

-10ภารกิจทั้ง ๗ ดานตามที่กฎหมายกำหนดใหอำนาจองค"การบริหารสวนตำบลสามารถจะแกไข
ปRญหาขององค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียนไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความ
ตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดำเนินการขององค"การบริหารสวนตำบล จะตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของผูบริหารขององค"การบริหารสวนตำบลเปนสำคัญ อาจจะมีขอจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณในการบริหารจัดการที่
ดีไมเพียงพอแตจากผลการพัฒนาทองถิ่นในป.ที่ผานมาภายใตภารกิจอำนาจหนาที่ขององค"การบริหารสวนตำบลนั้น
องค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน สามารถวิเคราะห"จุดแข็ง-จุดออน (SWOT) ไดดังนี้
๑. จุดแข็ง (Strength-S)
๑.๑ มีคำสั่งแบงโครงสรางขององค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียนชัดเจน คลอบคลุมอำนาจ
หนาที่ตามภารกิจและสามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงไดตามภารกิจที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือถายโอน
1.2 มีแผนพั ฒ นาที่ ชัด เจนและมี การบู รณาการจั ดทำแผนการทำงานรวมกั บหนวยงานหรือ
สวนราชการอื่น
1.3 มีคำสั่งแบงงานหรือการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น
1.4 ผูบริหารทองถิ่นกำหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย
1.5 มี ขอบัญ ญั ติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซึ่ งเปนเครื่องมื อในการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในตำบล
1.6 สภาองค"การบริหารสวนตำบลสามารถออกขอบัญญัติไดเองภายใตกรอบกฎหมาย
1.7 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังไดเองตามภารกิจและกำลังงบประมาณ
1.8 ผูบริหารและฝlายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ทำใหเขาใจปRญหา
ความเดือดรอนและความตองการของประชาชนอยางแทจริง
1.9 มีรายไดจากการจัดเก็บรายไดเปนของตนเอง ทำใหคลองตัวในการบริหารงาน
1.10 มีพื้นที่ขนาดตำบลขนาดกลางงายตอการบริหารและดูแลอยางทั่วถึง
1.11 เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแกไขปRญหาไดอยาง
รวดเร็ว
1.12 สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพคอนขางสมบูรณ"เหมาะกับการปลูกพืชไดทุกชนิด
1.13 กลุมองค"กรภาคประชาชนที่เขมแข็ง และมีการทำงานในระบบของเครือขาย
1.14 มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝƒกอบรมอยางตอเนื่อง
1.15 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
1.16 ผู นำ ผูบริห าร สนั บ สนุน แนวคิด และกำหนดนโยบายการพั ฒ นาในดานการเมื อง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
1.17 มีกลไกลการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกชุมชน
๒. จุดอ&อน (Weaknesses-W)
๒.๑ บุคลากรองค"การบริหารสวนตำบลยังมีไมเพียงพอตอการทำงานในภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
ตามนโยบาย
๒.๒ คนในทองถิ่นมีปRญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตประจำวัน
ในอัตราสูง
๒.๓ มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จำนวนมากทำใหการปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ"
๒.๔ การแพรระบาดของยาเสพติด
๒.๕ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผน และความไมเขาใจสิ ทธิในการแสดงออก
ความคิดเห็น
2.6 งบประมาณคอนขางนอย ทำใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนยังครอบคลุม
ไมไดเพียงพอ

-112.7 เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา
2.8 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบำรุงรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.9 อาชีพหลักของคนในชุมชนสวนใหญทำการเกษตร ตองอาศัยแหลงน้ำจากธรรมชาติซึ่งบางครั้ง
ไมเพียงพอ
2.10 ปRญหาภัยสังคม/ปRญหายาเสพติด
๒.๑๑ เปนตำบลที่อยูหางไกลจากตัวจังหวัดมาก การเดินทางไป-มา คอนขางใชเวลานาน
๓. โอกาส (Opportunity-O)
๓.๑ แนวโนมของรายไดที่ไดรับจัดสรรมากขึ้น ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได
เองขององค"การบริหารสวนตำบล
๓.๒ ความกาวหนาดานเทคโนโลยี ทำใหมี ความสะดวกคลองตั วและมี ป ระสิ ทธิภ าพในการทำงาน
มากขึ้น
3.3 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความขัดแยงทางการเมืองทางความคิดเห็นนอย
3.4 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
และประชาชนในตำบล
3.5 มีสถานศึกษาอยูในพื้นที่ตั้งแตเด็กกอนวัยเรียนถึงมัธยมตอนตนและมีศูนย"การเรียนรูนอกระบบ
ซึ่งมีความพรอมมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
3.6 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้งพื้นที่อยางเพียงพอ รวมถึงการใหบริการฟรีใน
เรื่องรับสงผูปlวยฉุกเฉิน
3.7 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมแตสามารถอยูรวมกันอยางสันติวิธี
๔. อุปสรรค (Threat-T)
๔.๑ อำนาจหนาที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน
๔.๒ การใหความอิสระองค"การบริหารสวนตำบลจากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยังตองอยูภายใตการกำกับ
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค
๔.๓ การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่น
๔.๔ ภาคเกษตรกรรมมีปRญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรต่ำ ผลผลิตทางเกษตร
สวนใหญมีราคาตกต่ำ
4.5 ภัยธรรมชาติเนื่องจาก ฤดูแลงมีภัยแลงขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
4.6 ความไมมั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลตอการจัดสรรงบประมาณขององค"การบริหารสวนตำบล
4.7 ผลจากการถายโอนภารกิจทำใหมีงาน/หนาที่เพิ่มขึ้นแตไมมีบุคลากรมารองรับ
4.8 สภาวการณ"ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึ ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค" ก ารบริ ห ารสวนตำบล พ.ศ.๒๕37 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ , ๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อำนาจใหแกองค"กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง
จรอง ที่องคการบริหารส&วนตำบลจะดำเนินการ
นำภารกิจที่ไดวิเคราะห"ตามขอ ๕ จำนวน ๗ ภารกิจ นำมากำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป. โดยองค"การบริห ารสวนตำบลสระตะเคียน มีภารกิจหลักและภารกิจรอง
ที่ตองดำเนินการดังนี้
ภารกิจหลัก
๑. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
๒. ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๔. ดานการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-12๕. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗. ดานการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. ดานการสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน
๗. ดานการปSองกันปRญหายาเสพติด
ภารกิจรอง
๑. การฟ†‡นฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น
๒. การสงเสริมการเกษตร
3. การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหาร
4. การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
5. การพัฒนาและสงเคราะห"เด็ก สตรี และคนชรา
6. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ
7. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
8. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน

๗. สรุปป0ญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร)างส&วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
องค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน กำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ ออกเปน ๗ สวนราชการ
ไดแก สำนั กปลัด กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
กองสงเสริมการเกษตร และกองสวัสดิการสังคม กำหนดกรอบอัตรากำลัง จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ อัตรา แตเนื่องจากที่
ผานมาองค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจำนวนมากในองค"การบริหาร
สวนตำบลสระตะเคี ย น และจำนวนบุ ค ลากรที่ มี อ ยู ไมเพี ย งพอตอการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ใหสำเร็ จ ลุ ล วงไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงตองมีความจำเปนตองขอกำหนดตำแหนงขึ้นใหม เพื่อรองรับปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้นและแกไขปRญหาการบริหารงานภายในองค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียนตอไป โดยมีการ
วิเคราะห"ปRจจัยหลายอยางในการกำหนดกรอบอัตรากำลัง เพื่อใหมีความเหมาะสม ดังนี้
7.1 วิเคราะหเปรียบเทียบกับจำนวนอัตรากำลังในองคการบริหารส&วนตำบลข)างเคียงที่มีงบประมาณ
และภาระหน)าที่ใกล)เคียงกัน ดังตารางนี้
ลำดับ

อปท.

กำหนดส&วน
ราชการ

งบประมาณรายจ&าย
ประจำป 2563

พนักงานส&วน
ตำบล (คน)

ลูกจ)างประจำ
(คน)

พนักงาน
จ)าง (คน)

1
2
3
4
5
6

อบต.สระตะเคียน
อบต.กุดโบสถ"
อบต.สุขไพบูลย"
อบต.โนนสมบูรณ"
อบต.เสิงสาง
อบต.บานราษฎร"

7
6
4
6
6
5

63,000,000
67,000,000
57,606,000
31,300,000
37,100,000
49,493,500

24
23
18
23
19
16

1
1
1
1
1
-

29
16
15
18
12
18

หมาย
เหตุ

-137.2 วิเคราะหอัตรากำลังที่มีขององคการบริหารส&วนตำบลสระตะเคียน
การวิเคราะห"สภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมิน สถานการณ" สำหรับ
องค"กร ซึ่งชวยผูบริหารกำหนด จุดแข็ง และจุดออน ขององค"กร จากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปRจจัยตางๆ ตอการทำงานขององค"กร การวิเคราะห" SWOT
Analysis จุ ด แข็ ง จุ ด ออน โอกาส และอุ ป สรรคขององค" ก ร เพื่ อ ใหผู บริ ห าร เปนเครื่ อ งมื อ ในการวิ เคราะห"
สถานการณ" ซึ่งจะชวยใหทราบวาองค"กรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง นอกจากนี้ยังบอกไดวาองค"กรมีแรง
ขับเคลื่อนไปยังเปSาหมายไดดีหรือไม มั่นใจอยางไรวาระบบการทำงานในองค"กรยังมีประสิทธิภาพอยู มีจุดออนที่
จะตองปรับปรุงอยางไร ซึ่งการวิเคราะห"สภาวะแวดลอม SWOT Analysis มีปRจจัยที่ควรนำมาพิจารณา 2 สวน
ดั้งนี้
1. ป0จจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได)แก&
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปRจจัยภายในเปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอม
ภายในองค" กร เชน จุ ด แข็ งดานการเงิน จุ ด แข็ งดานการผลิ ต จุ ด แข็ งดานทรัพ ยากรบุ คคล องค" ก รจะตองใช
ประโยชน"จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ"
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปRจจัยภายใน เปนปRญหาหรือขอบกพรองที่เกิด
จากสภาพแวดลอมภายในตางๆขององค"กร ซึ่งองค"กรจะตองหาวิธีในการแกปRญหานั้น
2. ป0จจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได)แก&
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส เปนผลจากการที่สภาพแวดลอมภายนอกขององค"กรเอื้อประโยชน"หรือสงเสริม
การดำเนิน งานขององค"กร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก
แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน ผูบริหารที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชน"
จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เปนขอจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งการบริหารจำเปนตอง
ปรับกลยุทธ"ใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริง
วิเคราะหป0จจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารส&วนตำบลสระตะเคียน (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S : (Strengths)

จุดอ&อน W : (Weaknesses)

1. มีภูมิลำเนาอยูในพืน้ ที่ อบต. และพื้นที่ใกลเคียง
2. มีอายุเฉลี่ย 25 – 50 ป. เปนวัยทำงาน
3. บุคลากรภายในหนวยงานมีความมุงมั่น ขยัน ใฝlรู
ใฝlเรียนอยูเสมอ
4. มีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ

1. บุคลากรยังไมเพียงพอตอการทำงานในภารงานที่เพิ่ม
มากขึ้นตามนโยบาย
2. มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จำนวนมากทำใหการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ"
3. บุคลากรมีภาระหนี้สนิ

โอกาส O : (Opportunities)

ข)อจำกัด T : (Threats)

1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทำใหเกิดความ
รวมมือในการทำงานงายขึ้น
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ
ทำงานและ อบต.ในฐานะตัวแทน

1. ผลจากการถายโอนภารกิจทำใหมีงาน/หนาที่เพิ่มขึ้น
แตไมมีบุคลากรมารองรับ
2. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ
3. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยาก
ของงาน

-14วิเคราะหป0จจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารส&วนตำบลสระตะเคียน (ระดับองคกร)

จุดแข็ง S : (Strengths)

จุดอ&อน W : (Weaknesses)

1. บุคลากรกรมีความรักถิ่นไมตองการยาย
1. มีขอจำกัดดานภาระคาใชจายดานบุคลากรไมใหเกิน
2. สถานที่ตั้งของสำนักงานมีความเหมาะสม
รอย 40 จึงทำใหไมสามารถสรรหาบุคลากรไดทุก
การคมนาคมสะดวก
ตำแหนงที่มีความรูความสามารถตรงกับตำแหนงนั้น
โดยตรง
3. บุคลากร รอยละ 60 มีคุณวุฒิทางการศึกษาใน
2. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานขาดบทบาทใน
ระดับ ปริญญาตรี
การชวยใหบุคลากรบรรลุเปSาประสงค"
4. มีการสงเสริมการศึกษาแกบุคลากรในสังกัด
5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา
ของบุคลากรภายในองค"กรอยางเสมอภาคกัน
6. สงเสริมใหมีการนำความรูและทักษะใหมๆที่ไดจาก
-13การศึกษาและฝƒกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน

โอกาส O : (Opportunities)

ข)อจำกัด T : (Threats)

1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นใน
1. มีการถายโอนภารกิจที่เพิ่มขึ้นแตไมมีบุคลากรที่มี
ทุกๆ ดาน
ความรูและเชี่ยวชาญโดยตรงมารองรับภารกิจที่
2. ชุมชนมีความรัก ความสามัคคี
เพิ่มขึ้น
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทั่วเขต อบต. ทำใหรู
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดดี
มีจำกัดทำใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
4. มีการประสานงานระหวางกลุมองค"กรภาครัฐ เอกชน
ทำงานไดครอบคลุมภารกิจของ อบต.
และประชาชนอยางใกลชิด
3. งบประมาณมีจำกัด เมื่อเทียบกับพื้นที่ จำนวน
ประชากร และภารกิจ

๘. โครงสร)างการกำหนดส&วนราชการ
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๘.๑ โครงสร)าง
จากการที่ องค" การบริห ารสวนตำบลสระตะเคีย น ไดกำหนดภารกิ จหลักและภารกิจรอง ที่ จ ะ
ดำเนิ น การดั งกลาว โดยองค" การบริห ารสวนตำบล กำหนดตำแหนงของพนั กงานสวนตำบลใหตรงกั บ ภารกิ จ
ดังกลาวและเพื่อใหองค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน มีโครงสรางสวนราชการที่สามารถปฏิบัติภารกิจและ
แกไขปRญหาของราษฎรไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงแบงโครงสรางสวนราชการเปน 1 สำนัก 6 กอง ๑ หนวย ดังนี้
โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน
๑. สำนักปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานธุรการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล
- งานการเจาหนาที่
- งานการส4งเสริมการท4องเที่ยว
- งานอื่นที่ไม4อยู4ในความรับผิดชอบส4วนใด
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานขอมูลและประชาสัมพันธ:
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร:
- งานงบประมาณ

โครงสร)างตามแผนอัตรากำลังใหม
๑. สำนักปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานธุรการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล
- งานการเจาหนาที่
- งานการส4งเสริมการท4องเที่ยว
- งานอื่นที่ไม4อยู4ในความรับผิดชอบส4วนใด
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานขอมูลและประชาสัมพันธ:
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร:
- งานงบประมาณ

๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดีนิติกรรม
- งานการดำเนินคดีและศาลปกครอง
- งานรองเรียนรองทุกข:และอุทธรณ:
- งานขอบังคับ ระเบียบกฎหมาย
๑.๔ งานป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอำนวยการ
- งานป=องกัน
- งานกูภัย
- งานช4วยเหลือฟ@Aนฟู
๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานรับ งานเบิกจ4ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ4าย
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
- งานบัญชี
- งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ4าย
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงงบฐานะการเงิน

๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดีนิติกรรม
- งานการดำเนินคดีและศาลปกครอง
- งานรองเรียนรองทุกข:และอุทธรณ:
- งานขอบังคับ ระเบียบกฎหมาย
๑.๔ งานป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอำนวยการ
- งานป=องกัน
- งานกูภัย
- งานช4วยเหลือฟ@Aนฟู
๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานรับ งานเบิกจ4ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ4าย
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
- งานบัญชี
- งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ4าย
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงงบฐานะการเงิน

หมายเหตุ

-16๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานภาษีอากร ค4าธรรมเนียมและค4าเช4า
- งานพัฒนารายได
- งานควบคุมกิจการคาและค4าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร4งรัดรายได
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย:สินและพัสดุ
- งานทะเบียนและทรัพย:สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ4ายพัสดุครุภัณฑ:
๓. กองชาง
๓.๑ งานก4อสราง
- งานก4อสรางและบูรณะถนน
- งานก4อสรางและบูรณะโครงการ
- งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานวิศวกรรม
- งานควบคุมการก4อสราง
- งานออกแบบ
- งานออกแบบและบริการขอมูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสารสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานไฟฟ=าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ
๓.๔ งานผังเมือง
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมผังเมือง
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล)อม
๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานชีวอนามัย
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานชีวอนามัย
๔.๒ งานส4งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานป=องกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษา
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานควบคุมโรคติดต4อ
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานภาษีอากร ค4าธรรมเนียมและค4าเช4า
- งานพัฒนารายได
- งานควบคุมกิจการคาและค4าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร4งรัดรายได
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย:สินและพัสดุ
- งานทะเบียนและทรัพย:สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ4ายพัสดุครุภัณฑ:
๓. กองชาง
๓.๑ งานก4อสราง
- งานก4อสรางและบูรณะถนน
- งานก4อสรางและบูรณะโครงการ
- งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานวิศวกรรม
- งานควบคุมการก4อสราง
- งานออกแบบ
- งานออกแบบและบริการขอมูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสารสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานไฟฟ=าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ
๓.๔ งานผังเมือง
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมผังเมือง
๔. กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล)อม
๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานชีวอนามัย
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานชีวอนามัย
๔.๒ งานส4งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานป=องกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษา
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานควบคุมโรคติดต4อ
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

-17๔.๓ งานควบคุมโรค
- งานเฝ=าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคเอดส:
๔.๔ งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาดและปฏิกูล
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
๔.๕ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
- งานส4งเสริมและเผยแพร4
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห:ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- งานติดตามตรวจสอบ
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
๕.๒ งานส4งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานหองสมุด พิพิธภัณฑ: เครือข4ายการศึกษา
- งานกิจการศาสนา
- งานส4งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
๕.๓ งานศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก
- งานขอมูลพัฒนาเด็กเล็ก
- งานวิชาการและส4งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก
- งานกิจกรรมศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
๖. กองสงเสริมการเกษตร
๖.๑ งานสงเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีการเกษตร
- งานส4งเสริมการเกษตร
- งานส4งเสริมอาชีพ
๖.๒ งานสงเสริมปศุสัตว
- งานขอมูลวิชาการ
- งานควบคุมและป=องกันโรคระบาด
หนวยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานดานตรวจสอบงบประมาณ
งานด)านการตรวจสอบบัญชีและพัสดุ
- งานตรวจสอบยอดเงินทดลองราชการ
- งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี
- งานควบคุมเอกสารทางการเงิน

๔.๓ งานควบคุมโรค
- งานเฝ=าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคเอดส:
๔.๔ งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาดและปฏิกูล
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
๔.๕ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
- งานส4งเสริมและเผยแพร4
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห:ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- งานติดตามตรวจสอบ
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
๕.๒ งานส4งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานหองสมุด พิพิธภัณฑ: เครือข4ายการศึกษา
- งานกิจการศาสนา
- งานส4งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
๕.๓ งานศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก
- งานขอมูลพัฒนาเด็กเล็ก
- งานวิชาการและส4งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก
- งานกิจกรรมศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
๖. กองสงเสริมการเกษตร
๖.๑ งานสงเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีการเกษตร
- งานส4งเสริมการเกษตร
-16- - งานส4งเสริมอาชีพ
๖.๒ งานสงเสริมปศุสัตว
- งานขอมูลวิชาการ
- งานควบคุมและป=องกันโรคระบาด
หนวยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานดานตรวจสอบงบประมาณ
งานด)านการตรวจสอบบัญชีและพัสดุ
- งานตรวจสอบยอดเงินทดลองราชการ
- งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี
- งานควบคุมเอกสารทางการเงิน

-๑๘๘.๒ การวิเคราะหการกำหนดตำแหน&ง
จากขอ 8.1 โครงสรางองค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน ไดวิเคราะห"การกำหนดตำแหนง
จากภารกิจที่จะดำเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต ๓ ป. ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวา ปริมาณงานในแตละ
สวนราชการมีเทาใด เพื่อนำมาวิเคราะห"วาจะใชตำแหนงใด จำนวนเทาใด ในสวนราชการใดในระยะเวลา 3 ป.
ขางหนา จึ งจะเหมาะสมกับ ภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่ อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององค" กร
ปกครองสวนทองถิ่น และเพื่อใหการบริหารงานขององค"กรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห"ตำแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ป.
ปRจจุบันองค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน ไดกำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน
1 สำนั ก ๖ กอง ๑ หนวยงาน ไดแก สำนั กปลั ด อบต. กองคลั ง กองชาง กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดลอม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสงเสริมการเกษตร กองสวัสดิการสังคม และหนวยตรวจสอบภายใน
กำหนดกรอบอัต รากำลังทั้ งสิ้ น ๖๐ อัต รา ปR จ จุบั น มี ปลั ด องค" การบริห ารสวนตำบล (นั กบริห ารงานทองถิ่ น
ระดั บ กลาง) เปนผู บั งคั บ บั ญ ชาฝl ายขาราชการประจำ โดยกำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน
๗ สวนราชการ มีบุคลากรในแตละสวนราชการ ประกอบดวย
๑. ปลัด/รองปลัด
2 อัตรา
๒. สำนักปลัด อบต.
2.1 พนักงานสวนตำบล
๖ อัตรา
2.2 พนักงานจาง
4 อัตรา
3. กองคลัง
3.1 พนักงานสวนตำบล
4 อัตรา
3.2 ลูกจางประจำ
1 อัตรา
3.3 พนักงานจาง
3 อัตรา
4. กองชาง
4.1 พนักงานสวนตำบล
3 อัตรา
4.2 พนักงานจาง
5 อัตรา
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5.1 พนักงานสวนตำบล
2 อัตรา
5.2 พนักงานจาง
2 อัตรา
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.1 พนักงานสวนตำบล
2 อัตรา
6.2 พนักงานครู
6 อัตรา
6.3 พนักงานจาง
10 อัตรา
7. กองสงเสริมการเกษตร
7.1 พนักงานสวนตำบล
2 อัตรา
7.2 พนักงานจาง
4 อัตรา
8. กองสวัสดิการสังคม
8.1 พนักงานสวนตำบล
2 อัตรา
8.2 พนักงานจาง
1 อัตรา
9. หนวยตรวจสอบภายใน
9.1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
1 อัตรา

-19การกำหนดสายงานในองค" การบริห ารสวนตำบลสระตะเคี ย น เพื่ อพิ จ ารณาปรั บ ลดหรือเพิ่ ม
อัตรากำลัง ในแผนอัต รากำลัง ๓ ป. (ประจำป. งบประมาณ 256๔ – 2566) นั้น องค"การบริห ารสวนตำบล
สระตะเคี ยน มี ป ลั ด องค"การบริห ารสวนตำบล (นั กบริห ารงานทองถิ่ น ระดั บ กลาง) จำนวน ๑ คน มี ร องปลั ด
องค"การบริหารสวนตำบล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) จำนวน ๑ อัตรา เปนผูบังคับบัญชา และมีหัวหนา
สวนราชการ (หัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง/อำนวยการทองถิ่น ระดับตน) 7 สวนราชการ ซึ่งแตละสวน
ราชการมี ส ายงานในแตละสวนราชการ จำนวนคน ที่ ป ระกอบไปดวย พนั ก งานสวนตำบล ลู ก จางประจำ
และพนักงานจาง เพื่อนำเอาจำนวนคนมาเปรียบเทียบสัดสวนการคิดปริมาณงานในแตละสายงาน ใชวิธีคิดตาม
หมายเหตุ เพื่อไดคาปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อนำปริมาณของแตละสายงานในภาพรวมที่ไดมาเปรียบเทียบ
การกำหนดจำนวนอัตราคนในแตละสายงาน ดังตาราง
หมายเหตุ การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ
จำนวนวันปฏิบัติราชการ 1 ป. x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนคา
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1. 230
คือ จำนวนวันใน 1 ป. ใชเวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
2. 6
คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบตั ิงานราชการ เปนเวลา 6 ชั่วโมง
3. 1,380 คือ จำนวน วัน คูณดวย 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

งานบริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด
งานกฎหมายและคดี
งานบริหารงานบุคคล
งานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานประชาสัมพันธ"
งานการเงินและบัญชี
-18กองคลัง
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
งานทะเบียนทรัพย"สินและพัสดุ
กองช&าง
งานกอสราง
ออกแบบและควบคุมอาคาร
กองสาธารณสุขและ งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดล)อม
งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
งานควบคุมโรค
งานบริหารงานการศึกษา
กองการศึกษาฯ
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
งานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
กองส&งเสริมการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร
งานสงเสริมปศุสัตว"

จำนวนพนักงาน (อัตราที่มี)
พนักงาน ลูกจ)างประจำ พ.ภารกิจ
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
6

1
-

1
1
1
1
2
2
2
2
1

พ.
ทั่วไป
3
3
7

2

-

1

3

-20งานสังคมสงเคราะห"
1
กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1
1
งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย"
หน&วยตรวจสอบ
งานตรวจสอบภายใน
1
ภายใน
งานดานตรวจสอบบัญชีและพัสดุ
เมื่อไดจำนวนพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจางในแตละสวนราชการแตละ
สายงานดังกลาวขางตนแลว องค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน ไดนำเอาจำนวนพนักงานแตละสายงานที่มีใน
กรอบอัตรากำลัง มากำหนดตำแหนงตามทักษะ ความรูความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย"ยุทธศาสตร"การ
พัฒนาขององค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน ใน 5 ยุทธศาสตร" ดังนี้
1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานสังคมและทรัพยากรมนุษย"
3. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานการเมือง การปกครอง
4. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร
เปgาประสงค
ตำแหน&งพนักงาน
(กลยุทธ)
ที่กำหนดรองรับ
1. ยุทธศาสตร"การพัฒนา ประชาชนมี ค วามเปนอยู ที่ ดี มี ร ายได - ปลัด อบต.
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอยางพอเพียง สามารถ - รองปลัด อบต.
ดานเศรษฐกิจ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข กลยุทธ คือ - หัวหนาสำนักปลัด
- สงเสริ ม อาชี พ การเกษ ตร ปศุ สั ต ว" - ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม
และอาชีพอื่นเสริมสรางรายไดในชุมชน - นักจัดการงานทั่วไป
- สงเสริมทักษะการประกอบอาชีพ
- พนักงานจางสำนักปลัดทุกคน
- สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหกลุมอาชีพ
ภายในตำบล
- จัดใหมีและสนับสนุนดานตลาด การขาย
สินคาเกษตรชุมชน
-สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
2. ยุทธศาสตร"การพัฒนา ประชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และ - ปลัด อบต.
ดานสังคมและทรัพยากร
ทรัพย"สิน มีคุณธรรมสรางสังคมใหสงบสุข - รองปลัด อบต.
มนุษย"
และไดรับการบริหารงานสาธารณสุขอยาง - หัวหนาสำนักปลัด
ทั่วถึง กลยุทธ คือ
- ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- พัฒนาศูนย"เด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
- ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ
- การปSองกันและแกไขปRญหายาเสพติด - นักจัดการงานทั่วไป
- ปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจาพนักงานปSองกันและบรรเทา
การรักษาความสงบเรียบรอย
สาธารณภัย
- สนับสนุนดานการศึกษา กีฬานันทนาการ
- ครู
- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
- นักพัฒนาชุมชน
และผูดอยโอกาส
- พนักงานจางสำนักปลัดทุกคน
- สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม
และงานประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
- สนับสนุนงานดานสาธารณสุข

-213. ยุทธศาสตร"การพัฒนา
ดานการเมือง
การปกครอง

4. ยุทธศาสตร"การพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

5. ยุทธศาสตร"การพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- สรางจิตสำนึกการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ" คือ
– สงเสริมการมีสวนรวมอยางบูรณาการ
ทุกภาคสวนภายใตหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาศักยภาพกลุม องค"กร และ
บุคลากร
- เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ประชาชน
- เตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน
การคมนาคมขนสงที่สะดวกและปลอดภัย
มีไฟฟSา ประปาใชอยางเพียงพอและทั่วถึง
และลดปRญหาน้ำทวมขัง กลยุทธ" คือ
- พัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงใหได
มาตรฐาน
- ขยายเขตไฟฟSาและติดตั้งไฟฟSาสองสวาง
- ขยายเขตประปาและดูแลระบบประปา
ส ร า ง จิ ต ส ำ นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ"
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน กลยุทธ" คือ
- พัฒนาแหลงน้ำธรรมชาติ
- สรางจิตสำนึกในการอนุรักษ"
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- บริหารจัดการและรณรงค"กำจัดขยะ
มูลฝอยในชุมชน
- สำรวจแนวเขตที่สาธารณะ

- ปลัด อบต.
- หัวหนาสำนักปลัด
- ผูอำนวยการกองทุกกอง
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักจัดการการงานทั่วไป
- นักวิเคราะห"นโยบายและแผน
- เจาพนักงานธุรการ
- พนักงานจางสำนักปลัดทุกคน

- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- ผูอำนวยการกองชาง
- พนักงานจางกองชางทุกคน
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการพัสดุ
- พนักงานจางกองคลังทุกคน
- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- หัวหนาสำนักปลัด
- ผูอำนวยการกองชาง
- พนักงานสวนตำบลและพนักงาน
จางสำนักปลัดทุกคน

๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส&วนท)องถิ่น
องค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ
และพนั กงานจางทุ กตำแหนง ไดมี โอกาสไดรั บการพั ฒนาเพื่ อเพิ่ มพู นความรู ทั กษะทั ศนคติ ที่ ดี มี คุ ณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทำใหการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยจัดทำแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระยะเวลา ๓ ป.
ตามรอบของแผนอัตรากำลัง ๓ ป. การพั ฒนานอกจากจะพัฒนาดานความรูทั่ วไปในการปฏิ บัติงาน ดานความรูและ
ทั กษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ดานการบริหารดานคุ ณสมบั ติ ส วนตั วและดานคุ ณธรรมและจริยธรรมแลว
องค"กรปกครองสวนทองถิ่นตองตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ คือ การพัฒนาไปสู Thailand ๔.0 ดังนั้น
องค"กรปกครองสวนทองถิ่นจึงจำเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสูยุค ๔.0 เชนกัน โดยกำหนดแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน"สุขของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ
1. เปนองค" ก รที่ เ ปŒ ด กวางและเชื่ อ มโยงกั น ตองมี ค วามเปŒ ด เผยโปรงใส ในการทำงาน
โดยบุคคลภายนอกสามารถขอขอมูลขาวของทางราชการหรือการแบงปRนขอมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเขามา
ตรวจสอบการทำงานไดตลอดจนเปŒดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเขามามี
สวนรวมและโอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดำเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอื่นๆ เปนผูรับผิดชอบดำเนินการ
แทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ"ในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทำงานในแนวระนาบในลักษณะ

-22ของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐ
ดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
ดวยกันเอง
2. ยึดประชาชนเปนศูนย"กลาง ตองทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตั้งคำถามกับตนเอง
เสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปRญหาความตองการและตอบสนองความตองการของประชาชน โดยไม
ตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองค"กรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งใช
ประโยชน"จากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทอล สมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความตองการ
ของประชาชน พรอมทั้ งอำนวยความสะดวกโดยมี การเชื่อมโยงกัน เองของทุ กสวนราชการเพี่ อใหบริการตางๆ
สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น ไดตลอดเวลาตาม
ความตองการของตนและผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะติดตอมาดวยตนเอง อินเตอร"เน็ต
เว็ปไซด" โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท"มือถือ เปนตน
3. องค" ก รที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย ตองทำงานอยางเตรี ย มการณ" ไวลวงหนา
มีการวิเคราะห"ความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต"องค"ความรูเขามาใชในการตอบโตกับโลก
แหงการเปลี่ ย นแปลงอยางฉั บ พลั น เพื่ อ สรางคุ ณ คามี ค วามยื ด หยุ นและความสามารถในการตอบสนองกั บ
สถานการณ" ต างๆ ไดอยางทั น เวลาตลอดจนเปนองค"การที่ มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตั วเขาสู สภาพความเปน
สำนักงานสมัยใหม รวมทั้งทำใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับ
บทบาทของตน
ทั้ ง นี้ วิ ธี ก ารพั ฒ นาอาจใชวิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง หรื อ หลายวิ ธี ก็ ไ ด เชน การปฐมนิ เ ทศ
การฝƒกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย" เปนสิ่ งจำเปนอยางมากในการพั ฒ นาองค" กรและการพั ฒ นาชาติ
การใหการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมใหกับ พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง เปนเรื่องที่
หนวยงานของรัฐจะตองใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง เพราะการอบรมใหความรูและการศึกษาดูงานเปนสวนหนึ่งที่จะ
นำมาปรับปรุงประยุกต"ใชในการพัฒนาองค"กร พนักงานสวนตำบลองค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน จะพึง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย" สุจริตอยางเต็มกำลังความสามารถ ดวยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร
โดยคำนึงถึงประโยชน"ของราชการและใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค
องค" การบริ หารสวนตำบลสระตะเคี ยน ไดคำนึ งถึ งภารกิ จ อำนาจหนาที่ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวของ
ทั้งนี้ องค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน จะกำหนดแนวทางพัฒนาพนักงานสวนตำบล โดยการจัดทำแผนแมบท การ
พัฒนาพนักงานสวนตำบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานสวนตำบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหพนักงานสวนตำบลทุกคน ทุกตำแหนง ไดมีโอกาสที่จะไดรับการ
พัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ป. โดยวิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ก็ได เชน
การปฐมนิเทศ การฝƒกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวน
ตำบล เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถิ่น เพื่อพัฒนาใหพนักงาน
สวนตำบลรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีป ฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของพนักงานสวน
ตำบลในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย"ทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตน
เพื่อเปนพนักงาน
สวนตำบลที่ดี โดยไดกำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานสวนตำบลแตละตำแหนงใหไดรับการพัฒนาใน
หลายๆ มิติ ทั้งในดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ดาน
ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ดานการบริหารและดานคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานองค"การบริหารสวนตำบลใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององค"การบริหารสวน
ตำบลสระตะเคียน ตามแผนพัฒ นาบุคลากรประจำป.งบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖ องค"การบริหารสวน
ตำบลสระตะเคียน จึงไดกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร"การพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 256๔ – 256๔ ในการเสริมสรางธรรมาภิบาล ดังนี้

-23ยุทธศาสตรที่ 1 : การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ" ที่ 1.1 ยกยองขาราชการ / ผูนำรุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม
กลยุทธ" ที่ 1.2 กำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน" สรางทักษะ และพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น
ในรูปแบบตาง ๆ
กลยุทธ" ที่ 2.1 ปลูกจิตสำนึกผานพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรม-ราโชวาท
กลยุทธ" ที่ 2.2 กำหนดหลักสูตรฝƒกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแกขาราชการทุกระดับ
กลยุทธ" ที่ 2.3 สรางศูนย"กลางในการวิจัย สำรวจ ใหคำปรึกษาแนะนำและขอมูลขาวสารดาน
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ" ที่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศขาราชการอยางเขม
กลยุ ท ธ" ที่ 2.5 กำหนดหลั กสู ตรฝƒ กอบรมและโครงการพั ฒนาเพื่ อรองรั บประชาคมอาเซี ยนและสู
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ 3 : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ" ที่ 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบี ยบในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย โดยยึดหลั ก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ" ที่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณขาราชการไปสูการปฏิบัติ
กลยุทธ" ที่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน"เกื้อกูลแกขาราชการสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางการมีสวนรวมในระบบสนับสนุ นและโครงสรางพื้ นฐานทางดาน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
กลยุทธ" ที่ 4.1 เปŒดโอกาสใหขาราชการเขาไปมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ
กลยุทธ" ที่ 4.2 เปŒดใหประชาชน และหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวมและการติดตามสถานการณ"
การทำงานขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น
องค" การบริ ห ารสวนตำบลสระตะเคี ย น จะดำเนิ น การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ และยุ ท ธศาสตร" ของ
หนวยงานใหสำเร็จผลตามจุดมุงหมายของการพัฒนาที่กำหนดไว จึงไดกำหนดแนวทางการพัฒ นาบุคลากรของ
หนวยงานเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร" ดังนี้.(1) จั ดสงบุ คลากรเขารั บการฝƒ กอบรม หรื อการประชุ มสั มมนา หรื อการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ
ตามหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะการฝƒกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น การเขารับการฝƒกอบรมที่หนวยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) จัดใหมีการฝƒกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองค"การบริหารสวนตำบล
สระตะเคี ย น เปนผู จั ด อบรมเองหรื อ รวมกั บ องค" ก รปกครองสวนทองถิ่ น ใกลเคี ย งเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร
(3) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรู หรือประสบการณ" ในการทำงานระหวาง
เจาหนาที่ ท องถิ่ น ดวยกั น เองหรื อผู ชำนาญงานหรื อผู เชี่ ย วชาญจากสวนราชการอื่ น ๆ ตลอดจนถึ งการขอรั บ
คำแนะนำ ปรึกษาจากผูกำกับดูแล หนวยงานตรวจสอบอื่น ๆ เชน สำนักงานตรวจเงินแผนดิน เปนตน
(4) จั ด ใหมี ก ารศึ ก ษาดู ง านองค" ก รปกครองสวนทองถิ่ น อื่ น หรื อ หนวยงานอื่ น ทั้ ง ภาครั ฐ
และภาคเอกชนที่เปนแบบอยางที่ดีในการบริหารงานจัดการองค"กรหรือการพัฒ นาทองถิ่นในดานตางๆ เพื่ อให
บุคลากรสามารถนำความรูและประสบการณ"ที่ไดรับ มาปรับใชหรือประยุกต"ใชในการปฏิบัติงาน อันจะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานใหสูงขึ้น

-24(5) สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหตระหนักถึงการเปนผูรับใชประชาชนในพื้นที่ การใหบริการ
ประชาชนดวยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่ วถึ ง อำนวยความสะดวกและลดขั้น ตอนการใหบริการประชาชน
เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการของเจาหนาที่
(6) สงเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน มากขึ้น
เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการใหบริการประชาชนลดลงความซ้ำซอนของงานและการใช
ทรัพยากรที่ไมจำเปนลง อันจะเปนการใชงบประมาณของหนวยงานใหคุมคามากขึ้น
(7) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาองค"ความรูในวิชาชีพของตนอยางตอเนื่อง ผานการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูและสามารถประยุกต"ใชความรูในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และสงเสริมใหหนวยงานเปนองค"กรแหงการเรียนรูตอไป
(8) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนำหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใช
อยางตอเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ"ดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกำหนด
องค" ก ารบริ ห ารสวนตำบลสระตะเคี ย น ไดกำหนดแผนใหพนั ก งานสวนตำบลในแตละสวนราชการ
ไดเขารับการฝƒกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอยางนอยป.ละ ๑ ครั้ง ตามแผนดังนี้
สวนราชการที่จะตองจัดบุคลากร
แผนกำหนดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หมายเหตุ
เขารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
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. กองชาง
8
8
8
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4
4
4
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
18
18
18
7. กองสงเสริมการเกษตร
6
6
8. กองสวัสดิการสังคม
3
3
3
9. หนวยตรวจสอบภายใน
1
1
1

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส&วนตำบล ลูกจ)างประจำและพนักงานจ)าง
พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจางขององค"การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน
มีห นาที่ ดำเนิ น การใหเปนไปตามกฎหมายเพื่ อรักษาประโยชน"สวนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย" สุจริต และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน"ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน"สวนตน และไมมีผลประโยชน"ทับซอน
๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย"ทรงเปนประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค"กร
ทั้งนี้ การฝlาฝ†นหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย
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