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แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คน
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจสาคัญคือ การกระจายอานาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เรา
เรียกว่า “Let the manager manages”
การบริ ห ารงานบุ ค คลก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารควรทราบ ซึ่ ง เทคนิ ค และวิ ธี ก ารในการ
บริหารงานบุคคลใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ การ
วางแผนก าลั ง คนเป็ น เทคนิ ค หนึ่ ง ที่ ส อดรั บ กั บ การบริ ห าร/การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี
เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน
ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวได้เ ป็นอย่างดีด้วย แนวคิดที่จะท าให้องค์ก รมีความมั่นคงในด้าน
กาลังคน (Manpower/workforce Stability) นั้นมีอยู่สองประการ ได้แก่
(1) ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีก ารวางระบบจูงใจที่อาจจะท าให้คนที่มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กร และสามารถรองรับความต้องการของ
ผูบ้ ริหารในการใช้งานคนกลุ่มนีไ้ ด้ตลอดเวลา
(2) การเตรียมความพร้อมในการปูองกันการขาดกาลังคน หรือ การสู ญเสียกาลังคนใน
องค์กร เนื่องจากจะทาให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านกาลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าใน
แต่ละสายอาชีพ จะมีรอบการเปลี่ยนผ่าน หรือ การหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งผู้เขียน
ขอใช้คาว่าวัฏจักรสายอาชีพ (Career life cycle) เมื่อไร จานวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสาย
อาชีพนัน้ ได้ดีที่สุด สาหรับการวางแผนกาลังคนนัน้ ปัจจัยต่างๆ ที่อาจคานึงถึงได้แก่
2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จานวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้
ในฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจานวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะทาให้
ผู้บริหารสามารถกาหนดสัดส่วนกาลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้
ขนาดกาลังคนในแต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดกาลังคนหรือไม่
2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กรการทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานในแต่ละ
ฝุายจะทาให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจานวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุ หรือ คิดจะลาออก โดยเฉพาะ
หากมีข้อมูลมาในอดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะทาให้ผู้บริหาร
สามารถประเมินได้ว่าจะขาดกาลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหากาลังคนเพื่อมาทดแทนเมื่อใดและจานวน
เท่าไรและตลาดแรงงานไหน
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2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มคี วามขาดแคลน การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหากาลังคนใน
สายงานที่มคี วามขาดแคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุด จะทาให้องค์กรมี
ความได้เปรียบเป็นอย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มี
ความขาดแคลน
2.4 ปัจจัยด้านจานวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปีการที่ผู้บริหาร
ทราบโดยเฉลี่ย แล้ว องค์ก รจะขาดก าลั ง คนเท่ าไรในแต่ ละปีนั้ นจะท าให้ผู้ บ ริหารสามารถที่ จะประเมิ น
งบประมาณล่วงหน้าได้วา่ จะต้องใช้งบประมาณจานวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพิ่มขึ้น
2.5 ปัจจัย ด้านการสูญ เสีย ก าลังคนโดยเฉลี่ย ในแต่ละปีปัจจั ย นี้ถือเป็นข้อที่สาคั ญ
ปัจจัยหนึ่งเนื่องจากจะทาให้ผู้บริหารทราบคร่าว ๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝุายไหนที่มีความจาเป็นจะต้องเตรียม
กาลังคนเป็นอันดับแรก และฝุายไหนที่ต้องมีการเตรียมกาลังคนเป็นฝุายสุดท้าย ทั้งนี้จะทาให้ผู้บริหาร
สามารถก าหนดแผนการขาดแคลนก าลั งคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหาก าลังคนประเภทนั้นมา
ทดแทนได้ล่วงหน้า
สาหรับการวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จานวนคน การพัฒนาคนใน
องค์กร การใช้คน และการควบคุมคน โดยที่องค์กรจะต้องมั่นใจว่าองค์ก รมีปริมาณคน มีคนที่มีคุณสมบัติ
คุณภาพ และคุณลักษณะตามที่ต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และในเวลาที่ต้องการ
รวมทั้ง ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้ นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์ก ร ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ได้ให้
ความหมายของการวางแผนกาลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. การวางแผนกาลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของ
แรงงาน การก าหนดวิธีก ารที่จะใช้ใ นการวางแผนอาชีพสาหรั บ คนงาน การพัฒนาตัวแบบสาหรับ การ
วางแผนคัดเลือก และการเลื่อนตาแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับ
การคัดเลือกคนเข้าทางาน
2. การวางแผนกาลังคน คือ การวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุม
กิ จกรรมทั้งหมดของหน่ว ยงาน ได้ แก่ การเลือ กสรร การบรรจุ การฝึก อบรม การศึ ก ษา การบริ หาร
เงินเดือนและค่าจ้าง ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆ
3. การวางแผนกาลังคน คือ นโยบายด้านกาลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่
เศรษฐกิ จ ตามกรอบนี้ จ ะวั ด ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของก าลัง แรงงานของชาติ การวางแผนตาม
ความหมายนี้ จะมองในแง่โครงสร้างของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการคาดการณ์ดา้ นอาชีพอุตสาหกรรมและแรงงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิด
จากการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร
4. การวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการที่ทาให้องค์ก รหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและ
ประเภทของบุค คลในปริ มาณที่ถู ก ต้ องเหมาะสม ในแหล่ งที่ ถู ก ต้อ ง ในเวลาที่ เ หมาะสม ซึ่ง ก่อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์และประหยัดสูงสุดสาหรับความสาคัญของการวางแผนกาลังนัน้ สามารถสรุปได้ดังนี้
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4.1 การวางแผนกาลังคนทาให้องค์กรสามารถคาดการณ์ส่งิ ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า
ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
4.2 การวางแผนกาลังคนทาให้ทราบข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกาลังคนที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนีเ้ พื่อปรับการใช้กาลังคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4.3 การวางแผนกาลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้า
กับกระบวนการวางแผนองค์กร
4.4 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ ลูกจ้าง
ผลิตได้กับเกณฑ์ที่องค์กรตั้งไว้
4.5 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรในแต่ละอาชีพและในแต่ละระดับ
4.6 การวางแผนกาลั งคนจะทาให้องค์ก รสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภท และระดับ
ทักษะของบุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่ อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดให้ ซึ่ง
จะเป็นผลทาให้ทั้งองค์การและบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว
4.7 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์ก รพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคต
เพื่อการกาหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ
4.8 การวางแผนกาลังคนจะทาให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจานวนมากและต้องใช้เวลามาก
จากประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.) ได้มีประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท า
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 จึงต้องมีการจัดทา
แผนอัตรากาลังในรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วกั บ อัตราตาแหน่ง ก าหนดให้ค ณะกรรมการพนัก งานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดตาแหน่ ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใดให้
คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลั กษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
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1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วน
ตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยเสนอให้คณะกรรมการ
ข้า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ว นท้อ งถิ่ น (ก.จั ง หวั ด ) โดยก าหนดให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตรากาลัง เพื่อวิเคราะห์อานาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลังและกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว จึงได้จัดทา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขึน้
ความจาเป็นในการทาแผนอัตรากาลัง
1. การวางแผนอัตรากาลัง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับ
ตาแหน่ง ต้องดาเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้ นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์ และขอบเขตหน้าที่ของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยกาหนดเป็นแผนอัตรากาลัง
ล่วงหน้า 3/5 ปี
2. ต้องมีแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลและแผน
งบประมาณ (แผนงบแบบ PPB: Planning Programming Budgeting) การกาหนดอัตรากาลังคนต้อง
สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+
แผนเงิน+แผนกาลังคน )
3. การทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ( Post Audit ) การกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตาแหน่ง(Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน(Redeployment) เพื่อปูองกัน
ปัญหาหน้าที่ซ้าซ้อน คนล้นงาน และกาลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน
4. เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบไปพร้อม ๆ กัน
ทั้งหน้าที่ของหน่วยงาน โครงการ ระบบงาน การกาหนดตาแหน่ง และการปรับระดับตาแหน่ง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน ทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง หน่วยงานมี
บทบาทหน้าที่อย่างไร
2.2 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า มะนาว มี ก ารก าหนด การจั ด อั ต ราก าลั ง
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว ตามกฎหมายจั้ง
ตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาวแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีการปรับปรุงส่วนราชการ และการจัด
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ระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิมเหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้อง
เหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือ พนักงานส่วนตาบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบอัตรากาลัง พิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า
(3 ปี) หน่วยงานมีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการ
จากัดกาลังคนภาครัฐ
2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถปรับ ปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการ
วิเคราะห์ตาแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ที่ มีความเข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการ
กาหนดหลักเกณฑ์จะช่วยให้กระบวนการกาหนดตาแหน่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วน
ราชการนัน้ ๆ
2.6 การจัดทารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ว่าตาแหน่งใดมีหน้าที่การงานอะไรบ้าง ทาให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ตาแหน่ง การตรวจสอบการ
กาหนดตาแห่ง และเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย
2.7 สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหา
อะไรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม
2.8 สร้างและรักษานักวิชาการไว้ในระบบราชการ มีการนาหลักเกณฑ์การกาหนด
ตาแหน่งโดยพิจารณาผลงานทางวิชาการ สร้างความก้าวหน้าในสายงาน
- ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ชานาญการ ใช้ความรูอ้ ย่างลึกซึง้ และกว้างขวาง มี
ประสบการณ์และระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน
- ปฏิบัติงานโดยอิสระเป็น ปฏิบัติงานด้วยตนเองมากกว่า 80%
- ลักษณะงานเป็นการวิเคราะห์วิจัยทางวิชาการระดับสูง/ถ่ายทอดคามรู้/
พัฒนาการทางด้านวิชาการ
- กาหนดขึ้นตามความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ
- กาหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายตาแหน่ง
- มีระบบการเข้าสู่ตาแหน่ง ระบบการเลื่อนตาแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็น
ตาแหน่งที่กาหนดเป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ
- มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบ
เลิกตาแหน่ง
- การวัดผลงานใช้คณะคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาจากผลงาน
ย้อนหลัง
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2.9 การปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ตอ้ งทาควบคู่กับการวางแผน
อัตรากาลัง ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผูร้ ับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตรากาลัง โดย
ต้อง
- ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องทาบ้าง มีปัญหาอย่างไร และ
ต้องปรับปรุงอะไร
- ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจาและงานวิชาการ
- ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็น
อย่างดี
2.10 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า มะนาว มี ก ารก าหนดต าแหน่ ง การจั ด
อัตรากาลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
2.11 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
2.12 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการ
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ ง านและมี ก ารลดภารกิ จ และยุ บ เลิ ก หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ จ าเป็ น การต่ อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.13 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลท่ ามะนาว โดยคณะกรรมการจั ดท าแผนอัต ราก าลั งซึ่ ง
ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่วน
ราชการเป็ น กรรมการ และมี ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น 1 คน เป็ น เลขานุ ก าร จั ด ท าแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนือ้ หาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ามะนาว ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้อง
กั บ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ง ชาติ แผนพัฒ นาจัง หวั ด แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาวบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จาเป็นต้อง
จัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการ
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พิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นนั้ ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลัง ให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังให้ปรับเปลี่ยน
ไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรร
กาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต
3.2 การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดลพบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายขอกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากรเข้ า มาร่ ว มในการพิ จ ารณา เพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี อ ยู่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะคานึงถึง
3.3.1 การจั ด ระดั บ ชั้ น งานที่ เ หมาะสม ในพิ จ ารณาถึ ง ต้ น ทุ น ต่ อ การก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล (ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง) โดย
หลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังนัน้ ในการกาหนดอัตรากาลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลในแต่ละส่วน
ราชการจะต้องมีก ารพิจารณาว่าตาแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ย น
ลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุค คลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญั ติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่
ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ประมาณงานต่อบุคคลจริง
โดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทีย บย่อมต้องใช้อัตรา
กาลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งาน
มาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การ
คานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ( Relative
lnformation) มากกว่ า จะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการก าหนดค านวณอั ต ราก าลั ง ต่ อ หน่ ว ยงานจริ ง เหมื อ นใน
ภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณเวลาที่ใ ช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณา
ปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้ง
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อาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่ วยงานอื่น ก็มี
ความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผา่ นมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนา
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่
ต้องใช้สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึ งประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรี ย บเที ย บกั บ ผลงานในปั จ จุ บั น และในอนาคตมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ อาจต้ อ งมี ก าร
พิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุน
การทางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความ
คิด เห็น จากผู้ มีส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย หรื อ นาประเด็น ต่ าง ๆ อย่ างเรื่อ งการบริ ห ารงาน งบประมาณ คน มา
พิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจั ดโครงการสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้าง
องค์กรและการแบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนด
โครงสร้างที่มากเกินไปจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สาร
บรรณและบริหารทั่ว ไปส่ว นราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างใน
ปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนัน้ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบัน
ของแต่ละส่วนราชการนัน้ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.3 ความคิ ดเห็ น ของผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสี ย เป็ นการสอบถามจากเจ้า หน้า ที่
ภายในส่ ว นราชการและผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นราชการนั้ น ๆ ผ่ า นการส่ ง แบบสอบถามหรื อ การ
สัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจารณาเปรียบเที ยบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่น ๆ กระบวนการนี้
เป็นกระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบ
จานวนกรอบอัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ในตาบล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในตาบล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกันโดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลด
จานวนกรอบอัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนด
กรอบอั ตราก าลั งที่ เ ป็ นระบบมากขึ้ น นอกจากนั้น ยั งมี จุด มุ่ง เน้ นให้ ส่ วนราชการพิ จารณาการก าหนด
ตาแหน่งที่เหมาะสม Right jobs มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนดกรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนด
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ตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงานทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่
กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน
และส่วนราชการอื่น ก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็
น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนีเ้ ป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้
เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง นี้
จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอ ในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิง
วิ ช าการส าหรั บ การวางแผนกรอบอั ต ราก าลั ง ที่ เ หมาะสมตามภารกิ จ งานของแต่ ล ะส่ ว นราชการ
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีก ารดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไ ปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ เช่น
-การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
-การจัดทากระบวนการจริง Work process จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนาไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผลการ
จัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ Process Re-engineer
อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-การเก็ บ ข้ อ มู ล ผลงาน จะท าให้ ส ามารถพยากรณ์ แ นวโน้ ม ของภาระงาน ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรับรองภารกิจที่จะเพิ่ม/
ลดลง
ขั้นตอนสาหรับการวางแผนอัตรากาลังประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
1. ทบทวนกระบวนการทางานและขั้นตอนการทางาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
2. ทาการสารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระ
งานที่ต้องทาเพิ่มหรือไม่จาเป็นต้องทาหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทาได้
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนอัตรากาลังประจาปี เช่น จานวน
บุคลากรปัจจุบัน งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
4. นางบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาคานวณอัตรากาลัง โดยคิดจากค่าจ้าง
เงินเดือนบุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดาเนินงาน
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (Ratio Analysis)
ประสิทธิภาพการทางาน พนักงานต่ออุปกรณ์
6. นาการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจานวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
7. จัดทาแผนอัตรากาลังประจาปีของหน่วยงานต่าง ๆ
8. ควบคุมอัตรากาลังคนตามแผนอัตรากาลังประจาปี
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9. ดาเนินการปรับปรุงอัตรากาลัง ลด-เพิ่ม จานวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น
เกลี่ยคนจากหน่วยงานที่มีอัตรากาลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากาลังขาด
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากาลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงกาลังเงิน
กาลังงบประมาณ กาลังคน กาลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการ
ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ทั้ ง ประเทศ ก็ ไ ม่ ค วรมอบให้ ท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การ เช่ น งานทะเบี ย นที่ ดิ น
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นดาเนินการมีขอ้ พิจารณา ดังนี้
1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอานวยความสะดวกใน
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การกาจัดขยะมูล
ฝอย
2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการปูองกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง
2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสาคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก
เช่น การจัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็นต้น
2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น หากปล่อยให้ประชาชนดาเนินการเองอาจไม่ได้
รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีการจัดตลาดและงานต่าง ๆ ที่มีรายได้ โดยสามารถเรียกค่าบริการจาก
ประชาชน
3. กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ส ามารถแก้ ปั ญ หาของจั ง หวั ด ลพบุ รี ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
4. กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกั บ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ
5. ก าหนดความต้องการพนัก งานจ้างในองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ หัวหน้าส่ว น
ราชการเข้ามามีสว่ นร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
และอานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ
ลูกจ้างจ้างประจาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
6. กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่
ความรับ ผิด ชอบ ปริมาณงานและคุ ณภาพของงานให้เ หมาะสมกั บ โครงสร้า งส่วนราชการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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7. จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
8. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี มีความครบถ้วน สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนี้
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์ก ารบริ หารส่วนตาบลท่ามะนาว ตั้งอยู่ที่ ตาบลท่ามะนาว อาเภอชัย บาดาล
จังหวัดลพบุรี เดิมเป็นสภาตาบลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไปเล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25
ธันวาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีสานักงานอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่
1 บ้านสันตะลุง ห่างจากที่วา่ การอาเภอชัยบาดาล 4 กิโลเมตร โดยมีเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
แผนที่ตาบลท่ามะนาว

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตาบลบัวชุม
ตาบลท่าดินดา
ตาบลหนองผักแว่น อาเภอท่าหลวง
ตาบลลานารายณ์
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1.2 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว มีเนื้อที่รวม 26.30 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 19,273 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นเขตปุาสงวนแห่งชาติ บางส่วนเป็น นส.3 และโฉนดที่ดินมี
จานวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน แม่น้าปุาสักไหลผ่าน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ความ
ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร
1.3 เขตการปกครองและประชากร
มีจานวนหมูบ่ ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล เต็มทั้ง 8 หมูบ่ ้าน พืน้ ที่
รวม 26.90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,273 ไร่ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,312 คน 1,346
ครัวเรือน เฉลี่ยประชากร 123.58 คน/ตารางกิโลเมตร
ตารางข้อมูลจานวนประชากร ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
จานวนประชากร
ห
ชื่อบ้าน
ครัวเรือน
รวม (คน)
ชาย
หญิง
1 บ้านสันตะลุง
222
246
241
487
2 บ้านท่ามะนาว
423
430
458
888
3 บ้านคลองไทร
50
61
67
128
4 บ้านโรงสูบ
185
183
216
399
5 บ้านถนนสุด
109
140
157
297
6
บ้านท่าฉาง
156
253
264
517
7 บ้านคลองเดื่อพัฒนา
133
223
220
443
8 บ้านเนินมะพร้าว
68
73
80
153
รวม
1,346
1,609
1,703
3,312
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ
- อาชีพของประชากร ตาบลท่ามะนาว รายได้เฉลี่ยของประชากรส่วนใหญ่
เกิดจากภาคเกษตรกรรม มีพืน้ ที่ทางการเกษตรกรรม อยู่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมดในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว โดยมีพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด มันสาปะหลัง เป็นต้น
1. การศึกษา โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี ที่ 2 มีจานวน 2
โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสันตะลุง หมูท่ ี่ 1 ตาบลท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว หมู่ที่ 4 ตาบลท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว มี 1 แห่ง
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
- ที่อา่ นหนังสือพิมพ์ประจาหมูบ่ ้าน 8 แห่ง (หมูท่ ี่ 1 – 8)
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2. สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ 3 คน
- อาสาสมัครสาธารณสุข
73 คน
- สาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน
8 แห่ง (หมูท่ ี่ 1 - 8 )
3. ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
- ศูนย์ อปพร.ตาบลท่ามะนาว
1 แห่ง
4. ศาสนา
- วัด 5 แห่ง
วัดสันตะลุง
ตั้งอยู่หมูท่ ี่ 1
วัดคลองไทร , วัดธงชัยวราราม
ตั้งอยู่หมูท่ ี่ 3
วัดท่าฉางราษฎร์บารุง
ตั้งอยู่หมูท่ ี่ 6
วัดท่ามะนาว
ตั้งอยู่หมูท่ ี่ 7
- สานักสงฆ์ 1 แห่ง คือสานักสงฆ์วัดปุาเนินสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
5. การคมนาคม
- ถนนลาดยาง
8 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 สาย
- ถนนผิวจราจรลูกรัง
34 สาย
6. แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
2
แห่ง
- บ่อน้าตื้น
แห่ง
- บ่อโยก
แห่ง
- ระบบประปาหมูบ่ ้าน
18
แห่ง
- การประปาภูมภิ าค
4
แห่ง
1.5 ข้อมูลอื่นๆ
การรวมกลุ่มของประชาชน
- กลุ่มอาชีพ
2
กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์
8
กลุ่ม
- กลุ่มอื่นๆ
กลุ่ม
1.6 จุดเด่นของพื้นที่
เขตพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม
ติดกับแม่น้าปุาสัก
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สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
1. ปัญหาถนนภายในหมูบ่ ้านและถนนสาหรับขนส่งพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนน
ดิน และลูกรัง สภาพการจราจรยังใช้การได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมาลาบาก
2. ปัญหาถนนคอนกรีตแตกร้าวเนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานาน เกิดการกัดเซาะของ
น้าฝน และมีรถบรรทุกเกินขนาดวิ่งสัญจรไปมาทาให้ถนนชารุด
3. ปั ญ หาระบบน้ าประปาผิ ว ดิ น ยั ง ไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน บางหมู่ บ้ า นน้ าประปาเป็ น หิ น ปู น
และขยายเขตประปาเข้าไปยังไม่ทั่วถึง
4. ปัญหาไฟฟูาขยายเขตไม่ทั่วถึง เนื่องจากมีครัวเรือนมากขึ้น จึงทาให้ไฟฟูาขยายเขตเข้า
ไป ยังไม่ทั่วถึง
5. ปัญหาไฟฟูาสาธารณะชารุดจึงทาให้แสงสว่างไม่เพียงพอ
6. ในฤดู แล้งประชาชนขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร จาเป็นต้องขุดสระน้า รวมถึง
คลอง และสระน้าเดิมที่ตื้นเขิน เพื่อให้สามารถกักเก็บน้าได้ตลอดปี
7. ประชาชนขาดความรู้ในการทาการเกษตรโดยวิธีธรรมชาติ และยังใช้สารเคมีในการทา
การเกษตรเป็นจานวนมาก
ความต้องการ
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการก่อสร้าง
และซ่อมแซมถนนภายในหมูบ่ ้านและระหว่างหมู่บ้าน
2. จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ภายในหมูบ่ ้าน
3. ปรับปรุงระบบประปาของตาบลให้มีคุณภาพ และสามารถให้บริการกับประชาชนได้
อย่างทั่วถึง
4. สนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตไฟฟูาเพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน
5. สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะที่ชารุด
6. ประสานงานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ จั ด หางบประมาณมาสนั บ สนุ น
การดาเนินการภายในตาบลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการได้เอง
7. ประสานหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรปลอดสารพิษมาให้ความรู้กับ
ประชาชนในพื้นที่
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2. ด้านการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต
สภาพปัญหา
1. ประชาชนยังมีการเจ็บปุวยจานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ และผูป้ ุวยเอดส์
2. ประชาชนส่วนใหญ่มีร ายได้น้อย มีความจาเป็นต้องออกไปทางานนอกถิ่นฐานบ้านเกิด
ทาให้มเี ยาวชน ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และผูต้ ิดเชือ้ HIV จานวนหนึ่งถูกทอดทิง้
3. ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดเข้ามาในพืน้ ที่
4. ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ในด้านการรักษาสุขภาพอนามัยที่ถูกวิธี
5. ประชาชนไม่มีงานทาตลอดปีว่างงานในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวทาให้ไม่มีรายได้ รวมถึงปัญหา
เศรษฐกิจ และตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ไม่สามารถรองรับแรงงานได้ทาให้มีผู้ว่างงานจานวนมาก
ความต้องการ
1. สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ, ผูพ้ ิการ และผูป้ ุวยเอดส์
2. สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ดอ้ ยโอกาสทางสังคม
3. สนับสนุนการดาเนินงานโครงการเพื่อลดปัญหายาเสพติดในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ส่งเสริม
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ส่งเสริมบทบาทของเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ในการทากิจกรรมต่างๆ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในด้านการดูแลสุขภาพอนามัย
5. สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพเพื่อให้สามารถดาเนินการด้านเศรษฐกิจชุมชน
อย่างได้ผล
3. ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
สภาพปัญหา
1. ประชาชนบางส่วนมีฐานะยากจนทาให้ขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึน้
2. แหล่งท่องเที่ยวในพืน้ ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเท่าที่ควร
3. ขาดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
ความต้องการ
สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในพืน้ ที่และสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กเรียน
ดี แต่ฐานะยากจน
1. จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและบารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามน่าชม
2. จัดสรรงบประมาณให้การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
4. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
1. ปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะขาดการบริหารจัดการที่ดี
2. ปัญหาขยะในพื้นที่มปี ริมาณมากขึ้นในอนาคต
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ความต้องการ
1. ควรมีการบริหารจัดการการทิ้งขยะที่ดีกว่านี้ หรือควรหาที่ทิ้งขยะเนื่องจากอยู่ใกล้
แหล่งชุมชน
2. ควรมีการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะลงในอนาคต
5. ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
สภาพปัญหา
1. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และจิตสานึกในการทางาน
เพื่อส่วนรวมของตนเอง
2. ประชาชนบางส่วนยังขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนทาให้การระดมความคิดในการ
พัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากมีความแตกแยกทางความคิดของผู้นาในบางกลุ่ม
3. ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการเมือง การบริหารทาให้ขาด
ความสนใจที่จะเข้าร่วมในกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดเวทีประชาคมการติดตามและตรวจสอบด้านต่างๆ
เป็นต้น
4. ผูน้ าและบุคลากรยังได้รับการอบรมศึกษาดูงาน และการพัฒนายังไม่ทั่วถึง
5. สมาชิกในชุมชนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในความหมายของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ความต้องการ
1. ประชาสั มพันธ์ ให้ป ระชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกั บ บทบาทหน้าที่และจิตสานึก
ในการทางานเพื่อส่วนรวมของตนเอง
2. ประชาชนบางส่วนยังขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชนทาให้การระดมความคิดในการ
พัฒนาท้องถิ่นถูกครอบงาทางความคิดจากผู้นาท้องถิ่นบางกลุ่มเท่านั้น
3. ประชาชนบางส่ ว นยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในระบบการเมื อ ง การบริ ห ารท าให้
ขาดความสนใจที่จะเข้าร่วมในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีประชาคมการติดตามและตรวจสอบ
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วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร เพื่อการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อ งมุ่งไปในทิศทางที่จะทาให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้ การกาหนด
วิสัยทัศน์จงึ เป็นหลักชัยในการพัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่รงุ่ เรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
“ตาบลแห่งพลังงานทดแทน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และการผลิตภาคการเกษตรกรรม
พันธกิจที่ 2 พัฒนาสนับสนุนยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรูเ้ ชิง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองและปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณะสุข เขตปลอดยาเสพติดตลอดจน
อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
พันธกิจที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 5 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดโี ดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครองและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
พันธกิจที่ 6 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีที่ดนิ ทากินเป็นของตนเองได้รับ
เอกสารสิทธิ์
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอาเภอชัยบาดาล
“ชัยบาดาล แหล่งเรียนรู้ เมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”
พันธกิจ (mission)
พันธกิจที่ 1 สร้างกลไกลการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนา
ชัยบาดาล
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
พันธกิจที่ 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ 4 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ปรับตัว ปลอดภัยและน่าอยู่
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3. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี
“ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย พลังงานทดแทน ท่องเที่ยวอารยธรรม
มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข”
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจ
พันธกิจที่ 3 พัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมให้มีความสุข
พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานทดแทนของ
จังหวัดลพบุรี
พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีสว่ นร่วม
พันธกิจที่ 6 เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
แบบมีสว่ นร่วม
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
1. องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่าง
ทั่วถึง
3. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
4. ประชาชนมีงานทามีรายได้เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินชีวติ
5. สังคม ชุมชน มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
7. การบริหารในระบบบูรณาการ และการทางานเน้นความโปร่งใส
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชีว้ ัดระดับกลยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง
1. จานวนที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนา
แหล่งน้าสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน
2. ร้อยละของจานวนไฟฟูาสาธารณะที่
2. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
เพียงพอต่อความต้องการของ
3. การส่งเสริมอาชีพ การมีงานทา และ
ประชาชน
ความเข้มแข็งของหมูบ่ ้าน/ชุมชน
3. ร้อยละของแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
4. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การ
และเพื่อการอุปโภคบริโภคได้รับการ
การเกษตรตามแนวพระราชดาริ การทา
ปรับปรุงให้ใช้การได้
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย
4. ประชาชนมีน้าประปาสะอาดสาหรับ
5.การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทดแทน
อุปโภคและบริโภคที่เพียงพอ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่องเที่ยว
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชีว้ ัดระดับกลยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
1. ร้อยละแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ยกระดับ
2. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
มาตรฐานการให้บริการ
วัฒนธรรม/เศรษฐกิจชุมชน
2. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
3. การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และ
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชีว้ ัดระดับกลยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
1. จานวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สนิ
ครอบครัวและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชีวติ ร่างกาย เพศ ครอบครัวและยา
2. การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ
เสพติดลดลง
เด็ก สตรี คนชราและผูด้ ้อยโอกาส
2. ร้อยละของจานวนผู้ได้รับพัฒนา
3. การส่งเสริมสาธารณสุข กีฬา กิจกรรม
คุณภาพชีวติ มีความเป็นอยู่ดีข้ึน
นันทนาการ
3. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพ
4. การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ร่างกายที่แข็งแรง
ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
4. ร้อยละของกิจกรรมการส่งเสริม
5. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี
6. การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทา
5. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการ
สาธารณภัย
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
6. ร้อยละของโครงการที่สง่ เสริมการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ การบรรเทา
สาธารณภัยที่เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชีว้ ัดระดับกลยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. การคุ้มครอง ดูแล อนุรักษ์ บารุงรักษา ส่งเสริม 1. จานวนต้นไม้ที่ปลูกในที่สาธารณะ
สนับสนุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึน้
2. การกาจัดขยะและน้าเสียอย่างถูกสุขลักษณะ
2. จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการดูแล
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
บารุงรักษา (ขุดลอก/กาจัดวัชพืช)
3. จานวนขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชีว้ ัดระดับกลยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. การพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร 1. หน่วยงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติ
สถานที่ การจัดเก็บรายได้และการบริการ
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ประชาชน
2. ประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึง
2. การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจ และ
พอใจในการให้บริการ
นโยบายของรัฐ
3. หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการให้บริการ/ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์อื่น ๆ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชีว้ ัดระดับกลยุทธศาสตร์
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
1. ร้อยละของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิ์
ทากินเป็นของตนเอง
ในที่ดนิ ทากินเป็นของตนเอง
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การก่อสร้างและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลและยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ดังนี้
1.1 ปรับปรุงและก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนหินคลุกในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่ามะนาว รวมทั้งถนนเพื่อการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
1.2 จัดระบบการคมนาคมและการจราจร ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาวให้
ทั่วถึง
1.3 ขยายเขตไฟฟูา และระบบการสื่อสารให้พอเพียงกับความต้องการของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
1.4 ประสานงาน กระทรวง ทบวง กรม กอง จังหวัด อาเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อนาเสนอโครงการของบประมาณสนับสนุนการพัฒนาด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และด้านอื่น ๆ
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2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมอาชีพราษฎร ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
ส่งเสริมการสร้างงาน พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน
2.2 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ จัดหาปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูกรวมทั้งส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองของเกษตรกร
2.3 สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
2.4 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและมีการกระจายรายได้
2.5 สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานทดแทน เช่น สบู่ดา เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ เกษตรกร ให้มพี ลังงานใช้อย่างเพียงพอในอนาคต และตอบสนองพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
3. นโยบายด้านสังคม
3.1 การปรับปรุงและจัดระบบการศึกษา สาธารณสุข ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวติ
3.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่สืบไป
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้เกิด
ขึน้ กับประชาชนในท้องถิ่นมากยิ่งขึน้
3.4 อุดหนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงบูรณะวัดวาอาราม ศาสนสถาน
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสวนสาธารณะ ลานกีฬา และสถานที่ท่องเที่ยวในพืน้ ที่
3.6 สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเข้มแข็งในทุกหมู่บ้านเพื่อปูองกัน
ปัญหายาเสพติด
3.7 จัดให้มกี ารสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส ให้พ้นสภาพความ
เดือดร้อน และให้สามารถดารงชีวติ อยู่ได้ตามสมควรแก่ฐานะ
4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 การจัดปรับปรุงสภาพแวดล้อและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เป็นอบต.ที่น่า
อยู่ มีความสะอาดร่มรื่น
4.2 จัดให้มกี าจัดเก็บและคัดแยกขยะตามหลักวิชาการเพื่อนาไปใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน และจัดเก็บค่าบารุงให้เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ
4.3 จัดงบประมาณเพื่อปลูกต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว จัดหาสถานที่สาหรับทา
สวนสาธารณะ ไว้สาหรับพักผ่อน
4.4 สนับสนุนนโยบายของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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5. นโยบายด้านสาธารณสุข
5.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ อสม.ในพืน้ ที่
5.2 เสริมสร้างสุขภาพประชาชนโดยสนับสนุนให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีการออกกาลังกาย
ทุกวัน
5.3 แนะนาและสนับสนุนให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงเพื่อสุขภาพที่ดี มีอายุ
ยืนยาวและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน เยาวชน
6. นโยบายด้านการป้องกันและกาจัดโรคติดต่อ
6.1 จัดให้มเี ครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ายาเคมี เพื่อกาจัดลูกน้ายุงลายปูองกันการเกิด และ
แพร่ระบาดของโรคไขเลือดออก
6.2 จัดให้มีงบประมาณเร่งด่วนกรณีฉุกเฉิน เมื่อเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรง
7. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.1 จัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนอปพร.
7.2 จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงการอบรม เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกิจการ อปพร. เช่น รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิงอเนกประสงค์ รถกู้ภัย ถังเคมีดับเพลิง เครื่องสูบ
น้า ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง
8. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
8.1 ส่งเสริมให้มีการประชาคมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนา
8.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสว่ นร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
8.3 สนับสนุนชมรมกานัน ผูใ้ หญ่บ้าน ผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตร
กานัน ให้มีความเข้มแข็ง
การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ หรือ นโยบายในการพัฒนาและแนวทางนโยบายต่า ง ๆ อยู่บ น
พื้นฐานความเป็นจริงภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดให้ ไว้เป็นภารกิจและอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล และสอดคล้องกั บ นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุ ทธศาสตร์ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ลพบุรี และยุ ท ธศาสตร์ขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลท่ามะนาว เพื่อให้ก ารพัฒนาตาบลดาเนิ นไปใน
แนวทางเดีย วกั นการด าเนิน การต่ าง ๆ จ าเป็น ต้องประสานกั บ องค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น อื่น ๆ กั บ
หน่วยงานภาคราชการหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่ น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่ามะนาว จะสมบูรณ์ได้จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน ในพื้นที่ให้เกิดความ
ตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลท่ า มะนาว ยั ง ได้ เ น้ น ให้ ค นเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นาในทุ ก กลุ่ ม ทุ ก วั ย ของประชากร
นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่
จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพจะ
เน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและยังส่งเสริมให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2550 และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ใช้เทคนิค
Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพืน้ ที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัย
คุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจ
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว ยังได้กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ามะนาวแบบองค์รวม มีดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. เป็นที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และทางผ่านแหล่งท่องเที่ยว
อื่น ๆ
2. มีแหล่งน้าสาหรับอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
3. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพมหานคร
4. ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาวมีอาชีพรองรับ
จากโรงงานน้าตาล TN โรงงานปุ๋ย โรงงานกระดาษ
5. มีแหล่งน้าสาหรับทาอาชีพประมงน้าจืด
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จุดอ่อน (Weakness)
1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ที่อยู่อาศัย และทาเกษตรกรรม
2. มีงบประมาณในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรค่อนข้างจากัด
3. การบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ยังไม่ได้มาตรฐาน
4. วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการบริหารจัดการไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
โอกาส (Opportunity)
1. เป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวและทางผ่านระดับประเทศ เพิ่มโอกาสด้านการ
ค้าขาย ประชาชนให้มรี ายได้เพิ่มขึ้น
2. แม่น้าปุาสักเป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่ มีน้าอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ
3. การแปรรูปสินค้าจากการทาประมงน้าจืด
อุปสรรค (Threat)
1. มีขอ้ จากัดในเรื่องงบประมาณ ในเรื่องของการจัดสรรน้าเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมพืน้ ที่การเกษตรและอื่น ๆ
2. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
3. การรวมกลุ่มหรือรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างยาก เพราะประชาชน
ส่วนใหญ่มอี าชีพรับจ้างไม่มีเวลาว่างที่จะ รวมตัวกันเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
4. ประชาชนส่วนใหญ่มอี าชีพรับจ้าง ไม่มกี ารศึกษาต่อ และ ขาดทักษะ ฝีมือ
แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานรับจ้าง
5. มีแหล่งน้าจากแม่น้าปุาสัก แต่ยังขาดการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่ามะนาว ด้ายแยกตามยุทธศาสตร์
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) ให้มนี ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(3) ให้มแี ละบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(4) ให้มแี ละบารุงรักษาทางระบายน้า
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(6) การสาธารณูปการ
จุดแข็ง
1. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพมหานคร
2. มีแหล่งน้าที่สร้างขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร
3. มีไฟฟูา โทรศัพท์ ในการอานวยความสะดวกต่อการดารงชีวติ พอสมควร
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4. มีบ่อน้าตื้น บ่อบาดาล ไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
จุดอ่อน
1. การบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ยังไม่ได้มาตรฐาน
2. โครงสร้างพื้นฐานในหมูบ่ ้าน ยังไม่ดีพอ มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคม
ไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน
โอกาส
1. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การ
สนับสนุนงบประมาณในเส้นทาง สายหลักที่ตอ้ งใช้งบประมาณจานวน มากอย่างต่อเนื่อง
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบล
อุปสรรคหรือข้อจากัด
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ ปูองกันโรคและ
ระงับโรคติดต่อ
(2) ให้มแี ละบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้ ้อยโอกาส
(4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(5) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(6) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
จุดแข็ง
1. การบริหารจัดการ ผู้นา ผูบ้ ริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการ
พัฒนาในด้านสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
2. องค์การบริหารส่วนตาบลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3. องค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของนักเรียน
หมูบ่ ้าน และตาบลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกาลังกายในหมู่บ้าน
4. องค์การบริหารส่วนตาบลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง เช่นรดน้าผูส้ ูงอายุ ประเพณีลอยกระทง แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ
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จุดอ่อน
1. ประชาชนยังขาดการสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐ
จัดให้ความช่วยเหลือ
2. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคม และสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
3. ผูน้ าระดับหมูบ่ ้านยังไม่เห็นความสาคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกาลังกาย
อย่างจริงจัง
โอกาส
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี โอกาส
ที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก
3. องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแล
ผูด้ ้อยโอกาสในตาบลได้โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและตาบล
4. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
อุปสรรคหรือข้อจากัด
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ตอ้ งอาศัยความ
ร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิด
ความล่าช้าในการทางานประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. การปูองกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถทาได้ครอบคลุมพืน้ ที่ทั้งตาบลได้
เช่น โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและลักธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(3) การวางผังเมือง
(4) จัดให้มที ี่จอดรถ
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(6) การควบคุมอาคาร
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จุดแข็ง
1. มีสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนในพืน้ ที่ครบทุกหมู่บ้าน
2. มีบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ
จุดอ่อน
1. มีอุปกรณ์/เครื่องจักร ไม่เพียงพอ
2. สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนยังไม่เข้าใจบทบาทของตน
3. ในช่วงฤดูแล้งมักเกิดไฟไหม้จากการเผาอ้อย ซึ่งยากในการควบคุม
โอกาส
1. มีหน่วยเคลื่อนที่สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพประชาชน
อุปสรรคหรือข้อจากัด
1. มีภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย
2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(2) ให้มแี ละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(4) ให้มตี ลาด
(5) การท่องเที่ยว
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน
จุดแข็ง
1. องค์การบริหารส่วนตาบลมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากลุ่ม
อาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลทาหน้าที่ประสานงาน
ระดับหมูบ่ ้าน ตาบล และอาเภอ ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น เกษตรแปลงใหญ่ พลังงานทดแทน ผักปลอด
สารพิษ ฯลฯ
จุดอ่อน
1. ในพืน้ ที่ยังไม่มีตลาดที่มีมาตรฐาน
2. ไม่มแี หล่งส่งเสริมการขายหรือแสดงสินค้า
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โอกาส
1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อุปสรรคหรือข้อจากัด
1. ในพืน้ ที่ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รจู้ ักอย่างแพร่หลาย
2. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ที่อยู่อาศัย และทาเกษตรกรรม
3. มีงบประมาณในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรค่อนข้างจากัด
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
จุดแข็ง
1. ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการคุ้มครอง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
จุดอ่อน
1. ขาดบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถเฉพาะด้านในการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โอกาส
1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่
2. มีนโยบายภาครัฐสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อุปสรรคหรือข้อจากัด
1. เกษตรกรยังใช้วธิ ีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผดิ วิธี เช่น การเผาไร่อ้อย-ข้าวโพด
เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แต่ทาลายสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(3) การจัดการศึกษา
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
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จุดแข็ง
1. ผูบ้ ริหารเป็นนักพัฒนา ปราชญ์ชาวบ้าน มีนโยบายในการส่งเสริมด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. องค์กร/ชุมชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
3. มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และมีภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
จุดอ่อน
1. ประชาชนส่วนใหญ่ ยึดติดกับวิถีชีวติ แบบเดิม ๆ
โอกาส
1. มีสถานที่สาคัญอันเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ตาบล
2. การพัฒนาวัฒธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดลพบุรีให้
ความสาคัญ
อุปสรรคหรือข้อจากัด
1. การแก้ไขปัญหาด้านศาสนา ศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(5) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
จุดแข็ง
1. องค์การบริหารส่วนตาบลมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่าเสมอ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
3. องค์การบริหารส่วนตาบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วน
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จุดอ่อน
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่
เพียงพอ
โอกาส
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นการพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม และการพัฒนาระดับจังหวัดลพบุรี มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
เทคโนโลยีในการทางาน เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตาแหน่ง
อุปสรรคหรือข้อจากัด
1. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในหลายงาน เช่น การจัดทา
แผนพัฒนาตาบล การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลาย ๆ ส่วนที่ตอ้ งประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
3. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานัก เกี่ยวกับ
การใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
คานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพืน้ ที่ ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
มาตรา 16,17 และ45 หมายถึง พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
5. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
การกาหนดโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว ได้กาหนดให้เป็นขนาดกลาง
และกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. สานักงานปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังเดิมไว้ ดังนี้
1. ข้าราชการ
จานวนทั้งสิ้น 12 อัตรา
2. ลูกจ้างประจา
จานวน
2 อัตรา
3. พนักงานจ้างตามภารกิจตามคุณวุฒิ จานวน
7 อัตรา
4. พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน
7 อัตรา
รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิน้ จานวน 28 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปลัดอบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง)
จานวน 1
อัตรา
สานักงานปลัด
2. หัวหน้าสานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไปต้น)
จานวน 1
อัตรา
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จานวน 1
อัตรา
4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จานวน 1
อัตรา
5. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
จานวน 1
อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
จานวน 1
อัตรา
7. ครู(คศ.1) (อุดหนุนจากรัฐบาล)
จานวน 1
อัตรา
ลูกจ้างประจา
8. นักทรัพยากรบุคคล
จานวน 1
อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
9. ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
จานวน 1
อัตรา
10. ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1
อัตรา
11. พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1
อัตรา
12. ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็กอนุบาล (อุดหนุนจากรัฐบาล)
จานวน 1
อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
13. นักการภารโรง
จานวน 1
อัตรา
14. แม่บ้าน
จานวน 1
อัตรา
15. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
จานวน 1
อัตรา
16. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติประจาศูนย์พิการ)
จานวน 1
อัตรา
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กองคลัง
17. ผู้อานวยการงานการคลัง (นักบริการงานการคลัง ต้น)
18. นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
19. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
20. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
21. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง
กองช่าง
22. ผูอ้ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างต้น)
23. นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
ลูกจ้างประจา
24. พนักงานประปา (อุดหนุนจากรัฐบาล)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
25. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
26. ผูช้ ่วยพนักงานประปา
27. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)

จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา

จานวน
จานวน

1
1

อัตรา
อัตรา

จานวน
จานวน

1
1

อัตรา
อัตรา

จานวน

1

อัตรา

จานวน

1

อัตรา

จานวน
จานวน

2
1

อัตรา
อัตรา
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เปรียบเทียบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว
กับอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว,ลานารายณ์,ชัยนารายณ์,นาโสม,ห้วยหิน
และอบต.นิคมลานารายณ์ ซึ่งเป็นอบต.ขนาดกลางเหมือนกัน ปี พ.ศ. 2560
ลาดับที่

อปท.

กาหนด
ส่วน
ราชการ

งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2560

พนักงาน ลูกจ้างประจา พนักงาน
ส่วนตาบล
จ้าง

1

อบต.ท่ามะนาว

3

25,000,000

12

2

14

2.

อบต. ลานารายณ์

4

15,500,000

12

1

7

3.

อบต. ชัยนารายณ์

4

16,500,000

12

1

9

4.

อบต.นาโสม

4

16,500,000

14

1

9

5.
6.

อบต.ห้วยหิน

4
4

24,331,895
21,000,000

17
17

-

15
16

อบต.นิคมลานารายณ์

เมื่อมีการเปรียบเทียบอัตรากาลังของตนเองกับอบต. ทั้ง 5 แห่ง ที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน
(Banchmarking) ปรากฏว่ามีการใช้อัตรากาลังมากกว่าอบต.ท่ามะนาว

18
16
14
12

อบต.ท่ามะนาว

10

อบต.ลานารายณ์

8
6

อบต.ชัยนารายณ์

4
2

อบต.นาโสม

้า ง

อบต.ห้วยหิน

นจ
พน
ักงา

ะจา
ลูก
จ้ า ง
ปร

พน
ักงา

นส
่วน
ตาบ
ล

0

อบต.นิคมลานารายณ์

หมาย
เหตุ
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8. โครงสร้างการกาหนดตาแหน่ง
8.1 โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ดาเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจ
ดังกล่าว และในระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนัน้ อาจ
กาหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกาหนดเป็นฝุายและในระยะต่อไป เมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และ
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่าภารกิจนัน้ มีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นกองต่อไป
ดังนี้
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บาเหน็จบานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การ
จัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลอง
ประจาเดือนประจาปีงานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. ส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสารวจ ออกแบบ การจัดทา
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ
การก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและซ่อมบารุง
งานแผนงานด้านวิศวกรรมและเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
การควบคุมการบารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ
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เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังนี้
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานส่งเสริมการเกษตร
3.3 งานรักษาความสะอาดของถนนทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
- งานการประชุม
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ
สภาฯ
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานกฎหมายและคดี
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
- งานกิจการสภาอบต.
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ
สภาฯ
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานกฎหมายและคดี
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานปูองกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
1.4 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนา
การเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ

หมายเหตุ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานปูองกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
1.4 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนา
การเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
เยาวชน
- งานติดตามและประเมินผล
- งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
ส่งเสริมอาชีพ
- งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ
ค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด
รายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ
ค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด
รายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
3.3 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานดูแลและบริหารจัดการคลอง
พลังงานไฟฟูา และกลุ่มผูใ้ ช้น้า

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
3.2 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานดูแลและบริหารจัดการคลอง
พลังงานไฟฟูา และกลุ่มผูใ้ ช้น้า
3.3 งานรักษาความสะอาดของถนน
ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ
-งานควบคุมสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย
-งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย
-งานกาจัดมูลฝอย และน้าเสีย
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