แผนอัตรากําลัง 3 ป
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓

คํานํา
ตามประกาศคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริห ารงานบุ คคลสวนทองถิ่น (ฉบั บ ที่ ๔) ลงวัน ที่ ๒๖ ธั น วาคม ๒๕๕๗ ไดกํ าหนด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถิ่น ไปเป1นระบบแทง (Broadband)
และไดกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นในระบบ
จําแนกตําแหนง และใหจัดตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และโครงสรางตําแหนงตามระบบจําแนก
ตําแหนง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการจัดหาบุคลากรเป1นไปตามภารกิจหนาที่ ใหมีความสอดคลองกับภาระ
คาใชจายดานงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ตามพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารงานบุคคลสวน
ทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกั บ ขอ ๕ แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานสวนตํ าบล เรื่ อง
มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ อั ต ราตํ า แหนงและมาตรฐานของตํ า แหนงพนั ก งานสวนตํ า บล และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนั กงานสวนตํ า บล ลงวั น ที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การประกาศกํ าหนด
หลักเกณฑBการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคBการบริหารสวนตําบล คณะทํางานจัดทํา
แผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง จึงไดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปF
ปF ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้ น เพื่ อ เป1 น แนวทางในการดํ า เนิ น การวางแผนการใช
อัต รากําลั ง การพั ฒ นาบุ คลากรขององคB การบริห ารสวนตํ าบลใหเหมาะสม สอดคลองตรงตามประกาศ
คณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ดังกลาวขางตน และที่สําคัญ เพื่อใชประกอบ
ในการจัดสรรงบประมาณ และบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงานขององคBการบริหาร
สวนตําบลเกิดประโยชนBตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเป1น การปฏิบัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเป1นอยางดี
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

สารบัญ
เรื่อง
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงคB
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปF
4. สภาพปPญหาความตองการของประชาชนในเขตองคBการบริหารสวนตําบล
5. ภารกิจอํานาจหนาที่ขององคBการบริหารสวนตําบล
6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง
7. สรุปปPญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการ
8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนBตอบแทนอื่น
10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปF
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ
12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล หรือลูกจาง
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง

หน/า
1
2
3
๑๒
๑๔
๑๗
๑๘
1๙
๒๒
๒๔
2๘
๓๐
๓๑

ภาคผนวก
1. คําสั่งองคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ที่ ๔๔๓ /25๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปF (พ.ศ. 25๖๑ – 256๓) ลงวันที่ ๙ สิงหาคม 25๖๐
2. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปF (25๖๑ – 256๓)
3. แบบการวิเคราะหBปริมาณงานรายตําแหนง
4. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจําปFงบประมาณ 255๙
5. งบทดลองและงบเงินรายรับ-รายจายประจําเดือน กรกฎาคม 25๖๐

********************

แผนอัตรากําลัง 3 ป
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 256๓
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
********************

1. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการกลางการบริ ห ารงานบุ คคลสวนทองถิ่ น (ก.ถ.) เรื่ อ ง
กํา หนดมาตรฐานกลางการบริ ห ารงานบุ คคลสวนทองถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๔) ลงวั น ที่ ๒๖ ธัน วาคม ๒๕๕๗ ได
กําหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถิ่น ไปเป1นระบบแทง และได
กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นในระบบจําแนก
ตําแหนง และใหจัดตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และโครงสรางตําแหนงตามระบบจําแนกตําแหนง
1.๒ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนั กงานสวนทองถิ่ น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.
จังหวัด) กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการ
ใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ
ของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององคBการบริหารสวนตําบล ที่จะตองจายในดานบุคคล โดย
ใหองคBกรปกรองสวนทองถิ่ น จัดทํ าแผนอั ตรากําลั งขององคB การบริหารสวนตําบล เพื่ อใชในการกํ าหนด
ตําแหนง โดยวามเห็นชอบของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให
เป1 นไปตามหลั กเกณฑB และวิธี การที่ คณะกรรมการกลางขาราชการหรื อพนั กงานสวนทองถิ่ น (ก.กลาง)
กําหนด
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรื อพนั กงานสวนทองถิ่ น (ก.กลาง) เรื่ อง
มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ พนั ก งานจาง ลงวั น ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
พนั ก งานจางสํ าหรั บ องคB กรปกครองสวนทองถิ่ น ดั งกลาว กํ า หนดเพื่ อเป1 น การปรั บ ปรุ งแนวทางการ
บริหารงานบุคคลของลูกจาง ใหเกิดความเหมาะสมและใหการปฏิบัติหนาที่ราชการขององคBกรปกครองสวน
ทองถิ่นเกิดความคลองตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนBสูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององคBกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยไดกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นนํามาตรฐานทั่วไป
เกี่ย วกั บพนั กงานจางมากําหนดเป1น ประกาศหลักเกณฑB และเงื่อนไขเกี่ย วกับพนั กงานจาง พรอมทั้ งให
องคBกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปF ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ ๓ ) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๗
๑.๔ คณะกรรมการกลางขาราชการ หรื อพนั กงานสวนทองถิ่ น (ก.กลาง) ไดมี มติ เห็ นชอบ
ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหองคBกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนอัตรากําลังขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเป1นกรอบในการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยใหเสนอให
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดให
องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหBอํานาจหนาที่

/และภารกิจ ...
-๒และภารกิจขององคBการบริหารสวนตําบล วิเคราะหB ความตองการกําลังคน วิเคราะหB การวางแผนการใช
กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑBและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปF
1.๕ จากหลักการและเหตุผลดังกลาวองคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง ๓ ปF ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น
2. วัตถุประสงค
องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงคBที่
จะตองจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปF ดังนี้
2.1 เพื่อใหองคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่
เหมาะสมไมซ้ําซอน
2.2 เพื่อใหองคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคBการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคBการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํานาจใหองคBกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. 2542 ตลอดจนใหการ
กําหนดตําแหนง การจัดตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และโครงสราง มีความสอดคลอง ตรงตามระบบ
บริหารงานบุคคลตามระบบจําแนกตําแหนง
๒.๓ เพื่ อใหคณะกรรมการขาราชการหรื อพนั ก งานสวนทองถิ่ น (ก.จั งหวั ด ) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําวา
ถูกตองเหมาะสมหรือไม
๒.๔ เพื่ อใหคณะกรรมการขาราชการหรื อพนั ก งานสวนทองถิ่ น (ก.จั งหวั ด ) สามารถ
ตรวจสอบการกํ า หนดประเภทตํ า แหนงและการสรรหาและเลื อ กสรรตํ า แหนงพนั ก งานจางวาถู ก ตอง
เหมาะสมหรือไม
2.5 เพื่อเป1นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ
องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
๒.๖ เพื่อใหองคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ
แตงตั้งขาราชการ และการใชอัตรากําลังของบุคลากรเพื่อใหการบริหารงาน ขององคBการบริหารสวนตําบล
หนองปลิง เกิดประโยชนBตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพมีความคุมคา
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเป1นการปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเป1นอยางดี
๒.๗ เพื่อใหองคBกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังบุคลากรให
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคBกรปกครองสวนทองถิ่นใหเป1นไปตามที่กฎหมายกําหนด
๒.๘ เพื่อใหองคBกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคBกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความจําเป1นเรงดวน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล คสช. มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ซึ่งมีนายก
องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิงเป1นประธาน เห็นสมควรใหดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปF โดยให
มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 วิเคราะหBภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบขององคBการบริหารสวนตําบลหนอง
ปลิง ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคBการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคBการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒ นาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายรัฐบาล คสช. นโยบายผูบริหาร และสภาพปPญหาขององคBการ
บริหารสวนตําบลหนองปลิง
3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปPญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสม
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริ ห ารงานบุ ค คลของพนั กงานสวนทองถิ่ น ไปเป1 น ระบบแทง และใหตรงตามมาตรฐานเกี่ ย วกั บ อั ต รา
ตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่นในระบบจําแนกตําแหนง และใหจัดตําแหนง สาย
งาน ระดับตําแหนง และโครงสรางตําแหนงตามระบบจําแนกตําแหนง
3.๔ กําหนดความตองการพนักงานจางในองคBกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหหัวหนาสวน
ราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดความจําเป1นและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ
และอํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ
ลูกจางจางประจําในองคBกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง
๓.๕ กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคBกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ปF โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน
รอยละ 40 ของงบประมาณรายจาย
3.7 ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับ
การพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปFละ 1 ครั้ง
๓.๘ ใหใชวิสัยทั ศนB พั น ธกิ จ เปcาหมาย และยุทธศาสตรBการพั ฒ นามาเป1 น กรอบในการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปF
วิสัยทัศน (Vision)
องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ไดกําหนดวิสัยทัศนB (Vision) เพื่อเป1นสภาพการณBใน
อุดมคติซึ่งเป1นจุดหมายและความปรารถนา คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ตําบล
หนองปลิง เป1นตําบลขนาดกลาง มีประชาชนสวนใหญพักอาศัยอยูหนาแนนและสงบสุข และคาดการณBวา
ในอนาคตตองเป1 นชุมชนที่ สงบสุขนาอยูอาศัยและมี ทัศนี ยภาพและสิ่งแวดลอมดี จึงไดกําหนดวิสัยทัศนB
คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
/“บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ...

-๔“บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิ บาล การศึ กษาเดน เน/ น อนุ รักษวั ฒ นธรรมท/ องถิ่ น
ชุมชนนาอยู ควบคูเศรษฐกิจดี”
พันธกิจ (Mission)
๑. จัดหาและพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุมทุกดาน
๒. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนใหครอบคลุมและทั่วถึง
๓. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย
๔. สงเสริมสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปPญญาทองถิ่น
๕. สงเสริม พัฒนาอาชีพและเสริมสรางรายไดแกประชาชน
๖. สงเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เปHาหมายการพัฒนา (เปHาประสงค)
๑. ประชาชนไดรับความสะดวกในดานการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานอยาง
ทั่วถึง
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน สังคมมีความสงบเรียบรอย
๔. วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปPญญาทองถิ่นไดรับการสงเสริม สนับสนุนอยางเป1นระบบ
และยั่งยืน
๕. ประชาชนมีอาชีพและรายไดที่เพิ่มขึ้น
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการสงเสริมพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ อบต. หนองปลิง ประกอบด/วย ๕ ยุทธศาสตร
และ 18 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
๑.2 การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการตลาด
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาด/ านเศรษฐกิ จ การค/า การลงทุ น และการ
ทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ การพัฒนาการอนุรักษBฟhiนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปPญญา
ทองถิ่น
๒.๒ การพัฒนาจัดใหมีการบํารุงรักษาสถานที่ทองเที่ยว สถานที่ผักผอน หยอนใจและ
สวนสาธารณะ
2.3 การพัฒนาการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แนวทางการพัฒนา
/๓.๑ การพัฒนาการ ...

-๕๓.๑ การพัฒนาการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
๓.๒ การพัฒนาการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
๓.๓ การพัฒนาการสงเคราะหB การสงเสริมสวัสดิการและการสงเสริมคุณภาพชีวิต สตรี
เด็ก คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดสBและผูยากจน
๓.๔ การพัฒนาการสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
3.5 การพัฒนาการสงเสริมสุขภาพและการปcองกันควบคุมโรค
3.6 การพัฒนาการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและ
องคBกร เอกชน
ยุทศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอยางสมดุล
ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ การพัฒนาฟhiนฟูและอนุรักษBแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ/านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
๕.๑. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
๕.๒. การพั ฒ นาการปc องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย รั กษาความสงบเรีย บรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน
๕.๓. การแกไขปPญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น
๕.๔. การพัฒนาองคBกรและบุคลากร
๕.5 การพัฒนาการบริการประชาชน
การวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนา
การวิเคราะหB ยุ ทธศาสตรBการพั ฒ นาเป1 น การประเมิ น สภาพการพั ฒ นาในปP จ จุบั น และ
โอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง เป1นการประเมินถึงโอกาสและภัย
คุกคามหรือขอจํากัดอันเป1นสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดออน
ของทองถิ่น อันเป1นสภาวะแวดลอมภายในขององคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง โดยใชเทคนิค SWOT
analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแตละยุทธศาสตรB ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จุดแข็ง (Strength = S)
- มีพื้นที่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตร เชน ยางพารา ออย ขาว ปศุสัตวB
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและสมบูรณB
- ผูบริหาร ผูนําชุมชน สงเสริมสนับสนุนแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ถือปฏิบัติเป1นแบบอยาง อยางเป1นรูปธรรม
- มีตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร และมีจํานวนผูประกอบการมากรายไมผูกขาด
- องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิงสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน
/ - องคBการบริหารสวน ...

-๖- องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิงจัดทําโครงการตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางตอเนื่อง
จุดออน (Weakness = W)
- มีแหลงน้ําไมครอบคลุมทุกพื้นที่ และขาดการปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ
- ขาดแคลนแรงงานที่มีความรูและทักษะ ที่มีความพรอมสูภาคอุตสาหกรรม
- ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอยางตอเนื่องและครบวงจร
- เกษตรกรมีห นี้สินมากและตนทุนการผลิตทางดานการเกษตรสูง แตราคาผลผลิต มี
ราคาต่ํา
โอกาส (Opportunity = O)
- รัฐบาลใหความสําคัญ การขยายตลาดทางการคาและการลงทุน ทั้ งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
- รัฐบาลกําชับใหกระทรวง ทบวง กรม นําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป1น
กรอบ แนวทางในการดําเนินงานและถายทอดสูภาคประชาชนใหเป1นรูปธรรม
อุปสรรค (Threat = T)
- ราคาสินคาทางการเกษตรผันผวนไมมีความแนนอน
- ความรุ น แรงของภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ ทวี ความรุน แรงเพิ่ มขึ้ น สงผลกระทบตอ
ผลผลิตทางการเกษตร
- กระแสทุนนิยมครอบงํา สรางคานิยมทางดานวัตถุมากเกินไป
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาด/ านเศรษฐกิ จ การค/า การลงทุ น และการ
ทองเที่ยว
จุดแข็ง (Strength = S)
- องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิงมีการจัดทําโครงการอบรมฝrกอาชีพอยางตอเนื่อง
เป1นประจําทุกปF
- มีศูนยBถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล ทําหนาที่ป ระสานงานระดับหมูบาน ตําบล
และอําเภอ ในดานการสงเสริมการเกษตรและการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ
- มีตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร และมีจํานวนผูประกอบการมากรายไมผูกขาด
- องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิงสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน
- การขยายตัวของชุมชน และการเพิ่มจํานวนประชากร
จุดออน (Weakness = W)
- การรวมกลุมของเกษตรกรไมมีความเป1 นรูป ธรรม ขาดความตอเนื่องในการดําเนิ น
กิจกรรมของกลุม
- ขาดแคลนแรงงานที่มีความรูและทักษะ ที่มีความพรอมสูภาคอุตสาหกรรม
- พื้นที่ตําบลหนองปลิง และอําเภอนิคมน้ําอูน ไมมีถนนสายหลัก สายสําคัญ ทําใหการ
สัญจรไปมาของคนตางถิ่นมีไมมาก
- ไมมีสถานที่ทองเที่ยวที่จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาชม
/ - ประชาชนมีรายไดต่ํา ...

-๗- ประชาชนมีรายไดต่ํา แตคาครองชีพสูง ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- การเคลื่อนยายแรงงานของวัยทํางานสูภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ เมืองใหญ
โอกาส (Opportunity = O)
- รัฐบาลใหความสําคัญ การขยายตลาดทางการคาและการลงทุน ทั้ งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
- รัฐบาลกําหนดโครงการใหธนาคารของรัฐปลอยเงินกูแกเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
- การรวมตัวของกลุมประเทศเป1น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
- รัฐบาลสงเสริมใหมีการทองเที่ยวภายในประเทศ
อุปสรรค (Threat = T)
- การเปลี่ยนแปลงของการเมือง การปกครองสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- การแกไขปPญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน เป1นงานที่ตองอาศัยความรวมมือจาก
หลายๆหนวยงานที่ตองประสานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
- ความรุ น แรงของภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ส รางความเสี ย หายกั บ ผู ประกอบการ ผู
ประกอบกิจการขาดทุน เลิกกิจการ
- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของมีความซับ ซอน การดําเนิ นงานไมคลองตัว เกิ ดความ
ลาชาในการทํางาน ประชาชนเกิดความเบื่อหนาย
- ปPญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวน ราคาตกต่ํา แตราคาตนทุนในการ
ผลิตมีราคาสูง
- ปPญหาคนวางงานมีอัตราที่เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จุดแข็ง (Strength = S)
- มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปPญญาทองถิ่นที่มีเอกลักษณB
- ผู บริ ห าร สนั บ สนุ น แนวคิ ด และกํ า หนดนโยบายการพั ฒ นาในดานสั ง คมและ
สาธารณสุขอยางตอเนื่อง
- องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง สนับสนุนงบประมาณดานสาธารณสุข การดูแล
สุขภาพ การศึกษา สงเสริมกีฬาและนันทนาการ การสงเคราะหB การสงเสริมสวัสดิการ
และการสงเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดสB
และผูยากจน สงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวอยางตอเนื่อง
- องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิงดําเนินงานตามโครงการประเพณี ทองถิ่นอยาง
ตอเนื่อง เชน รดน้ําผูสูงอายุ ลอยกระทง แหเทียนพรรษา เป1นตน
- มีการถายทอดศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นจากรุนสูรุน
จุดออน (Weakness = W)
- ประชาชนมีสวนรวมกับกิจกรรมที่ดําเนินการนอย ขาดความสนใจที่จะรวมกิจกรรม
- ผูนําระดับหมูบานไมใหความสําคัญดานการสงเสริมสวัสดิการและการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
- วัยทํางานเดินทางไปทํางานยังตัวเมืองที่มีความเจริญทางวัตถุ ปลอยใหผูสูงอายุเลี้ยงดู
เด็กเพียงลําพัง สงผลใหเกิดปPญหาครอบครัว ยาเสพติดตามมา
/โอกาส ...

-๘โอกาส (Opportunity = O)
- การแกไขปP ญ หาดานสั งคมและสาธารณสุ ข เป1 น ยุ ท ธศาสตรB ก ารพั ฒ นาระดั บ ชาติ
กําหนดไวในแผนแมบท
- รัฐบาลอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปuวยเอดสB อาหารกลางวัน และอาหาร
เสริมนม
อุปสรรค (Threat = T)
- ปPญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
- ปPญหาการตั้งทองในวัยเรียน
- การใชประโยชนBจากสื่อออนไลนBไปในทางที่ผิด
- กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เขามาแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของทองถิ่นและ
วิถีชีวิตของประชาชน ทําใหสถาบันครอบครัวออนแอ ขาดการดูแลจากครอบครัว
- คุณภาพการศึกษาของนักเรียนระหวางชนบทและในเมืองมีความแตกตางกัน
ยุทศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอยางสมดุล
ยั่งยืน
จุดแข็ง (Strength = S)
- องคB ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลหนองปลิ งมี บุ ค ลากรดานสาธารณสุ ข รั บ ผิ ด ชอบงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมโดยตรง
- การใชชีวิตของประชาชนสวนใหญ ยังปฏิบัติตนตามวิถีแนวทางดั้งเดิม ตามวิถีชนบท
อยางเรียบงาย
- หนวยงานที่รับผิดชอบตั้งอยู ณ พื้นที่ตําบลหนองปลิง เชน โรงพยาบาล สาธารณสุข
อําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ สถานีตํารวจภูธร โรงเรียนประจําอําเภอ
- การสัญจรไปมาของคนตางถิ่นมีไมมาก ไมหนาแนน
จุดออน (Weakness = W)
- การขยายตัวของชุมชน และการเพิ่มจํานวนประชากรในพื้นที่
- ประชาชนขาดจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี เกี่ ย วกั บ การใชประโยชนB จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
- การป ระกอบ อาชี พ ของเกษ ตรกรห วั ง ผ ลท างการคา มากกวาการรั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การใชยาฆาหญา สารเคมี
- จํานวนความตองการทางดานทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน มีมากกวาจํานวน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
โอกาส (Opportunity = O)
- มีการกําหนดหลักเกณฑB มาตรการ ระเบียบ กฎหมายมาบังคับใชที่มีความเป1นปPจจุบัน
และทันตอสถานการณBที่เปลี่ยนแปลงไป
- รัฐบาลกําหนดใหปPญหาเรื่องขยะเป1นวาระแหงชาติ ที่ทุกหนวยงานจะตองบูรณาการ
รวมกันแกไขปPญหาอยางเป1นระบบ
- มีการผสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง ทั้งที่เป1นทางการและไม
เป1นทางการ ระหวางโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
/อุปสรรค ...

-๙อุปสรรค (Threat = T)
- กระแสวัฒ นธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม สงผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวันของ
ประชาชนใหเปลี่ยนไปจากเดิม
- แนวความคิดที่วาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเป1นเรื่องไกลตัว และไมใช
หนาที่ของตนเองที่จะตองทํา
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ/านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง
จุดแข็ง (Strength = S)
- ถนนสายหลักภายในชุมชนดําเนินการกอสรางเป1นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครอบคลุม
ทุกชุมชน
- ผูบริหาร สมาชิกสภาใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณดานโครงสรางพื้นฐานสู
ชุมชน
- บุ ค ลากรขององคB ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลหนองปลิ ง มี ค วามรู ความชํ า นาญ มี
ประสบการณBในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน
- แผนพัฒนาทองถิ่นมีความชัดเจน เป1นไปตามเจตนารมณBของประชาชนในทองถิ่น
- มีระบบคลองสงน้ําในพื้นที่ตําบลหนองปลิง
- ขยายเขตไฟฟcาสูพื้นที่การเกษตร
- ประชาชนในพื้ น ที่ มี ค วามรั ก สามั ค คี เอื้ อ เฟhi อ เผื่ อ แผตอกั น และเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริยB
จุดออน (Weakness = W)
- งบประมาณองคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิงมีไมเพียงพอกับความตองการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐานของคนในชุมชน
- ไมสามารถดําเนินงานตามโครงการขนาดใหญได
โอกาส (Opportunity = O)
- ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานในระดับจังหวัด กรม กระทรวง
- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกับทางชุมชน หมูบานดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน
ในการกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
อุปสรรค (Threat = T)
- พื้นที่สวนใหญเป1นพื้นที่ของสวนราชการอื่นที่ครอบครองอยูแลว การดําเนินงานดาน
โครงสรางพื้นฐานมีขอจํากัดในดานพื้นที่ดําเนินการ
- ปริมาณน้ําใตดินสําหรับผลิตน้ําประปาบริการประชาชนมีไมเพียงพอกับความตองการ
ใชน้ําในชวงฤดูแลง
การวิเคราะหศักยภาพขององคกร
การวิเคราะหB ศักยภาพขององคBกรไดใชเทคนิค SWOT เขามาชวย โดยวิเคราะหBจุดแข็ ง
จุดออน โอกาส อุปสรรค ในการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหนาที่ซึ่งองคBการบริหารสวนตําบลหนอง
ปลิงไดดําเนินการวิเคราะหBตามหลัก SWOT สรุปไดดังนี้
/จุดแข็ง ...

-๑๐จุดแข็ง (Strength = S)
1. อํานาจหน/าที่โครงสร/างและการแบงงาน
การแบงงานในปP จ จุ บั น แบงออกเป1 น 1 สํ า นั ก ๒ กอง แตละสวนแบงเป1 น งานพรอมมี
ภารกิจ ที่รับผิดชอบชัดเจนตามคําสั่งองคBการบริหารสวนตําบล ทําใหทุกสวนงานมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ภายใตการควบคุ มตรวจการตามลํ า ดั บ ขั้ น จากหั ว หนาสวน ปลั ด องคB ก ารบริห ารสวนตํ า บล และนายก
องคBการบริหารสวนตําบล มีการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตองของงานได
โครงสรางและการแบงสวนงาน มีการแบงมอบอํานาจตามภาระหนาที่ เป1นการกระจาย
อํานาจจากระดับบนลงสูระดับลาง มอบการตัดสินใจภายใตบทบาทและหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมี
แนวทางเป1นไปภายใตกฎหมาย เป1นการเพิ่มความคลองตัวในการจัดการ สามารถติดตามประเมินผลได
2. ระบบงาน ระบบการวางแผนโครงการ
ระเบียบ กฎหมายกําหนดใหองคBการบริหารสวนตําบลมีอิสระในการบริหารจัดการทองถิ่น
ตามศักยภาพของตนเอง ทําใหชุมชนไดรับการพัฒนาตรงตามความตองการของคนในชุมชน ในรูปการจัดทํา
เป1นโครงการ/กิจกรรม ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจากการจัดทําประชาคมแผนพัฒนาฯ และ
การจัดทําแผนชุมชนในทุกปF
ระบบงานมี ค วามเป1 น เอกภาพ เนื่ อ งจากงานแตละงานมี คู มื อ และมาตรฐานกํ า หนด
ตําแหนงแสดงเป1นลายลักษณBอักษรที่ชัดเจน และมีตําแหนงที่เกื้อกูลกันสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหรือ
งานอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันได เมื่อบุคลากรงานใดงานหนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมอยู
3. การบริหารงานบุคคล
นายกองคBการบริห ารสวนตําบล มีอํานาจบริห ารงานบุ คลากรขององคBการบริห ารสวน
ตําบลอยางชัดเจน ทําใหการบริหารบุคลากรเป1นไปอยางรวดเร็ว ตั้งแตการบรรจุแตงตั้ง การยาย การเลื่อน
ระดับ ทั้งนี้ภายใตกฎหมายที่กําหนดไว นอกจากนั้น ยังไดมีการปรับปรุงอัตรา/ตําแหนง พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง ใหตรงกับแผนอัตรากําลัง โดยคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ที่ตองปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคBการบริหารสวน
ตําบล ที่จะตองจายในดานบุคคล บุคลากรมีความรูความสามารถตรงกับสายงานและตําแหนงหนาที่ ผาน
กระบวนการคัดเลือกและบรรจุแตงตั้ง และเมื่อไดรับการบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
ไดรับการพัฒนาเพิ่มทักษะความรู ความสามารถ โดยการสงเขารวมฝrกอบรมสัมมนา ศึกษาเพิ่มเติม
จุดออน (Weakness = W)
1. ด/านการเงินการคลังและงบประมาณ
เงินรายไดไมเพียงพอกับการบริหารจัดการ และการพัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบ (ภาระหนาที่
ที่จะตองทําตองใชงบประมาณมากกวางบประมาณรายรับในแตละปF) แหลงที่มาของรายไดองคBการบริหาร
สวนตําบล มาจากภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนจากภาครัฐเป1นหลัก ซึ่งองคBการบริหารสวนตําบลมีรายไดจาก
กิจการหรือทรัพยBสินนอยมาก การจัดเก็บภาษีอากรในแตละปFมีเงินรายไดจากภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน
ภาษีปcาย และรายไดอื่นนอย องคBการบริหารสวนตําบล จึงมีงบประมาณไมเพียงพอที่จะใชเป1นคาใชจายใน
โครงการที่จะพัฒนา (หลังหักรายจายประจํา) ทําใหมีปPญหาดานตางๆ ตามมาอีกมาก เชน การจัดหาดาน
โครงสรางพื้นฐานและดานอื่น ๆ ที่จําเป1น การขาดความพรอมในดานอุปกรณBและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
ทําใหการบริการเกิดความลาชา
/2. ด/านการบริหาร ...

-๑๑2. ด/านการบริหารและการวางแผนพัฒนา
การบริห ารจั ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ ขาดประสิ ทธิภ าพเนื่ องจากโครงการ/กิ จ กรรมที่ ม าจาก
กระบวน การจัดทําแผนพัฒนาอบต. มีจํานวนมากกวางบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด
3. การบริหารงานบุคคล
บุคลากร รวมทั้งสมาชิกสภาองคBการบริหารสวนตําบล ขาดความรูใหม ๆ โดยเฉพาะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทําใหเกิดความลาชาและการทํางานซ้ําซอน
4. การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช/ในการบริหาร
เครื่องจักรกลและเครื่องมื อเครื่องใชสมั ยใหมมีไมเพี ยงพอ สําหรับที่ มีใชงานปPจจุบั นทั้ ง
ประสิทธิภาพและคุณภาพต่ํา ไมเอื้ออํานวยความสะดวก และมีจํานวนไมเพียงพอกับความจําเป1น ตองใช
งาน ไมมีแผนปรับปรุงระบบฐานขอมู ลและระบบเครือขาย (Network) ในระยะยาวทั้งในดานโปรแกรม
คอมพิ ว เตอรB อุ ป กรณB เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช (Hardware and Software) และดานเจาหนาที่ เพื่ อ ใหการ
บริหารงานขององคBการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิภาพ และลดคาใชจายในระยะยาว
โอกาส (Threat = T)
องคBการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ทําใหองคBการบริหารสวนตําบลมีอิสระในการบริหารจัดการและการพัฒนาพื้นที่ สามารถบริหาร
งบประมาณงาน และกําลังคน ไดตามศักยภาพ และภายใตกฎหมายที่กําหนดนโยบายรัฐบาลสงเสริมและ
สนับสนุนในการพัฒนาตําบลใหครอบคลุมทุกดานและทุกพื้นที่ รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาท
และมีสวนรวมในการจัดการชุมชนเป1นหนวยงานราชการที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุด มีความรูความเขาใจใน
ความตองการของประชาชนในตําบลเป1นอยางดี สามารถตอบสนองความตองการและความจําเป1นเรงดวน
เมื่อประชาชนประสบภัยฉุกเฉินไดอยางทันทวงที ความสามัคคีของประชาชนในตําบลเอื้อใหมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนในการดําเนิ นงานพัฒ นาตําบล การบริหารจัดการและพั ฒ นาตํ าบลเป1น ไปตามกระบวนการ
สงเสริมการมีสวนรวมลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม อัตลักษณB
ของทองถิ่ น ทั้ งในดานภาษาถิ่ น ศาสนา และชุ มชนญาติ พี่น อง ที่ มีความเป1 นกั น เองและกลมเกลีย วกั น
ภายในกลุม
อุปสรรค(Threat = T)
1. สภาพแวดล/อมทางเทคโนโลยี
ความกาวหนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานการสื่อสาร ทําให
เด็กและเยาวชน รับรูขอมูลขาวสารที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม มาใชในชีวิตประจําวันที่ผิด ๆ กอใหเกิดปPญหา
ดานสั งคมตามมา เชน ปP ญ หายาเสพติ ด ปP ญ หาผลการศึ กษาต่ํ า กวาเกณฑB -การไมศึ ก ษาตอ ทํ าใหภาค
ราชการตองใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อการแกไขปPญ หาดังกลาว ทําใหเสียโอกาสที่จะเอางบประมาณ
สวนนี้ไปพัฒนาพื้นที่ดานอื่น ๆ
2. งบประมาณจัดสรรและงบอุดหนุน
รัฐบาลมีแนวโนมลดงบประมาณจัดสรร และงบอุดหนุนใหแกองคBกรปกครองสวนทองถิ่น
ทําใหองคBการบริหารสวนตําบล มีงบประมาณที่จะใชในการพัฒนานอยลง
3. นโยบายรัฐบาล
มี การเปลี่ ยนแปลงทางการเมื องเกิ ดขึ้ นหลายครั้ง ทํ าใหรั ฐบาลขาดเสถี ยรภาพ นโยบาย
เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยและวาระทางการเมือง ทําใหการพัฒนาในบางดานไมตอเนื่องขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
/4. กฎหมาย ...

-๑๒4. กฎหมาย ระเบียบ ข/อบังคับ
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของบางฉบับไมมีความความยืดหยุน ไมเหมาะสม
ไมสอดคลองกับภารกิจ เพิ่มขั้นตอนที่ไมจําเป1นในการปฏิบัติงานสําหรับใหบริการสาธารณะแกประชาชน

4. สภาพป_ญหาของพื้นที่และความต/องการของประชาชน
เพื่ อใหการวางแผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ปF ขององคB การบริ ห ารสวนตํ าบลหนองปลิ ง มี ความ
ครบถวน องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิเคราะหBสภาพปPญหาในเขตพื้นที่ขององคBการบริหารสวนตําบลวามีปPญ หาอะไรและความจําเป1นพื้นฐาน
และความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ ดังนี้
๑. ป_ญหาโครงสร/างพื้นฐาน
๑.๑) การคมนาคมขนสงระหวางหมูบาน/ตําบลไมสะดวก
๑.๒) ไฟฟcาไมเพียงพอกับความตองการของครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น
๑.๓) ไฟฟcาสาธารณะไมเพียงพอและทั่วถึง
๒. ป_ญหาการผลิต การตลาด รายได/และการมีงานทํา
๒.๑) การประกอบอาชีพในหมูบาน
๒.๒) ปPญหาการขาดความรูและขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ
๒.๓) ปPญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพ ขาดความรูในการบริหารงานในกลุมอาชีพ
๒.๔) ความรูทางดานเทคโนโลยีการพัฒนาการเกษตร
๒.๕) ขาดตลาดจําหนายผลผลิต
๓. ป_ญหาสาธารณสุขและการอนามัย
๓.๑) ปPญหาแหลงขอมูลขาวสาร ดานสาธารณสุข และอนามัย
๓.๒) ปPญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
๓.๓) ปPญหาการใหบริการสุขภาพของ ผูสูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการไมทั่วถึง
๓.๔) ปPญหาการแพรระบาดและการปcองกันไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบาและโรค
ระบาดตาง ๆ
๔. ป_ญหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
๔.๑) การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแลง
๔.๒) ระบบประปาหมูบาน และประปาสวนภูมิภาคไมเพียงพอ
๕. ป_ญหาขาดความรู/เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
๕.๑) ปPญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร
๕.๒) การขาดโอกาสในการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษานอกระบบ
๕.๓) ขาดการสงเสริมสนับสนุน ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
๖. ป_ญหาทรัพยากรธรรมชาติ
6.1) ปPญหาการตัดไมทําลายปuา ขาดการปลูกทดแทน ขาดความตระหนักในการ
อนุรักษBปuาไม
/6.2) การปลอยน้ําเสีย ...

-๑๓6.2) การปลอยน้ําเสียจากหมูบานชุมชน ปPญหาทิ้งขยะทําใหเกิดมลพิษ
6.3) แหลงน้ําธรรมชาติ หวย หนอง คลองตื้นเขิน ทําใหการกักเก็บน้ําไดนอย
และระบายน้ําไมสะดวกทําใหมีน้ําทวมในชวงฤดูฝน
๗. ป_ญหาการบริหาร และการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
7.1) บุคลากรยังขาดความรูและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ทําใหการบริการ
ประชาชนลาชา
7.2) บุคลากรภาคปฏิบัติมีไมเพียงพอ
7.3) งบประมาณที่มีในการบริหารไมเพียงพอกับภารกิจที่มีตามอํานาจหนาที่

ความต/องการของประชาชน
1) ความต/องการด/านโครงสร/างพื้นฐาน
๑.๑) ขุดลอกคลอง สรางถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร วาง
ทอระบายน้ํา
๑.๒) ติดตั้งไฟฟcาสาธารณะเพิ่มขึ้น ทั่วถึง โดยเฉพาะไฟฟcาเพื่อการเกษตร
๑.๓) ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง
๑.๔) ขยายเขตไฟฟcาใหเพียงพอกับจํานวนครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น
๑.๕) สรางสะพาน คสล.
2) ความต/องการด/านการผลิต การตลาด รายได/และการมีงานทํา
๒.๑) จัดตั้งศูนยBขอมูลในการผลิตทางการเกษตร
๒.๒) ฝrกอบรมความรู ดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน
๒.๓) สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณB
๒.๔) ใหความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคลองกับโลกปPจจุบันจัดหาตลาด
จําหนายผลผลิต
3) ความต/องการด/านสาธารณสุขและอนามัย
๓.๑) ฝrกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแมและเด็ก
๓.๒) ใหความรูดานสุขศึกษา
๓.๓) ใหมีการปcองกันและแกไขปPญหายาเสพติด กําจัดยุงลายและรณรงคBโรคพิษสุนัข
๓.๔) ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เด็ก สตรีและคนพิการ สงเคราะหBผูสูงอายุ
4) ความต/องการด/านน้ํากิน – น้ําใช/เพื่อการเกษตร
๔.๑) ใหมีการขุดลอกหวย หนอง คลอง บึงที่มีอยู เพื่อการกักเก็บน้ํา การระบายน้ํา
๔.๒) ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบาน
5) ความต/องการด/านความรู/เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
๕.๑) ฝrกอบรมใหความรูดานอาชีพ มีศูนยBขอมูลขางสาร หองสมุดชุมชน
๕.๒) ใหความรูดานการจัดศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ จัดและใหบริการ
ดานการศึกษาอยางมีคุณภาพ เหมาะสมกับทองถิ่นและสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลก
/๕.๓) ใหความรูเกี่ยวกับ ...

-๑๔๕.๓) ใหความรูเกี่ยวกับการปcองกันและแกไขปPญหายาเสพติดตางๆ
๕.๔) ฟhiนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปPญญาทองถิ่น
6) ความต/องการด/านทรัพยากรธรรมชาติ
๖.๑) รณรงคBใหความรูในการอนุรักษBทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกปuาทดแทน การ
อนุรักษBปuาชุมชน
๖.๒) จัดฝrกอบรม จัดตั้งกลุมเยาวชนดานการอนุรักษBทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและการอนุรักษBปuาไม
๖.๓) ขุดลอกคลองที่ตื้นเขินและการทิ้ง การกําจัดขยะอยางถูกวิธี
7) ความต/องการด/านการบริหารและจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
๗.๑) จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคBกรภาคประชาชน กลุมสตรี
กลุมอาสาอื่น ๆ
๗.๒) จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน
๗.๓ อบรมใหความรูกับบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่อยางเพียงพอ และกระตุนใหเกิด
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่สามารถใหบริการประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว

5. ภารกิจ อํานาจหน/าที่ขององคการบริหารสวนตําบล
การพัฒนาทองถิ่นขององคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง เป1นการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการรวมคิด รวมแกไขปPญหา รวมสราง รวมจัดทํา รวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่
ขององคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาองคBการ
บริหารสวนตําบลหนองปลิงจะสมบูรณBไดจําเป1นตองอาศัยความรวมมือของชุมชน เกิดความตระหนักรวมกัน
แกไขปPญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปPญหารวมกัน องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ยังไดเนนให
คนเป1นศูนยBกลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริม และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัย
เรียน และพัฒ นาเยาวชนใหพรอมที่จะเป1นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ
การศึกษา สวนในดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่น
การวิเคราะหBภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคBการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภา
ตํ า บลและองคB ก ารบริ ห ารสวนตํ า บล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ใชเทคนิค SWOT เขามาชวยในการวิเคราะหB
ทั้งนี้ เพื่อใหทราบวาองคBการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปPญหาในเขตพื้นที่
ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหBจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT ดังนี้
จุดแข็ง (Strength = S)
๑. การไดการสนับสนุนจากผูนําชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน
๒. เป1นที่ตั้งของที่วาการอําเภอ หนวยงานของรัฐ สถานศึกษา ธนาคาร โรงพยาบาล และ
ถือเป1นพื้นที่ยุทธศาสตรB พื้นที่เศรษฐกิจระดับอําเภอ
๓. มีบุคลากรในหนวยงานเพียงพอตอการใหบริการประชาชน และภารกิจถายโอน
/๔. มีงบประมาณ ...

-๑๕๔. มีงบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถิ่น
๕. มีถนนสายหลัก/เสนทางคมนาคมสัญจรเชื่อมโยงกับอําเภอขางเคียง
จุดออน (Weakness=W)
๑. ปPญหาทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเริ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประชากร
เพิ่มขึ้นเป1นชุมชนเหนาแนนมากขึ้น จึงทําใหเกิดปPญหาตางตามมาดวย
๒. การเผยแพรขอมูลขาวสารยังไมครอบคลุมทั้งตําบล
๓. ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอกับการบริการสาธารณะ
๔. พื้นที่บางสวนเป1นพื้นที่มีหนวยงานของรัฐครอบครอง การบริการสาธารณะไมมีความ
คลองตัว
๕. การรวมกลุมของอาชีพมีเฉพาะโครงสรางแตไมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี การ
รวมกลุมยังไมเขมแข็ง
๖. บุคลากรในหนวยงานบางสวนยังไมมีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติตองไดรับการพัฒนา
โอกาส (Opportunity=O)
๑. ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง
๒. ไดรับความรวมมือจากประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ
๓. รัฐบาลกระจายอํานาจใหทองถิ่นมากขึ้น และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
๔. ไดรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เชน เบี้ย
ผูสูงอายุ ผูพิการ
อุปสรรค (Threat=T)
๑. กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยๆทําใหเกิดปPญหาตอการปฏิบัติงาน
๒. การกระจายอํานาจหนาที่ของรัฐบาลขาดความชัดเจน ทําใหบุคลากรในหนวยงานขาด
การประสานและความเขาใจในภารกิจที่ถายโอน
๓. การเมืองการปกครองระดับชาติไมมีเสถียรภาพ สรางความแตกแยกระหวางประชาชน
อยางชัดเจน
องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้ งนี้สามารถวิเคราะหBภ ารกิจใหตรงกับ สภาพปP ญ หา โดย
สามารถกําหนดแบงภารกิจได เป1น 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคBการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญ ญั ติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
5.1 ด/านโครงสร/างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข/องดังนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
(3) ใหมีและบํารุงการไฟฟcาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
(4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68(3))
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา 16(4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
/๕.๒ ด/านสงเสริมคุณภาพ ...

-๑๖5.2 ด/านสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข/องดังนี้
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67(6))
(2) ปcองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3))
(3) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
(มาตรา 68(4))
(4) การสังคมสงเคราะหBและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(มาตรา 16(10))
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา16 (2))
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา16 (5))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
5.3 ด/านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร/อย มีภารกิจที่เกี่ยวข/อง
ดังนี้
(๑) การปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย(มาตรา 67(4))
(๒) การคุมครองดูแล และรักษาทรัพยBสินอันเป1นสาธารณสมบัติของแผนดิน
(มาตรา 68(8))
(๓) การผังเมือง(มาตรา 68(13))
(๔) จัดใหมีที่จอดรถ(มาตรา 16(3))
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป1นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(มาตรา16(17)
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
5.4 ด/านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข/อง ดังนี้
(๑) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว(มาตรา 68(6))
(๒) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณB (มาตรา 68(5))
(๓) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
(๔) ใหมีตลาด (มาตรา 68(10))
(๕) การทองเที่ยว (มาตรา 68(12))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))
(๗) การสงเสริม การฝrกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(๘) การพาณิชยBกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
5.5 ด/านการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข/อง ดังนี้
(๑) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(มาตรา 67(7))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (มาตรา 67(2))
(๓) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12))
/๕.๖ ด/านการศาสนา ...

-๑๗5.6 ด/านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป_ญญาท/องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข/อง
ดังนี้
(๑) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปPญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(มาตรา 67(8))
(๒) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(๔) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนาธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(มาตรา 17(18))
5.7 ด/านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และองคการ
บริหารสวนตําบล มีภารกิจที่เกี่ยวข/อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตําบลและองคBการบริหารสวนตําบลอื่น ในการพัฒนาทองถิ่น
(มาตรา 45(3))
(๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ใหตาม
ความจําเป1นและสมควร (มาตรา 67(9))
(๓) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปcองกัน (มาตรา 16(16))
(๔) การประสาน และใหความรวมมื อ ในการปฏิ บั ติห นาที่ ขององคB การบริห ารสวนตําบล
(มาตรา 17(3))
(๕) การสราง และบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา ที่เชื่อมตอระหวางองคBการปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))
ภารกิจทั้ง 7 ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคBการบริหารสวนตําบลสามารถจะ
แกไขปPญหาขององคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ไดเป1นอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ และการดําเนินการขององคBการบริหารสวนตําบล จะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒ นาอําเภอ แผนพัฒ นา
ตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผูบริหารขององคBการบริหารสวนตําบลเป1นสําคัญ
หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคBการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 25๓๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ
ตามที่ไดวิเคราะหBภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคBการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตํ าบลและองคB การบริห ารสวนตํ าบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่ มเติมถึ ง (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2552 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและใชเทคนิค SWOT เขามาชวยในการวิเคราะหB ในขอ ๕. ภารกิจ อํานาจหนาที่
ขององคBการบริหารสวนตําบล ดังกลาวนั้น องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิงวิเคราะหBแลวพิจารณาเห็น
วาภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ตองดําเนินการมีดังนี้
ภารกิจหลัก
1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
/3. ดานการจัด ...

-๑๘3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
4. ดานการอนุรักษBทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ดานการสงเสริมการศึกษา
7. ดานการปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. การสงเสริมการเกษตรและอาชีพใหแกประชาชน
ภารกิจรอง
1. การฟhiนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี
๒. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ
๓. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๔. การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

7. สรุปป_ญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร/างสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเป1น ๓
สวนราชการ ไดแก สํานักปลัด กองคลัง และกองชาง ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลทั้งสิ้น
จํานวน ๒๑ อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน ๕ อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา รวม
กํ า หนดตํ า แหนงเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรทั้ งสิ้ น จํ า นวน ๓๑ อั ต รา แตเนื่ อ งจากที่ ผ านมาการกํ า หนดกรอบ
อัตรากําลังยังไมสอดคลองกับภารกิจและปริมาณที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตของสํานัก
ปลัด และจํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้น จึงตองมีความจําเป1นตองขอกําหนดตําแหนงขึ้นใหมเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
เพื่ อ ใหการบริ ห ารงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล มี ค วามคลองตั ว มากขึ้ น โดยไดกํ า หนดกรอบ
อัตรากําลังใหมีความสอดคลองภารกิจและอํานาจหนาที่ ภายใตกรอบภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจาย
องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิง จึงไดกําหนดโครงสรางและกําหนดตําแหนงใหความ
สอดคลองภารกิ จและอํ า นาจหนาที่ ซึ่ งไดปรากฏตามแผนอั ต รากํ าลั ง ๓ ปF ประจํ าปF งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
การพั ฒ นาพนั ก งานสวนตํ า บลนั้ น นอกจากจะตองพั ฒ นาดานความรู ทั่ ว ไปในการ
ปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว
และดานคุณธรรมจริยธรรมแลว องคBการบริหารสวนตําบลหนองปลิงตองตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบาย
แหงรัฐ คือ การพัฒนาไปสู Thailand ๔.๐ ดังนั้น การกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพื่อ
สงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนBสุขของประชาชนเป1นหลัก กลาวคือ
๑. เปd น องคกรที่ เปe ด กว/ า งและเชื่ อ มโยงกั น ตองมี ค วามโปรงใสในการทํ า งาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ หรือมีการแบงปPนขอมูลซึ่งกันและกัน ตลอดจน
เปƒดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวม ตองเชื่อมโยง
การทํางานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน
๒. ยึ ด ประชาชนเปd น ศู น ยกลาง ตองทํ า งานในเชิ งรุ ก และมองไปขางหนา รวมทั้ งใช
ประโยชนB จากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะที่ ตรงกับ ความ
ตองการของประชาชน พรอมทั้งอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพื่อให
บริการตางๆสามรถเสร็จสิ้นในจุดเดียว
๓. องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตองทํางานอยางเตรียมการณBไวลวงหนา มีการ
วิ เคราะหB ค วามเสี่ ย ง สรางนวั ต กรรมหรื อ ความคิ ด ริ เริ่ ม และประยุ ก ตB อ งคB ค วามรู เพื่ อสรางคุ ณ คาและ
ความสามารถในการตอบสนองกั บ สถานการณB ต างๆไดอยางทั น เวลา และปรับ ตั วเขาสูสภาพความเป1 น
สํานักงานสมัย ใหม รวมทั้ งทํ าใหบุ คลากรมีความผูกพั น ตอการปฏิ บั ติราชการ และปฏิ บัติ ห นาที่ ไดอยาง
เหมาะสมกับบทบาทของตน
ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ การ
ฝrกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
เพื่อใหงานเป1นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถิ่นตอไป
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ/างขององคการบริหารสวนตําบล
พนั กงานสวนตําบลและพนั กงานจางขององคBการบริห ารสวนตํ าบลหนองปลิ ง มีห นาที่
ดําเนินการใหเป1นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนBสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยB สุจริต และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชนBของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนBสวนตน และไมมีผลประโยชนB
ทับซอน
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เป1นธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
๘. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBทรงเป1นประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคBกร
ทั้งนี้ การฝuาฝhนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเป1นการกระทําผิดทาง
วินัย

ภาคผนวก
แผนอัตรากําลัง 3 ป
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑ – 256๓)

