โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว
ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

สํานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค

๒๕

โครงสร้างของสํานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)

งานกฎหมายและคดี

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1)

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- นิติกร (ปก./ชก.) (1)

- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1)*

- ยาม (1)*
- คนงานทั่วไป (1)*
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)
- ครู (2)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนากีฬา (1)
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1)
- ผู้ดูแลเด็ก (1)*
อํานวยการท้องถิ่น
ระดับ
จํานวน

ต้น

กลาง

สูง

1

-

-

วิชาการ
ชํานาญ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ
การพิเศษ
6
1
-

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1)

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

1

ทั่วไป
ชํานาญ
งาน
1

พนักงานจ้าง
อาวุโส
-

ลูกจ้างประจํา

-

ภารกิจ

ทั่วไป*

5

4

รวม
19
๒๖

โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปง./ชง.) (1)
- นักวิชาการเงินและบัญชี (1)
(ลูกจ้างประจํา)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1)

อํานวยการท้องถิ่น
ระดับ
จํานวน

ต้น

กลาง

สูง

1

-

-

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (1)

วิชาการ
ชํานาญ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ
การพิเศษ
1
-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

3

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (1)

ทั่วไป
ชํานาญ
งาน
-

พนักงานจ้าง
อาวุโส
-

ลูกจ้างประจํา

1

ภารกิจ

ทั่วไป*

3

-

รวม
9

๒๗

โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อํานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1)
- คนงานทั่วไป (1)*

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- ผู้ช่วยช่างโยธา (1)

อํานวยการท้องถิ่น
ระดับ
จํานวน

ต้น

กลาง

สูง

1

-

-

วิชาการ
ชํานาญ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ
การพิเศษ
-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

1

งานประสารสาธารณูปโภค
- นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.) (1)
- พนักงานผลิตน้ําประปา (3)*

ทั่วไป
ชํานาญ
งาน
1

พนักงานจ้าง
อาวุโส
-

ลูกจ้างประจํา

-

ภารกิจ

ทั่วไป*

2

4

รวม
9

๒๘

1

1. หลักการและเหตุผล
1.1 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มี
ประกาศคณะกรรมกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และ
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2558 จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลังในรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่ง กําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตําแหน่งใด
ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ให้คํานึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนกระทั่งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กําหนด
1.3 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดแนวทาง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย
ให้เสนอให้ คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
จัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห์อํานาจ
ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล แต่งตั้งคณะกรรมการ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน
วิเคราะห์การวาง
แผนการใช้กําลังคน
จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกําหนดตําแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว จึงได้ปรับปรุง
แผนอัตรากําลัง 3 ปี สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ําซ้อน
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว มีการกําหนดตําแหน่งการจัดอัตรากําลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง

2
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชุมพร (ก.อบต.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจําว่า
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชุมพร (ก.อบต.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดประเภทตําแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตําแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการ
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตรากําลังของบุคลากร เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางมะพร้าว เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็นการ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว
ดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลัง
บุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลของให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
2.8 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว มีการกําหนดตําแหน่งอัตรากําลังของบุคลากร
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ีความจําเป็นเร่งด่วนและสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว ซึ่งมีนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางมะพร้าวเป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว
ตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ตลอดจนกฎหมายอื่นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว
3.2 กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้สามารถแก้ปญ
ั หาของจังหวัดชุมพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
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3.3 กําหนดตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของกลุ่มงานต่าง ๆ
3.4 กําหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกําหนดความจําเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคํานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจํานวนข้าราชการ
ลูกจ้างประจําในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกําหนดประเภทตําแหน่งพนักงานจ้าง
3.5 กําหนดประเภทตําแหน่งพนักงานจ้าง จํานวนตําแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย
3.5 ให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว มีความ
ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว
สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว พบว่ามีปัญหาและความจําเป็นพื้นฐาน
และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ โดยสภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความ
ต้องการของประชาชน แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
๔.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
๔.๑.๑ การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้าน และภายในเขตชุมชนไม่สะดวกสมบูรณ์
100 เปอร์เซ็นต์
4.1.2 สภาพถนนบางสายในเขตพื้นที่มีสภาพผิวจราจรชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
๔.๑.3 ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ
๔.๑.4 น้ําประปาของหมู่บ้านยังไม่ใสสะอาดพอที่จะนํามาบริโภคได้
๔.๑.5 ระบบท่อส่งน้ําประปาชํารุดบ่อยเนื่องจากมีอายุการใช้งานนานและระบบ
สาธารณูปโภคไม่เป็นระเบียบ
4.1.6 น้ําท่วมขังตามถนนและชุมชน เนื่องจากการวางท่อระบายน้ํามีไม่เพียงพอ
4.1.7 มีข้อจํากัดด้านงบประมาณ
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ความต้องการ
๔.๑.๑ ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา ระบบ
จราจร
๔.๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
๔.๑.๓ พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ํา และภาชนะรองรับให้มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค
๔.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางสังคม
สภาพปัญหา
๔.๒.๑ การขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย
4.2.2 การแพร่ระบาดของยาเสพติด อบายมุขต่าง ๆ ในเยาชนและประชาชน
4.2.3 การให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ยังไม่ทั่วถึง
๔.๒.4 การแพร่ระบาดและการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ความต้องการ
๔.๒.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน
๔.๒.๒ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร
๔.๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มทางสังคม
๔.๒.๔ เสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ให้เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่
4.2.5 ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ
4.2.6 ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กําจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
๔.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
สภาพปัญหา
๔.๓.๑ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและขาดการบังคับใช้
อย่างจริงจัง
๔.๓.๒ สภาพพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย
๔.๓.๓ ประชาชนมีปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความต้องการ
๔.๓.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน
๔.๓.๒ สนับสนุนการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย
๔.๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
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๔.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
สภาพปัญหา
๔.๔.๑ เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย
๔.๔.๒ ขาดการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
๔.๔.๓ ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๔.๔ ไม่มีตลาดรองรับพืชผลทางการเกษตร
๔.๔.๕ ขาดข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการค้า
ความต้องการ
๔.๔.๑ ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ
๔.๔.๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
๔.๔.๓ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพให้มีศักยภาพและคุณภาพ
๔.๔.๔ จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการค้า
๔.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สภาพปัญหา
๔.๕.๑ ขาดงบประมาณในการกําจัดขยะมูลฝอยที่นับจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น
๔.๕.๒ ขาดจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
และขาดการดูแล
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
๔.๕.๓ ภาวะโลกร้อนเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและภาวการณ์เกิดโรคได้ง่าย
ความต้องการ
๔.๕.๑ กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๔.๕.๒ ป้องกัน ควบคุมมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
๔.๕.๓ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมภายใต้การ
มีส่วนร่วมของชุมชน
4.5.4 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําและวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ
๔.๕.5 บําบัดฟื้นฟูและสร้างความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ั ญาท้องถิ่น
๔.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ญ
สภาพปัญหา
๔.๖.๑ นักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในชุมชนเมืองมากขึ้น
๔.๖.๒ ขาดการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก
๔.๖.๓ สนามกีฬา/ลานกีฬาชุมชน และวัสดุ อุปกรณ์กีฬาไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
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๔.๖.๔ ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความต้องการ
๔.๖.๑ ส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้ดํารงอยู่แก่ชนรุ่นหลัง
๔.๖.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชน
๔.๖.๓ ส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของชุมชน
๔.๖.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนาและวัฒนธรรมเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอด
ภูมิปัญญา
๔.๗ ด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและการบริหารจัดการทีด่ ี
สภาพปัญหา
๔.๗.๑ มีข้อจํากัดด้านงบประมาณ
๔.๗.๒ เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอกับความต้องการและไม่ทันสมัย
๔.๗.๓ ชุมชนไม่เข้มแข็งและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔.๗.๔ ประชาชนขาดความเข้าใจในระบบราชการ ระเบียบ กฎหมาย
ความต้องการ
๔.๗.๑ พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๔.๗.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น
๔.๗.๓ เพิ่มศักยภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว
จุดแข็ง
1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถรับรู้
ปัญหาและตอบ สนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
(2) มีการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการตามภารกิจอย่างเหมาะสม
(3) มีการมอบหมายอํานาจหน้าที่ชัดเจน และ กระจายอํานาจการตัดสินใจในการบริหารงาน
เพื่อสร้างความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน
(4) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
2. ด้านบุคลากร
(1) ท้องถิ่นมีอสิ ระในการกําหนดอัตรากําลังเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจที่มีอยู่
(2) บุคลากรมีการพัฒนาและมีการเรียนรูส้ ิ่งใหม่อยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาต่อ การ
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น
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3. ด้านงบประมาณ
(1) ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงบประมาณ
(2) ท้องถิ่นได้รับการจัดสรรเงินจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น ตาม พรบ.กําหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(3) ท้องถิ่นมีการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อดําเนินโครงการร่วมกัน
4. ด้านระบบฐานข้อมูล ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทํางาน
(1) อุปกรณ์ เครื่องมือสํานักงาน พร้อมสําหรับการปฏิบัติงาน
(2) จัดให้มรี ะบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสะดวกและรวดเร็ว ในการนํามา
เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
(3) มีการนําระบบ E-LAAS มาใช้ในระบบการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบล
จุดอ่อน
1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
(1) จํานวนบุคลากรมีไม่เพียงพอกับโครงสร้างองค์กร ไม่เพียงพอกับภารกิจของงานที่ต้อง
ปฏิบัติ เช่น จากภาระการถ่ายโอนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
(2) การบริหารงานขาดการประสานงาน แบ่งแยก ไม่เข้าใจ และเพิม่ ขั้นตอนในการทํางาน
(3) การบริหารงานไม่เป็นระบบ สร้างความล่าช้า
(4) ขาดการติดตามและประเมินผลในการบริหารงานอย่างจริงจัง
2. ด้านบุคลากร
(1) จํานวนบุคลากรมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภารกิจที่มีอยู่ และขาดอัตรากําลังในตําแหน่งที่
จําเป็น ทําให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า
(2) ขาดความรู้ ประสบการณ์ในการทํางาน เนื่องจากมีการโอนย้ายกันบ่อยครั้ง
(3) การทํางานบางครั้งขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
3. ด้านงบประมาณ
(1) งบประมาณมีไม่เพียงพอในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น
(2) การเบิกจ่ายเงินบางครั้งมีความล่าช้า การบริหารงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
(3) การประมาณการรายรับรายจ่ายไม่สอดคล้องกัน
(4) การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีผู้หลีกเลี่ยงภาษีและค้างชําระภาษี
4. ด้านระบบฐานข้อมูล ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทํางาน
(1) ขาดการจัดเก็บระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบ
(2) บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริการสมัยใหม่ทมี่ ีเทคนิคสมัยใหม่เข้า
มาเกี่ยวข้อง
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(3) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทํางานยังใช้ของเดิม ๆ ซึ่งมีการเสื่อมสภาพตามอายุการ
ใช้งาน โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
โอกาส
1. ด้านเศรษฐกิจรวม ในเขตพืน้ ที่
(1) พื้นที่ส่วนที่ติดชายฝั่งทะเลซึ่งเหมาะสมสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่
สําคัญของตําบล
(2) มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ปลูกปาล์มน้ํามัน ปลูกยางพารา สวนผลไม้
(3) มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์
(4) มีเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวก และมีระบบเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
2. ด้านสังคม
(1) ไม่มีปัญหาการขัดแย้งในพื้นที่ ประชาชนมีความเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
(2) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(3) ประชาชนมีเกณฑ์รายได้ปานกลาง ปัญหาความยากจน มีจํานวนครัวเรือนที่ประสบปัญหา
3. นโยบายรัฐบาล /กฎหมาย /เทคโนโลยี
(1) นโยบายรัฐบาลในการจัดสวัสดิการสังคม ในการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มมากขึ้น
(2) เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
(3) การแก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามนโยบายของรัฐบาล
อุปสรรค
๑. ด้านเศรษฐกิจรวม ในเขตพืน้ ที่
(1) พื้นที่บางส่วนมีสภาพดินไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะปัญหาน้ําเค็มทําให้น้ํากร่อย
(2) พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเสื่อมโทรม
(3) ประชาชนไม่สามารถกําหนดราคาผลผลิตและต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้
(4) ขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ในช่วงหน้าแล้ง
(5) การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังไม่เข้มแข็ง และมั่นคง ขาดการประสานงานที่ดี
(6) เกษตรกรขาดความรู้และเทคนิคในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร
(7) สถานที่ท่องเที่ยวขาดการพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
(8) สภาพดินฟ้าอากาศ ไม่เอื้ออํานวยต่อการ เกิดภัยทางธรรมชาติบ่อยครั้ง เช่น ลมมรสุม
พัดน้ํากัดเซาะชายฝั่ง และทรายปิดกั้นปากคลอง ซึ่งมีผลต่อการประกอบอาชีพชาวประมงชายฝั่ง ซึ่ง 6
หมู่บ้าน จาก 14 หมู่บ้าน ที่อยู่ติดชายทะเลอ่าวไทย มีอาชีพประมงพื้นบ้าน
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2. ด้านสังคม
(1) บุคลากรด้านสาธารณสุข มีน้อย การดูแลและการทํางานจึงไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร
(2) บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมกับการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ผู้พิการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมอาชีพอย่างจริงจัง
3. นโยบายรัฐบาล /กฎหมาย /เทคโนโลยี
(1) ระบบการเมืองการปกครองระดับ ประเทศ ขาดเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
(2) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุง แก้ไขอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ทําให้
เกิดข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติ

5. ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทํา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว จะสมบูรณ์ได้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความ
ตระหนัก ร่วมกันแก้ไขปัญหา และความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจริง องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว
ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร
นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่
จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะ
เน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและยังให้จดั ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่น โดยใช้เทคนิค
SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการ
แก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส ภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตําบล
บางมะพร้าว กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การวิเคราะห์
ภารกิจนั้นได้กําหนดภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกําหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1))
(3) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
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(4) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 6 (3))
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ ิการ (มาตรา 67 (6))
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))
(3) ให้มแี ละบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))
(4) การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี
คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10))
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2))
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(มาตรา 68 (8))
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 17 (3))
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))
(3) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11))
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))

11
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทัง้ กําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา
17 (18))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้
ตามความจําเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))
(3) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16))
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา 17 (3))
(5) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกําหนด ให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าวได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางมะพร้า จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นสําคัญ

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ทางระบายน้ํา เป็นต้น
2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ําประปา เป็นต้น
3. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
4. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริการ
7. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร
9. การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
11. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
12. การส่งเสริมและพัฒนากิจการกีฬา และศูนย์เยาวชน
13. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
14. การพัฒนารายได้ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
15. การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
16. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจรอง
1. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
2. การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4. การบํารุงรักษาสถานที่ประชุม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
7. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
8. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
9. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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10. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
11. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน
ราชการ ได้แก่
1) สํานักงานปลัด อบต.
2) กองคลัง
3) กองช่าง
ทั้ง นี้ ได้ กํ า หนดกรอบอั ต รากํ า ลั ง ข้ า ราชการ จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 19 อั ต รา ลู ก จ้ า งประจํ า
จํานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จํานวน 8 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้มีทักษะ) จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9 อัตรา รวมกําหนดตําแหน่งเกี่ยวกับ
บุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 39 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจและปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้นจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมในการกําหนดตําแหน่ง ตามความจําเป็น และลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคล ประกอบกับให้สอดคล้องกับภารกิจ และอํานาจหน้าที่รวมทั้งเพื่อใช้
แก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตตําบลบางมะพร้าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป็นต้องยุบเลิก
ตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา
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8. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว
มีภารกิจ อํานาจหน้าที่
จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลฯ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
8.1 โครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว ได้กําหนดโครงสร้างการกําหนดส่วนราชการไว้ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
๑. สํานักงานปลัด
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
๑. สํานักงานปลัด
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.5 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
๒.3 งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้
๒.4 งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน และบัญชี
๒.๒ งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้
๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ

๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๒ งานประสานสาธารณูปโภค

๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.3 งานประสานสาธารณูปโภค

หมายเหตุ
กําหนดขึ้นใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ตําแหน่งที่มีอยู่เดิม
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
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8.2 การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว ได้วิเคราะห์การกําหนดตําแหน่งจากภารกิจที่จะดําเนินการ
ในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด
เพื่อนํามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางมะพร้าว และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะห์ตําแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากําลัง 3 ปี ระหว่างปี 2558 - 2560
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ส่วนราชการ
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สํานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานบริหารทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มที ักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
ยาม
นักการภารโรง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คนงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.)
งานกฎหมายและคดี
นิติกร (ปก.)
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน (ปก.)

กรอบ กรอบอัตราตําแหน่งที่
เพิ่ม / ลด
อัตรา คาดว่าจะต้องใช้ช่วง
กําลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
เดิม 2558 2559 2560 2558 2559 2560
1
1
1
1
1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

-

-1
-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

14
15
16
17
18

ส่วนราชการ
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา (ปก.)
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนากีฬา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มที ักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

19 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปง./ชง.)

กรอบ กรอบอัตราตําแหน่งที่
เพิ่ม / ลด
อัตรา คาดว่าจะต้องใช้ช่วง
กําลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
เดิม 2558 2559 2560 2558 2559 2560
1
2

1
2

1
2

1
2

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
20

1
20

1
19

1
19

-

-1

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
20

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม
21

22
23
24
25
26
27
28

กองคลัง
ผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
งานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
ลูกจ้างประจํา
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)

หมาย
เหตุ

17
ลําดับ
ที่
29

30

31
32
33

34
35
36

ส่วนราชการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
รวม
กองช่าง
ผู้อํานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
งานก่อสร้าง
นายช่างโยธา (ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยช่างโยธา
งานประสานสาธารณูปโภค
นายช่างไฟฟ้า (ปง.)
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิตน้ําประปา
รวม
รวมทั้งสิน้

กรอบ กรอบอัตราตําแหน่งที่
เพิ่ม / ลด
อัตรา คาดว่าจะต้องใช้ช่วง
กําลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
เดิม 2558 2559 2560 2558 2559 2560
1
9

1
9

1
9

1
9

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

3
9
39

3
8
39

3
8
38

3
8
38

-

-1

-

หมาย
เหตุ

18

ตารางคํานวณภาระค่าใช้จ่าย

19

20

21

10. แผนภูมิโครงสร้าง

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว จะประสบความสําเร็จก็ต่อเมื่อ
องค์กรนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งผู้ทํางานในองค์กรนั้น
จะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยองค์กรเป็นผู้ดําเนินการให้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
เพื่อให้ผู้ที่ทํางานในองค์กรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความจําเป็นและสําคัญยิ่งสําหรับภาคราชการ เนื่องจาก
เป็นกระบวนการวางแผนและดําเนินการให้พนักงานของรัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทัศนคติ
และสํ า นึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งเพื่ อ ช่ ว ยให้ ง านของทางราชการบรรลุ เ ป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ โดยใน
ขณะเดียวกันตัวพนักงานและลูกจ้างก็จะประสบความสําเร็จในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ
และความพร้อมที่จะก้าวหน้าขึ้นไปด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว จึงกําหนดแนวทางการ
พัฒนาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่ มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกคน ทุก
ตําแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 –
2560) จึงได้จัดทําแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล โดยพัฒนาทั้ง 5 ด้าน นี้
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนโยบาย
ทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของแต่ตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทํางาน การสื่อสาร และ
สื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
5. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าวจะต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุง่ มั่น มีความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยจะต้องคํานึงถึงประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค จึงให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมะพร้าว ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทําในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย
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