
 ๑ 
 

แผนอัตรากำลัง 3 ป 
 
 
 
 
 
 

ของ 
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุร ี
 
 
 

ประจำปงบประมาณ 2564-2566 
 
 

 



 ๒ 

 

คำนำ 
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม   ไดมีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3  ป โดยมีโครงสราง

การ แบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไมซ้ำซอน   มีการกำหนดตำแหนง  การจัดโครงสรางอัตรากำลัง  ให
เหมาะสมกับอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล  พ.ศ. 2537   แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546   และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.   2542    และเพ่ือใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงพนักงานสวนตำบลให
เหมาะสม 

  ท้ังยังใชเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใชอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ใหเหมาะสมอีกดวย 

  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม   จึงไดมีการวางแผนอัตรากำลัง 3 ป รอบปงบประมาณ 
2564 - 2566  เพ่ือใชประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตำบล   เพ่ือใหการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล ใหเกิดประโยชนตอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจ
หนาท่ี  มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน   และมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจำเปน  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
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                     ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

      เรื่อง ประกาศใชแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ 2564 – 2566 
…………………………………. 

 
  ดวยองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำป
งบประมาณ 2564 – 2566 เพ่ือใชในการกำหนดตำแหนงพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง โดยไดมีมติ
เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ป  ประจำปงบประมาณ 2564 – 2564 ของพนักงานสวนตำบลและ        
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม จากคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.
อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2563 เรียบรอยแลวนั้น 
รายละเอียดดังนี้     
  ขอ 1  ประกาศฉบับนี้ เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม เรื่อง           
ประกาศใชแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ 2564 – 2566   
  ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

  

  จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 

           
      (นางพิมพรรนี   มีสุดเพียร) 

            นายกองคการบรหิารสวนตำบลหนองแขม 
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1. หลักการและเหตุผล 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตำแหนง กำหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) กำหนด
ตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน วาจะมีตำแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จำนวนเทาใด ให
คำนึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตำบลท่ีจะตองจายในดานบุคคล  โดยใหองคการบริหารสวน
ตำบล  จัดทำแผนอัตรากำลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใชในการกำหนดตำแหนงโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง)  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) กำหนด 

 

1.2 คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน(ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบประกาศ
กำหนดการการกำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  โดยกำหนดแนวทางใหองคการบริหาร
สวนตำบล    จัดทำแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือเปนกรอบในการกำหนดตำแหนงและการใช
ตำแหนงพนักงานสวนตำบล   โดยใหเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) 
พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน
อัตรากำลัง วิเคราะหอำนาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล วิเคราะหความตองการกำลังคน 
วิเคราะหการวางแผนการใชกำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกำหนด
ตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามแผนอัตรากำลัง 3 ป 
 

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม จึงไดจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ป สำหรับปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
 
 2.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน 
ระบบการจางท่ีเหมาะสม ไมซ้ำซอน 

2.2 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  มีการกำหนดตำแหนง การจัดอัตรากำลัง 
โครงสรางใหเหมาะสมกับอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตามกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละประเภท  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

2.3 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดลพบุรี  (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) สามารถ
ตรวจสอบการกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจำ และพนักงานจางวา ถูกตองเหมาะสมหรือไม  

2.4 เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองแขม 

2.5 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุ 
แตงตั้งขาราชการ และการใชอัตรากำลังของบุคลากรเพ่ือใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตำบลเกิด
ประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพมีความคุมคาสามารถลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปนการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.6 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ดำเนินการวางแผนการใชอัตรากำลัง
บุคลากรใหเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 
 

  ใหองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม โดยคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ซ่ึง
ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบลเปนประธาน  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล หัวหนาสวนราชการ 
เปนกรรมการ  และมีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 1 คนเปนเลขานุการ จัดทำแผนอัตรากำลัง   3 ป 
โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  3.1 วิเคราะหภารกิจ อำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของ
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผูบริหารและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงสภาพปญหาขององคการ
บริหารสวนตำบลหนองแขม เพ่ือใหการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม บรรลุผลตาม      
พันธกิจท่ีตั้งไว จำเปนตองจัดสรรอัตรากำลัง ตามหนวยงานตางๆใหเหมาะสมกับเปาหมายการดำเนินการ โดย
มุมมองนี้เปนการพิจารณาวา งานในปจจุบันท่ีดำเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร 
หากงานท่ีทำอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังใหปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดำเนินการแลว อาจทำใหการจัดสรรกำลังคนของ
บางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกำลังคนใหรองรับสถานการณใน
อนาคต 
 3.2 กำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดลพบุรี  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกลังคน : Supply pressure เปนการนำประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กำหนดตำแหนงในสายงานตางๆ จำนวนตำแหนง และระดับตำแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ โดยใน
สวนนี้จะคำนึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกำหนดระดับชั้น
งานในแตละประเภท เพ่ือใหการกำหนดตำแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคคลสวนทองถ่ิน (ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทำงานขององคกร ดังนั้น ในการ
กำหนดอัตราขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวนราชการจะตองพิจารณาวาตำแหนงท่ีกำหนดใน
ปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหนงเพ่ือใหการทำงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนการนำขอมูลเวลาท่ีใชใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริงโดย
สมมติฐานท่ีวา งานใดท่ีตองมีกระบวนการและเวลาท่ีใชมากกวาโดยเปรียบเทียบจอมตองใชอัตรากำลังคน
มากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารกำหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคำนวณเวลาท่ีใช



 ๘ 
ในกรณีของภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นจึงทำไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative information) 
มากกวาจะเปนขอมูลท่ีใชในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
กอนจะคำนวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
วามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติวามีความ
สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะ
เปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอ่ืน ก็มีความจำเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
  3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนการนำ
ผลลัพธท่ีพึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังท่ีตองใช
สำหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานท่ีวา หากผลงานท่ีผานมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการ
กำหนด/เกลี่ยอัตรากำลังใหม เพ่ือใหเกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของ
สวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียหรือนำประเด็นตางๆอยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 
ประเด็นนี้ 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและ
การแบงงานในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลตอการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนอยางมาก เชน หากกำหนดโครงสรางท่ีมาก
เกินไปจะทำใหเกิดตำแหนงงานข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ท่ัวไปในสวนราชการนั้น ซ่ึงอาจมีความจำเปนตองทบทวนวาการกำหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆสวนราชการในปจจุบันมี
ขาราชการสูงอายุจำนวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังท่ีจะรองรับ
การเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตำแหนงท่ีเหมาะสมข้ึน
ทดแทนตำแหนงท่ีจะเกษียณอายุตอไป เปนตน 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ีภายในสวน
ราชการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซ่ึงมุมมองตางๆ
อาจทำใหการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององคกรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนำขอมูลของอัตรากำลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจำนวน
กรอบอัตรากำลังของงานการเจาหนาท่ีใน อบต. ก. และงานการเจาหนาท่ีใน อบต. ข. ซ่ึงมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
คลายกัน โดยสมมติฐานท่ีวาแนวโนมของการใชอัตรากำลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันนาจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหนงคลายคลึงกันได 
  3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินทุก
คน โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังไมมุงเนนในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจำนวน
กรอบอัตรากำลังเปนสำคัญ แตมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากำหนดกรอบ
อัตรากำลังท่ีเปนระบบมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีจุดมุนเนนใหสวนราชการพิจารณาการกำหนดตำแหนงท่ี
เหมาะสม (Right Jobs) มากกวาการเพ่ิม/ลดจำนวนตำแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลว
พบวาการกำหนดกรอบตำแหนงในประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกำหนดตำแหนงประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ท้ังๆ ท่ีใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการทำงานก็
พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอ่ืนก็
กำหนดตำแหนงในงานลักษณะนี้เปนตำแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะ
กำหนดกรอบอัตรากำลังในลักษณะงานนี้เปนตำแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจำนวนตำแหนงของสวน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากำลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้ จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการท่ีจะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทำใหสวนราชการ สามารถนำขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชน
ในเรื่องอ่ืนๆ เชน 
  - การใชขอมูลท่ีหลากหลายจะทำใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมี
การเกลี่ยอัตรากำลังระหวางหนวยงาน 
  - การจัดทำกระบวนการจริง (Work process) จะทำใหไดเวลามาตรฐานท่ีจะสามารถนำไปใช
วัดประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนำผลการจัดทำ
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นำไปสูการใชอัตรากำลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  -การเก็บขอมูลผลงาน จะสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซ่ึงจะเปนประโยชนใน
อนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทำงาน เพ่ือรองรับภารกิจท่ีจะเพ่ิม/ลดลง 
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4. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 
 
 

 เพ่ือใหการวางแผนอัตรากำลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม มีความครบถวนองคการ
บริหารสวนตำบลหนองแขม สามารถดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวน
ตำบลหนองแขม  วิเคราะหสภาพปญหาในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบล วามีปญหาอะไรและความ
จำเปนพ้ืนฐานและความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
 สภาพปญหาของเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบและความตองการของประชาชน โดยแบงออกเปนดานตางๆ 
ดังนี้ 
 1. ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน 
     1.1 การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก 
     1.2 ปญหาการมีโทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน 
     1.3 ไฟฟาสาธารณะมีไมเพียงพอ 
     1.4 ปญหาน้ำทวมขังชุมชน และขยะมูลฝอยในชุมชน 
 2. ปญหาการผลิต  การตลาด รายไดและการมีงานทำ 
     2.1 การประกอบอาชีพในหมูบาน 
  - ปญหาการขาดความรู โอกาสในการประกอบอาชีพ 
  - ปญหาขาดการรวมกลุมอาชีพ  และขาดเงินทุนสนับสนุนอยางยั่งยืน 
     2.2 ขาดความรูทางดานเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
 3. ปญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
     3.1 ปญหาแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย 
     3.2 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
     3.3 ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ,เด็ก,สตรี และคนพิการ ไมท่ัวถึง 
     3.4 ปญหาการแพรระบาดและการปองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบา 
 4. ปญหาน้ำกิน – น้ำใช เพ่ือการเกษตร 
     4.1 การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแลง 
     4.2 ระบบประปาหมูบาน และประปาสวนภูมิภาคยังไมท่ัวถึง 
 5. ปญหาขาดความรูเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
     5.1 ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร 
     5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
 6. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
     6.1 ปญหาน้ำเสียจากชุมชนปลอยลงสูคลองธรรมชาติ  การเนาเสียของขยะมูลฝอย 
     6.2 ขาดน้ำสำหรับทำการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว 
     6.3 คลองตื้นเขิน มีวัชพืชข้ึนปลกคลุมทำใหการระบายน้ำไมสะดวก 
 7. ปญหาการบริหาร  และการจัดการขององคการบริหารสวนตำบล 
     7.1 ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน 
     7.2 บุคคลภาคปฏิบัติไมเพียงพอ 
     7.3 ผูนำขาดวิสัยทัศนในการพัฒนาแบบยั่งยืน  และประโยชนสวนรวม 
 
 



 ๑๑ 
 

ความตองการของประชาชน 
 
 1. ความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     1.1 ขุดลอกคลอง  สรางสะพาน คสล. ถนนคสล. พรอมวางทอระบายน้ำ 
     1.2 ติดตั้งโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน 
     1.3 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
     1.4 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยางใหเปนถนนคอนกรีต    
เสริมเหล็ก 
 2. ความตองการดานผลิต การตลาด รายได และการมีงานทำ 
     2.1 จัดตั้งศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร 
     2.2 ฝกอบรมความรู ดานวิชาการ  และการศึกษาดูงาน 
       2.3 สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ จัดหาตลาดจำหนายสินคา 
     2.4 ใหความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 3. ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย 
     3.1 ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแม และเด็ก 
      3.2 ใหความรูดานสุขศึกษา 
     3.3 ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กำจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัขบา 
     3.4 ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ สงเคราะหผูสูงอายุ 
 4. ความตองการดานน้ำกิน – น้ำใช เพ่ือการเกษตร 
     4.1 ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ำ – และกำจัดวัชพืช 
     4.2 ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบาน 
 5. ความตองการดานความรู เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
     5.1 ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ มีศูนยขอมูล หองสมุดชุมชน 
     5.2 ใหความรูดานการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ 
     5.3 ใหความรูเก่ียวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตางๆ 
     5.4 ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 6. ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ 
     6.1 รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ำเสียลงคลอง กำจัดขยะมูลฝอย 
     6.2 ฝกอบรมจัดตั้งเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     6.3 ขุดลอกคลองท่ีตื้นเขิน และกำจัดวัชพืช 
 7. ความตองการดานการบริหาร  และจัดการขององคการบริหารสวนตำบล 
     7.1 จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุมสตรี กลุมอาสาอ่ืนๆ 

    7.2 จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน และจัดฝกอบรมผูนำทองถ่ินใหมีความรูงาน  
พัฒนา 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 
 

5. ภารกิจ อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
 
  การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขมนั้น  เปนการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางจัดทำสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีของ
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลหนองแขมจะสมบูรณไดจำเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักรวมกันแกไข
ปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ยังเนนให
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังเนนใหการสงเสริมและสนับสนุน
ใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทาง
ในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน  และ
ยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 
  การจัดทำแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดกำหนดวิธีการ
ดำเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ประจำป 2566-2570 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน ไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมได
กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้   
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  6 ยุทธศาสตร 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางความม่ันคงและความสงบสุขของชุมชน และของรัฐ 
   การปองกันและเสริมสรางความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การจัดใหมีความม่ันคง
ปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน เหตุวาตภัย อัคคีภัย การสงเสริมการมี
สวนรวมตามระบบประชาธิไตย และตามสิทธิมนุษยชน 
        ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และเสริมสรางสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  การพัฒนาดานการศึกษา เพ่ือใหนักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาท่ีดี ประชาชนไดรับการ
สงเสริมการเรียนรูเพ่ือดำเนินในชีวิตประจำวัน 
  การพัฒนาดานสาธารณสุข เพ่ือใหงานดานสาธารณสุขมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  ปราศจากโรคติดตอ 
  การพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะหชุมชน  เพ่ือใหเด็ก สตรี เยาวชน 
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสและประชาชนท่ัวไป ไดรับโอกาสในการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได 
ลดรายจาย พัฒนาทักษะฝมือ สงเสริมการประกอบอาชีพท่ียั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือความสามัคคีในชุมชน ความเปนน้ำ
หนึ่งใจเดียวกัน การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
  การสงเสริมดานศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สงเสริมภูมิปญญา
ทองถ่ิน มีคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมดานกีฬาและการทองเท่ียว  
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
  การเพ่ิมรายได  พัฒนาทักษะฝมือ สงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให
ประชาชนมีอาชีพเสริม และผูมีรายไดนอยมีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีวิต 
 



 ๑๓ 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
  การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงเปนระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค เชน การกอสราง ปรับปรุงถนน สะพาน  ทอระบายน้ำ การ
จัดระบบคมนาคมใหเปนระเบียบปลอดภัย เชน ปายบอกทาง  ไฟฟาสองสวาง  กำจัดวัชพืชขางทาง 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานแหลงน้ำ  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมชุมชน 
  การพัฒนาและจัดหาแหลงน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค และการเกษตรอยางเพียงพอ การปรับปรุง
ภูมิทัศนสถานท่ีราชการ  อาคาร  บานเรือน สวนสาธารณะ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ เชน การอบรม
พัฒนาความรูตรงตามสายงาน  การใชอุปกรณในสำนักงาน  มีเครื่องมือเครื่องใชในการทำงานท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ  
 การวิเคราะหภารกิจ  อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และรวบรวม
กฎหมายอ่ืนของ อบต.ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจ
หนาท่ีท่ีจะเขาไปดำเนินการ แกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดย
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT   

 
 ท้ังนี้การวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกำหนดแบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซ่ึง
ภารกิจดังกลาวถูกกำหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังนี้                                    

5.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  
(2) ใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(3) ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(4) ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  
(6) การสาธารณูปการ 

5.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(2)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
(3) ใหมีและบำรุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 

 
 
 



 ๑๔ 
 
5.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจ

ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(3) การผังเมือง 
(4) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(5) การควบคุมอาคาร 

5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มี
ภารกิจท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 

(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
(3) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(4) ใหมีตลาด 
(5) การทองเท่ียว 
(6) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
(7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ 
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน 

5.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี
ภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) การคุมครอง ดูแลและบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกำจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
  (3)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  

5.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นมี 
ภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(3) การจัดการศึกษา 
(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

5.7 ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาตำบลและองคกรปกครองสวนทองงถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน สนับสนุน 
หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน  

(2) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจำเปนและสมควร 

(3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน 
(4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(5) การสรางและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำท่ีเชื่อมตอระหวางองคการปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 



 ๑๕ 
 

ภารกิจท้ัง 7 ดานตามท่ีกฎหมายกำหนดใหอำนาจองคการบริหารสวนตำบลสามารถจะแกไขปญหา
ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขมไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความ
ตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบล จะตองสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล เปนสำคัญ 
 
การวิเคราะหการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบล  จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบล  จุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการ
ตามภารกิจ (ตามภารกิจ (SSWWOOTT))  
 การใชการวิเคราะหภารกิจและอำนาจหนาท่ีโดยใชรูปแบบการประเมินศักยภาพในการพัฒนาตำบล
หนองแขม แบบ SWOT Analysis ก็ยังสามารถเนนใหเห็นถึงความจำเปน ความสำคัญ และความสอดคลอง กับ
ภารกิจ อำนาจหนาท่ีในดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขมตามท่ีไดกลาวมาในขางตนได
ชัดเจนและเห็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strong=s) 
1) ผูบริหารมีนโยบายในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสมบูรณ เพ่ือรองรับ

ความเจริญเติบโตและการทองเท่ียวในตำบลหนองแขม 
2) มีโครงขายการคมนาคมท่ีดี สามารถเดินทางติดตอไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
3) มีเสนทางเชื่อมตอไปภาคเหนือ และภาคอีสาน  จึงเปนศูนยกลางการคมนาคม 

ในอนาคต 
จุดออน (Weakness=W) 

1) ยังไมมีการประสานการทำงานรวมกันท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมระหวางหนวยงานท่ี
ใหบริการสาธารณะในทองถ่ิน 
   2) งบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลมีจำกัด 
   3) ถนนบางสายในตำบลยังชำรุดเปนอันตรายตอผูสัญจร 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคมไดรับความรวมมือจาก

ประชาชนในพ้ืนท่ี เปนอยางดี เนื่องจากความตองการเสนทางการจราจรท่ีสะดวกตอการสัญจรไปมา 
2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ใหการสนับสนุนการดำเนินงาน

ของทองถ่ินไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจทองถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนตน 
3) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน โดยท่ีหนวยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตำบล 

อุปสรรคหรือขอจำกัด (Threat=T) 
1) โครงการท่ีตองใชเทคโนโลยีสูง หรือความชำนาญเปนพิเศษ องคการบริหาร 

สวนตำบล ยังไมมีความชำนาญและขาดเครื่องมือ อุปกรณในการดำเนินงาน 
   2)  นโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล  อาจขาดการพัฒนาหรือดำเนินโครงการอยาง
ตอเนื่อง 
 
 
 



 ๑๖ 
 

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  จุดแข็ง (Strong=s) 

1) หมูบานในตำบลหนองแขม  ท้ัง 13 หมูบาน มีกลุมอาชีพและชมรมตางๆท่ี
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  สนับสนุนการรวมกลุม ซ่ึงไดมีการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
รวมมือรวมใจกันทำงานเพ่ือประโยชนตอทองถ่ิน ทำใหทองถ่ินเจริญกาวหนา 

2) ผูบริหารใหความสำคัญตอการพัฒนาดานการศึกษา มีการจัดเตรียมความ 
พรอมของอุปกรณสถานท่ี บุคลากร สงผลใหประชาชนมีทัศนคติและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 
3) มีการสงเสริมการออกกำลังกายไมวาจะเปนสถานท่ีและอุปกรณการออก 

กำลังกาย 
4) มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมูบาน (อสม.) ท่ีกระตือรือรนตอการ

ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือบริการประชาชน 
จุดออน (Weakness=W) 

1) ไมมีแหลงสงเสริมการเรียนรูสำหรับเยาวชนท่ีชัดเจน เชน ศูนยการเรียนรู  
เปนตน 
   2) การเรียนรูวิถีชีวิต การใชเวลาใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวัน ประชาชนยังให
ความสำคัญไมมากนัก 
   3) มีการวางงานในชุมชน ปญหาสวนใหญเกิดมาจากผูมีความรูนอยและผูท่ีจบ
การศึกษาแลวยังไมมีงานทำ 
   4) ประชาชนและเยาวชนขาดความรูในดานการดูแลสุขภาพ 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) มีหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน ท่ีใหความรูและความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคมของประชาชน 
2) การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชวยใหองคการบริหารสวน

ตำบลดูแลดานสุขภาพอนามัยของประชาชนไดมากยิ่งข้ึน 
อุปสรรคหรือขอจำกัด (Threat=T) 

1) การครอบงำทางวัฒนธรรมของยุคขอมูลขาวสารไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต ทีวี วิทยุ 
ตลอดจนคานิยมเก่ียวกับการบริโภคนิยมท่ีสงผลตอวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและประชาชนใน
ปจจุบัน 

2) คาครองชีพท่ีสูงข้ึน เนื่องจากตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนตามภาวะความผันผวน 
ของเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและตลาดโลก 
   3)  โรคติดตอ/เชื้อไวรัส  ท่ีเกิดข้ึนใหม  โดยไมสามารถปองกันหรือแกไขปญหาได
อยางทันทวงที 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 
 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
จุดแข็ง (Strong=s) 

1) ผูบริหารใหความสำคัญตอการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
มีการการจัดเตรียมความพรอมของอุปกรณในการดำเนินงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมถึง
จัดเตรียมสถานท่ีศูนย อปพร.ประกอบกับมีบุคลากรท่ีมีความรูและเชี่ยวชาญดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สงผลใหชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2) มีอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบลทุกหมูบาน  (อปพร.) ท่ี
กระตือรือรนตอการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือบริการประชาชน 

3)  การสื่อสาร/ความรวดเร็วในการชวยเหลือในดานการปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

จุดออน (Weakness=W) 
1) ประชาชนขาดระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต เชน ขาดจิตสำนึกในการรักษาความ

สะอาด การกอความเดือดรอนใหเกิดข้ึนในสังคม เปนตน 
2) ความไมเปนระเบียบเรียบรอยของบานเรือน เชน ขยะมูลฝอย การตอเติมอาคารท่ี

ผิดกฎหมาย แผงรานขายสินคาไมเปนระเบียบ เปนตน 
3) ปญหาอาชญากรรม  ยาเสพติดท่ีมีเปนจำนวนมาก 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) นโยบายดานสังคมของรัฐบาล สามารถสงเสริมสนับสนุนแนวทางการสรางสังคม

เขมแข็งของคนในชาติใหอยูเย็นเปนสุขรวมกันสมานฉันทบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม 
2)  นโยบายรัฐบาลในดานการปองกันและแกไขปญหาดานยาเสพติด 

อุปสรรคหรือขอจำกัด (Threat=T) 
1) ปญหายาเสพติด จากภายนอกประเทศ เพราะเปนเสนทางการขนถายยาเสพติดท่ี

สำคัญ   
 
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

จุดแข็ง (Strong=s) 
1) ผูบริหารมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสงเสริมการทองเท่ียวในองคการบริหารสวน

ตำบลหนองแขม ในรูปแบบทองเท่ียวเชิงอนุรักษและประวัติศาสตร เพ่ือเปนการประชาสัมพันธการทองเท่ียว
ตำบลหนองแขม 

2) มีสถานท่ีในการรองรับและจำหนายสินคา ไดแกศูนยจำหนายสินคา OTOP ตำบล
หนองแขม 

จุดออน (Weakness=W) 
1) การประชาสัมพันธขอมูลดานการทองเท่ียวในตำบลยังมีนอย 

   2) มาตรการสงเสริมการจำหนายสินคาท่ีระลึกและสินคาท่ีผลิตไดภายในชุมชน ยัง
ขาดแหลงตลาดกระจายสินคา 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 
 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว สอดคลอง

กับการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล 
   2) รัฐบาลมีนโยบายท่ีสงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศ 

3) เปนศูนยกลางการจำหนายสินคา ทำใหเกิดการหมุนเวียนของเงินในพ้ืนท่ี 
4) การเปนเมืองทองเท่ียว กอใหเกิดรายไดท้ังทางตรงและทางออมแกประชาชนใน

ตำบล เม่ือมีนักทองเท่ียวเขามาเท่ียว 
5) นโยบายรัฐบาลมีการกระตุนเศรษฐกิจใหประชาชนสรางอาชีพสรางรายได 

ในชุมชน 
 

อุปสรรคหรือขอจำกัด (Threat=T) 
   1) ภาวะเศรษฐกิจผันผวน ราคาน้ำมันท่ีแพงข้ึน สงผลใหปริมาณนักทองเท่ียวลด
นอยลง 
   2) หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการประชาสัมพันธการทองเท่ียว ยังขาดการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีตำบลเทาท่ีควร 
   3) ยังขาดการประสานงานและรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
แหลงทองเท่ียว 
   4) งานคาราวานสินคาท่ีจัดบอยมากเกินไปสงผลตอการระบายสินคาและรายไดของผู
ประกอบธุรกิจภายในตำบล 
   5) การเพ่ิมข้ึนของหางสรรพสินคารวมถึงรานสะดวกซ้ือขนาดใหญหลายแหงสงผล
กระทบโดยตรงตอผูประกอบการรายยอยภายในตำบล 

 
5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จุดแข็ง (Strong=s) 
1) เจาหนาท่ีมีความชำนาญเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย   
2) มีศูนยกำจัดขยะมูลฝอยท่ีสามารถรองรับปริมาณขยะได 
3) ประชาชนมีการตื่นตัวดานสิ่งแวดลอม เห็นไดจากการมีสวนรวมในการนำเสนอ

ปญหารวมถึงสถิติการรองเรียนเก่ียวกับดานสิ่งแวดลอม 
จุดออน (Weakness=W) 

1) มาตรการควบคุมดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยยังขาดประสิทธิภาพ 
   2) ประชาชนบางสวนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด รวมถึงปญหาการท้ิง
ขยะไมเปนท่ี 
   3) งบประมาณท่ีมีอยูอยางจำกัดในการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือดำเนินการเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงามและสมบูรณในเขตตำบลหนองแขม 
3) ไดรับความสนใจและรวมมือจากหนวยงานทองถ่ินในการรวมกันจัดการ 

เก่ียวกับสิ่งแวดลอม  
 
 



 ๑๙ 
 

อุปสรรคหรือขอจำกัด (Threat=T) 
   1) ถนนภายในหมูบานของประชาชนมีลักษณะคับแคบทำใหยากตอการเขาไปนำขยะ
ออกมาเพ่ือนำไปทำลาย 
   2) ในชวงฤดูฝนเปนอุปสรรคตอเจาหนาท่ีทำใหเกิดความลาชาในการจัดเก็บขยะ 
 

6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
จุดแข็ง (Strong=s) 

1) มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามเปนเอกลักษณ 
2) มีตนทุนทรัพยากรทองถ่ินและภูมิปญญาท่ีควรไดรับการพัฒนาสงเสริมและ 

สนับสนนุ 
จุดออน (Weakness=W) 

   1)ไมมีผูสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน  ของผูสูงอายุทำใหภูมิปญญาบางอยางขาดหายไป
จากสังคม 
   2)ประชาชนยังขาดความความรู  ความเขาใจในภูมิปญญาทองถ่ิน  และยังรับ
วัฒนธรรมตะวันตกทำใหเด็กมีความประพฤติท่ีไมเหมาะสม 

โอกาส (Opportunity=O) 
 1)หนวยงานราชการและเอกชนใหความสนใจในภูมิปญญาทองถ่ินในการ 

จัดการรักษาขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
อุปสรรคหรือขอจำกัด (Threat=T) 
 1)ขาดการรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน ทำใหประชาชนและเยาวชนไมได 

รับการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2)การครอบงำทางวัฒนธรรมของยุคขอมูลขาวสารไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต ทีวี วิทยุ 

ตลอดจนคานิยมเก่ียวกับการบริโภคนิยมท่ีสงผลตอวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและประชาชนใน
ปจจุบัน 

7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

จุดแข็ง (Strong=s) 
1) บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม มีคุณวุฒิอยูในระดับท่ีพรอมท่ีจะ

ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน พนักงานไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง และมีการกำหนดแผน
อัตรากำลังตามโครงสราง 

2) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารงานเพ่ือเกิดธรรมาภิบาลในองคกร 
3) ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานทองถ่ินมาข้ึน 
4) มีการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามาทำงาน 
5) มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลตางๆขององคการบริหารสวนตำบล 

หนองแขม 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 
 

จุดออน (Weakness=W) 
1) ประชาชนบางสวนยังขาดความสนใจท่ีจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ 

ตำบล 
   2) บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลมีความถนัดเฉพาะดาน ซ่ึงไมสามารถทำงาน
ไดหลากหลายและทดแทนกันในกรณีขาดบุคลากร 
   3) บุคลากรบางสวนยังขาดความสามารถและทักษะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน 
   4) บุคลากรยังขาดการบูรณาการรวมกันในการยึดเปาหมายขององคกรเปนสำคัญ 
โดยปฏิบัติงานเฉพาะในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบ 

โอกาส (Opportunity=O) 
1) การท่ีบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตำบลไดรับการอบรมและพัฒนาจาก

หนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) มีการจัดประกวดการบริหารจัดการท่ีดี (ธรรมาภิบาล) ทำใหเกิดการตื่นตัว 

และพัฒนาองคกร 
 

อุปสรรคหรือขอจำกัด (Threat=T) 
1) ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดี ในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

   2) ระเบียบกฎหมาย รวมถึงนโยบายจากสวนกลางและสวนภูมิภาคยังคงยึดรูปแบบ
การสั่งการจากบนลงลางซ่ึงขัดตอหลักการพ้ืนฐานของการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเนนการมีสวนรวม 
   3) ความลาชาในการสนับสนุนงบประมาณ ความไมชัดเจน และความไมจริงจังท่ีจะมี
การจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบรรลุเปาหมายตามกฎหมายวาดวย
แผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 
 

6. ภารกิจหลกั และภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตำบลหนองแขมจะดำเนินการ 
 

จากภารกิจและอำนาจหนาท่ีท้ัง 7 ดาน ตามขอ 5. รวมถึงการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาตำบล
หนองแขม สามารถนำมากำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการกำหนดอัตรา
กำลังคนขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขมไดมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 

     1.  การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
     2.  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
     3.  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
     4.  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

          5.  ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
          6.  ดานการสงเสริมการศึกษา 
          7.  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ภารกิจรอง 

1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน 
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
3. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒ 
 
7. สรุปปญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากำลัง  
 
 

 องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม กำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 5 สวน
ราชการ ไดแก  

1) สำนักงานปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองชาง  
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5) กองสวัสดิการสังคม 

         ท้ังนี้ ไดกำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการจำนวนท้ังสิ้น 14 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ 
จำนวน 6 อัตรา พนักงานจางท่ัวไป จำนวน 8 อัตรา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมมี
ครูผูชวย จำนวน  1  อัตรา  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา  โรงเรียนบานหนองไผ  มีครูผูชวย จำนวน 2 
อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ งบ อบต. จำนวน 2 ราย  พนักงานจางตามภารกิจ งบอุดหนุน จำนวน 1 ราย 
พนักงานจางท่ัวไป งบอุดหนุน จำนวน 1 ราย  รวมกำหนดตำแหนงเก่ียวกับบุคลากรท้ังสิ้น จำนวน 35 อัตรา 
ท่ีผานมาองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมมีภารกิจ  ปริมาณงาน  และจำนวนบุคลากรท่ีมีอยูเพียงพอตอการ
ปฏิบัติภารกิจใหสำเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้น จึงไมมีความจำเปนตองขอกำหนด
ตำแหนงข้ึนใหมเพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน และแกไขปญหาการบริหารงานภายในองคการบริหารสวน
ตำบลตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 
 
8. โครงสรางการกำหนดสวนราชการ 

 

8.1 จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  องคการบรหิารสวนตำบลหนองแขม มี
ภารกิจ  อำนาจหนาท่ี ท่ีจะตองดำเนินการแก ไขปญหาดังกลาวภายใตอำนาจหนาท่ี ท่ีกำหนดไวใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2546 
และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 โดยมีการกำหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 
1.สำนักงานปลัดอบต. 
1.1 ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1.1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
        - งานสารบรรณ 
        - งานบริหารงานบุคคล 
        - งานกิจการสภา 
        - งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
        - งานตรวจสอบภายใน 
1.1.2 งานนโยบายและแผน 
        -งานนโยบายและแผน 
        -งานวิชาการ 
        -งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
        -งานงบประมาณ 
1.1.3 งานกฎหมายและคดี 
        -งานกฎหมายและคดี 
        -งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
        -งานขอบัญญัติและระเบียบ 
1.1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        -งานอำนวยการ 
        -งานปองกัน 
        -งานฟนฟู 
 

1.สำนักงานปลัดอบต. 
1.1 ฝายบริหารงานท่ัวไป 
1.1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
        - งานสารบรรณ 
        - งานบริหารงานบุคคล 
        - งานกิจการสภา 
        - งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
        - งานตรวจสอบภายใน 
        - งานดานสาธารณสุข 
1.1.2 งานนโยบายและแผน 
        -งานนโยบายและแผน 
        -งานวิชาการ 
        -งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
        -งานงบประมาณ 
1.1.3 งานกฎหมายและคดี 
        -งานกฎหมายและคดี 
        -งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
        -งานขอบัญญัติและระเบียบ 
1.1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        -งานอำนวยการ 
        -งานปองกัน 
        -งานฟนฟู 
        - งานศูนย อปพร. 
        - งานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 

 

 
 
 



 ๒๔ 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 
2.กองคลัง 
2.1ฝายบริหารงานคลัง 
2.1.1งานการเงิน 
        -งานการเงิน 
        -งานรับเงินเบิกจายเงิน 
        -งานจัดทำฎีกาเบิกจายเงิน 
        -งานเก็บรักษาเงิน 
2.1.2งานบัญชี 
        -งานการบัญชี 
        -งานทะเบียนการคุมการเบิกจายเงิน 
        -งานงบการเงินและงบทดลอง 
        -งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.1.3งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
        -งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
        -งานพัฒนารายได 
        -งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
        -งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
2.1.4งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
        -งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
        -งานพัสดุ 
        -งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 

2.กองคลัง 
2.1ฝายบริหารงานคลัง 
2.1.1งานการเงิน 
        -งานการเงิน 
        -งานรับเงินเบิกจายเงิน 
        -งานจัดทำฎีกาเบิกจายเงิน 
        -งานเก็บรักษาเงิน 
2.1.2งานบัญชี 
        -งานการบัญชี 
        -งานทะเบียนการคุมการเบิกจายเงิน 
        -งานงบการเงินและงบทดลอง 
        -งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.1.3งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
        -งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
        -งานพัฒนารายได 
        -งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
        -งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
2.1.4งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
        -งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
        -งานพัสดุ 
        -งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 

 

3.กองชาง 
3.1งานกอสราง 
        -งานกอสรางและบูรณะถนน 
        -งานกอสรางสะพานเข่ือนทดน้ำ 
        -งานขอมูลกอสราง 
3.2งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
        -งานประเมินราคา 
        -งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
        -งานออกแบบและบริการขอมูล 
3.3งานประสานสาธารณูปโภค 
        -งานประสานกิจการประปา 
        -งานไฟฟาสาธารณะ 
        -งานระบายน้ำ 
3.4งานผังเมือง 
        -งานสำรวจและแผนท่ี 
        -งานวางผังพัฒนาเมือง 
        -งานควบคุมทางผังเมือง 

3.กองชาง 
3.1งานกอสราง 
        -งานกอสรางและบูรณะถนน 
        -งานกอสรางสะพานเข่ือนทดน้ำ 
        -งานขอมูลกอสราง 
3.2งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
        -งานประเมินราคา 
        -งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
        -งานออกแบบและบริการขอมูล 
3.3งานประสานสาธารณูปโภค 
        -งานประสานกิจการประปา 
        -งานไฟฟาสาธารณะ 
        -งานระบายน้ำ 
3.4งานผังเมือง 
        -งานสำรวจและแผนท่ี 
        -งานวางผังพัฒนาเมือง 
        -งานควบคุมทางผังเมือง 

 



 ๒๕ 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 
4.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
4.1ฝายบริหารการศึกษา 
4.1.1งานบริหารการศึกษา 
        -งานบริหารโรงเรียน 
        -งานบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
        -งานบริหารศูนยการศึกษานอกระบบ 
4.1.2งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
        -งานศูนยวัฒนธรรม 
        -งานศึกษานอกระบบ 
4.1.3งานกิจกรรมโรงเรยีน 
        -งานขอมูลโรงเรียน 
        -งานประสานกิจกรรม 
        -งานสงเสริมการศึกษา 
        -งานขอมูลพัฒนาการเด็ก 
        -งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
        -งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
        -งานติดตามและประเมินผล      
 

4.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
4.1ฝายบริหารการศกึษา 
4.1.1งานบริหารการศึกษา 
       -งานบริหารโรงเรียน 
        -งานบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
        -งานบริหารศูนยการศึกษานอกระบบ 
4.1.2งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
        -งานศูนยวัฒนธรรม 
        -งานศึกษานอกระบบ 
4.1.3งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
        -งานขอมูลพัฒนาการเด็ก 
        -งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
        -งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
        -งานติดตามและประเมินผล 
4.1.4งานสงเสริมกิจการโรงเรียน 
        -งานขอมูลโรงเรียน 
        -งานสงเสริมกิจกรรมโรงเรียน 
        -งานประสานกิจกรรม 
        -งานสงเสริมการศึกษา 

 

5.กองสวัสดิการสังคม 
-งานศูนยเยาวชน 
-งานฝกอบรมและพัฒนาการ 
-งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชราและผูพิการ 
-งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา 
-งานพัฒนาศักยภาพกลุม 
-งานสงเสริมทุนกลุมอาชีพ 
-งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน 
-งานสงเสริมการเกษตร 
-งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
         
 

5.กองสวัสดิการสังคม 
-งานศูนยเยาวชน 
-งานฝกอบรมและพัฒนาการ 
-งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชราและผูพิการ 
-งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา 
-งานพัฒนาศักยภาพกลุม 
-งานสงเสริมทุนกลุมอาชีพ 
-งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน 
-งานสงเสริมการเกษตร 
-งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
          

 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 
8.2 การวิเคราะหการกำหนดตำแหนง 
 

        องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ไดวิเคราะหการกำหนดตำแหนงจากภารกิจท่ีจะ
ดำเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต 3 ป ซ่ึงเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมี
เทาใด เพ่ือนำมาวิเคราะหวาจะใชตำแหนงใด จำนวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล โดยนำ
ผลการวิเคราะหตำแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ป ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 
9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน 
 
1.องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
 

1) ปลัด อบต.   มีอัตรากำลังปจจุบัน  จำนวน 2  ตำแหนง  2  อัตรา  ดังนี้ 
 

 

ที่ 
 

ตำแหนง 
จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 

รวม 
ข้ันที่เพิ่มในแตละป 

2564 2565 2566 
1 นักบริหารงาน อบต.   

บริหารทองถ่ิน ระดับกลาง 

1 37,130 445,560 16,440 16,560 16,440 

2 นักบริหารงานอบต.  
บริหารทองถ่ิน ระดับตน 

1 35,770 429,240 13,080 13,200 13,440 

 
 หมายเหตุ  :  ในป 2564 , 2565 , 2566 ไมมีความตองการกำหนดตำแหนงเพ่ิมข้ึน 
 
2.สำนักงานปลัดอบต.  
   1)  สำนักปลัด อบต. มีอัตรากำลัง ปจจุบัน  จำนวน 8  ตำแหนง 10 อัตรา ดังนี้ 

 
 

ที่ 
 

ตำแหนง 
จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 

รวม 
ข้ันที่เพิ่มในแตละป 

2564 2565 2566 
1 นักบริหารงานทั่วไป  (หน.สป) 

(อำนวยการทองถ่ิน ระดับตน)วาง 
1 33,010 396,120 13,620 13,620 13,620 

2 นักทรัพยากรบุคคล   
(ชำนาญการ) 

1 27,480 329,760 12,960 13,440 13,320 

3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
(ชำนาญการ) 

1 29,110 349,320 13,320 13,440 13,320 

4 เจาพนักงานธุรการ  (ปฏิบัติงาน) 1 12,220 146,640 6,120 6,000 6,360 
5 พนักงานขับรถยนต 1 13,590 163,080 6,600 6,840 7,080 
6 ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ 1 12,680 152,160 6,120 6,360 6,600 
7 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 11,670 140,040 5,640 5,880 6,120 
8 คนงานทั่วไป  3 9,000 324,000 - - - 

 
 หมายเหตุ  :  ในป 2564 , 2565 , 2566 ไมมีความตองการกำหนดตำแหนงเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 
3.  กองคลัง   
     1) กองคลัง  มีอัตรากำลัง ปจจุบัน  จำนวน 6  ตำแหนง 7 อัตรา ดังนี้ 

 
 

ที่ 
 

ตำแหนง 
จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 

รวม 
ข้ันที่เพิ่มในแตละป 

2564 2565 2566 
1 นักบริหารงานคลัง   (ผอ.กอง) 

(อำนวยการทองถ่ิน   ระดับตน) 
1 36,310 435,720 13,200 13,320 13,320 

2 นักวิชาการจัดเก็บรายได  
(ปฏิบัติการ) 

1 15,060 180,720 9,360 9,120 8,280 

3 เจาพนักงานการเงินและบญัช ี 
(ปง./ชง.) 

1 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

4 เจาพนักงานพัสดุ   (ปง./ชง.) 1 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 
5 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 13,940 167,280 6,720 6,960 7,320 
6 คนงานทั่วไป 2 9,000 216,000 - - - 

 
 หมายเหตุ  :  ในป 2564 ,  2565 , 2566 ไมมีความตองการกำหนดตำแหนงเพ่ิมข้ึน 

 
4.  กองชาง   
     1) กองชาง  มีอัตรากำลัง ปจจุบัน   จำนวน 3  ตำแหนง 5 อัตรา ดังนี้ 

 
 

ที่ 
 

ตำแหนง 
จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 

รวม 
ข้ันที่เพิ่มในแตละป 

2564 2565 2566 
1 นักบริหารงานชาง   (ผอ.กอง) 

(อำนวยการทองถ่ิน   ระดับตน) 
1 33,560 402,720 13,440 13,080 13,080 

2 นายชางโยธา (ปง./ชง.) 1 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 
3 คนงานท่ัวไป 3 9,000 324,000 - - - 

 
 หมายเหตุ  :  ในป 2564 , 2565 , 2566 ไมมีความตองการกำหนดตำแหนงเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 
5.  กองการศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
     1)  กองการศึกษาฯ  มีอัตรากำลัง ปจจุบัน  จำนวน  7  ตำแหนง 9 อัตรา ดังนี้ 

 
 

ที่ 
 

ตำแหนง 
จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 

รวม 
ข้ันที่เพิ่มในแตละป 

2564 2565 2566 
1 ผูอำนวยการกองการศึกษา  

(อำนวยการทองถ่ิน  ระดับตน) วาง 
1 33,010 396,120 13,620 13,620 13,620 

2 ครูผูชวย (อุดหนุนจากรัฐ) วาง 1 15,050 180,600 - - - 
3 ผูชวยครูดูแลเด็ก (พจภ.)  

(อุดหนุนจากรัฐ) 
1 10,690 128,280 - - - 

4 ผูชวยครูผูชวย  (พจภ.) (งบ อบต.) 2 17,360 416,640 16,800 17,520 18,240 
5 ครูผูชวย (อุดหนุนจากรัฐ) 1 15,930 191,160 - - - 
6 ครูผูชวย (อุดหนุนจากรัฐ) วาง 1 15,050 180,600 - - - 
7 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

(พจภ.  อุดหนุนจากรัฐ) 
1 9,780 117,360    

8 พนักงานจางท่ัวไป ภารโรง(อุดหนุน) 
วาง 

1 9,000 108,000    

  
        หมายเหตุ  :  ในป 2564 , 2565 , 2566 ไมมีความตองการกำหนดตำแหนงเพ่ิมข้ึน 
 
6.  กองสวัสดิการสังคม 
     1)  กองสวัสดิการสังคม  มีอัตรากำลัง ปจจุบัน  จำนวน 2  ตำแหนง 2 อัตรา ดังนี้ 

 
 

ที่ 
 

ตำแหนง 
จำนวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

 

รวม 
ข้ันที่เพิ่มในแตละป 

2564 2565 2566 
1 ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม     

( อำนวยการทองถิ่น   ระดับตน) วาง 
1 33,010 396,120 13,620 13,620 13,620 

2 ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1 11,960 143,520 5,760 6,000 6,240 

 
 หมายเหตุ  :  ในป 2564 , 2565 , 2566 ไมมีความตองการกำหนดตำแหนงเพ่ิมข้ึน 
 
 
 

7)  ตั้งงบประมาณรายจายประจำป  ดังนี้ 
 
ที่ ป 2564 ป 2565 ป 2566 
1 34,000,000 35,700,000 37,485,000 

 

 



                       
 

 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตำบล 

 ทรัพยากรทางการบริหารท่ีสำคัญท่ีสุดขององคกรก็คือ ทรัพยากรมนุษยขององคกร  เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษยเปนผูใชทรัพยากรทางการบริหารอ่ืน ๆ ขององคกรในการดำเนินงานใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร
ก็เปนปจจัยท่ีสำคัญตอความสำเร็จขององคกร  ซ่ึงการท่ีองคกรจะสามารถรักษาความสมดุลระหวางปริมาณ
คนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรใหเหมาะสมไดอยางตอเนื่อง  องคกรจะตองมีการวางแผนการ
ใชกำลังคนอยางเหมาะสม  และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององคกรใหมีศักยภาพอยางตอเนื่องและ
สม่ำเสมอ 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม   ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคกร 
อันไดแก  ขาราชการและพนักงานจางในสังกัด  ซ่ึงจะเปนผูขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
ใหสำเร็จผลตามจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ีกำหนดไว  จึงไดกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานไวดังนี้   

1.จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม หรือการประชุมสัมมนา  หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
หนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะการฝกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน  การเขารับการฝกอบรมท่ีหนวยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดข้ึน  เพ่ือพัฒนา
ทักษะความสามารถของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.จัดใหมีการฝกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด  โดยองคการบริหารสวนตำบล  
หนองแขมเปนผูจัดอบรมเองหรือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียง เพ่ือพัฒนาทักษะความรู  
ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

3.สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรู  หรือประสบการณในการทำงานระหวาง
เจาหนาท่ีทองถ่ินดวยกันเองหรือผูชำนาญงานหรือผูเชี่ยวชาญจากสวนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
คำแนะนำปรึกษาจากผูกำกับดูแล  หนวยงานตรวจสอบอ่ืนๆ  เชน  สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

4.จัดใหมีการศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  หรือหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการองคกรหรือการพัฒนาทองถ่ินในดานตาง ๆ เพ่ือให
บุคลากรสามารถนำความรูและประสบการณท่ีไดรับ  มาปรับใชหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  อันจะ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานใหสูงข้ึน 

5.สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหตระหนักถึงการเปนผูรับใชประชาชนในพ้ืนท่ีการใหบริการ
ประชาชนดวยความรวดเร็ว  เสมอภาคและท่ัวถึง  อำนวยความสะดวกและลดข้ันตอนการใหบริการ
ประชาชน  เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการของเจาหนาท่ี 

6.สงเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานมากข้ึน
เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการใหบริการประชาชนลดลงความซ้ำซอน
ของงานและกาใชทรัพยากรท่ีไมจำเปนลง  อันจะเปนการใชงบประมาณของหนวยงานใหคุมคามากข้ึน 

7.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาองคความรูในวิชาชีพของตนอยางตอเนื่องผานการศึกษา
ท้ังในระบบและนอกระบบ  รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือใหบุคลากรไดรับความรูและสามารถ
ประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  และสงเสริมใหหนวยงานเปน
องคกรแหงการเรียนรูตอไป 

8.สงเสริม  และสนับสนุนใหบุคลากรนำหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาใช
อยางตอเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดท่ีรัฐบาลกำหนด 
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3.ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 
 

 ขาราชการ พนักงานสวนตำบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม     
มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อำนวยความ
สะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับ

ซอน 
4. การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
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