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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา
**********************
๑. หลักการและเหตุผล
การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คน
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจสาคัญคือ การกระจายอานาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เราเรียกว่า
“Let the manager manages” การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการ
ในการบริหารงานบุคคลใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ การ
วางแผนกาลังคนเป็นเทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะ
สั้ น ห รื อ ร ะ ย ะ ย า ว ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี ด้ ว ย แ น ว คิ ด ที่ จ ะ ท า ใ ห้ อ ง ค์ ก ร มี ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น ด้ า น ก า ลั ง ค น
(Manpower/workforce Stability) นั้นมีอยู่สองประการ ได้แก่
(๑) ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะทาให้คนที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กร และสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคนกลุ่มนี้
ได้ตลอดเวลา
(๒) การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการขาดกาลังคน หรือ การสูญเสียกาลังคนในองค์กร
เนื่องจากจะทาให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านกาลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสาย
อาชีพ จะมีรอบการเปลี่ยนผ่าน หรือ การหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น
ส าหรั บ การวางแผนกาลั ง คนเป็น กระบวนการในการพยากรณ์จ านวนคน การพัฒ นาคนใน
องค์การ การใช้คน และการควบคุมคน โดยที่องค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนที่มี คุณสมบัติ
คุณภาพและคุณลักษณะตามที่ต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง
ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ซึ่งตามแนวคิด ของ Patten ได้ให้ความหมายของ
การวางแผนกาลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้
๑. การวางแผนกาลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของแรงงาน
การกาหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพสาหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสาหรับการวางแผนคัดเลือก และ
การเลื่อนตาแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าทางาน
๒. การวางแผนกาลังคน คือ การวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุม
กิจกรรมทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆ
๓. การวางแผนกาลังคน คือ นโยบายด้านกาลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ
ตามกรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของกาลังแรงงานของชาติ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่
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โครงสร้างของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ด้านอาชีพ
อุตสาหกรรมและแรงงาน รวมทั้ง การวิเคราะห์ ผ ลกระทบต่อ เนื่ องที่ จะเกิด จากการทดแทนแรงงานคนด้ว ย
เครื่องจักร
๔. การวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการที่ทาให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภท
ของบุคคลในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัด
สูงสุดสาหรับความสาคัญของการวางแผนกาลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
๔.๑ การวางแผนกาลังคนทาให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
๔.๒ การวางแผนกาลังคนทาให้ ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกาลังคนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อปรับการใช้กาลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๔.๓ การวางแผนกาลั ง คนจะเป็น สิ่ ง ที่เ ชื่อ มโยงระหว่ างการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษย์ เข้ ากั บ
กระบวนการวางแผนองค์การ
๔.๔ การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ลูกจ้างผลิตได้กับ
เกณฑ์ที่องค์การตั้งไว้
๔.๕ การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
ในแต่ละอาชีพและในละระดับ
๔.๖ การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะ
ของบุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดให้ ซึ่งจะเป็นผลทา
ให้ทั้งองค์การและบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว
๔.๗ การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคตเพื่อการ
กาหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ
๔.๘ การวางแผนกาลังคนจะทาให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรั พยากรมนุษย์เกิดประโยชน์
สูงสุด เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจานวนมากและต้องใช้เวลามาก
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง.) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด
ให้คานึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความ
เห็ นชอบของคณะกรรมการพนั กงานส่ว นตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง.) กาหนด
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กาหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความ
เหมาะสมและให้ การปฏิบั ติห น้ าที่ร าชการขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นเกิ ดความคล่ องตั ว ประสิ ทธิภ าพ
ประสิ ท ธิผ ลและประโยชน์ สู งสุ ดในการบริ ห ารงานบุ คคลขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น โดยได้ กาหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากาหนดเป็นประกาศ
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หลั ก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ ย วกับ พนั ก งานจ้ า ง พร้อ มทั้ งให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ดาเนิน การจัด ทาแ ผน
อัตรากาลัง ๓ ปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้ องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น กรอบในการกาหนด
ตาแหน่ งและการใช้ตาแหน่ งข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสมไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา
๒.๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกาหนด
ประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๕ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา
๒.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล และการใช้อัตรากาลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองศาลา เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๗ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา ดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากร
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด

๔

๒.๘ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา มีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากร
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา ที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา

๓. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา ซึ่งมีนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลาเป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยให้มี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ แผนพั ฒ นาจัง หวั ด แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล นโยบายของรัฐ บาล
นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา
เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรร
อัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่างๆให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานใน
ปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นควรครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับ
ภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลั งให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมหากงานใน
ปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม งานต่างๆโดยใน
ส่วนนี้จะคานึงถึง
๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้ องถิ่น ( ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิ ดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภ าพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลั ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา
๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของ
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงทาได้เพียงข้อมูลเปรียบเทียบ ( Relative Information ) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้
ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรี ยบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ย
อัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสูด
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓
ประเด็นดังนี้
๓.๖.๑ เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะทาให้
เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการ
นั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ล ะส่วนราชการนั้นเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด
๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการสูงอายุ
จานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรองอัตรากาลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น การถ่ ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น
๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นฯ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจทาให้
การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๗ การพิจ ารณาเปรี ยบเทียบกับกรอบอัตรากาลั งขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวนกรอบ
อัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก.และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่า
มีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกัน
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๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวนกรอบ
อัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังที่
เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม ( Right
Jobs ) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนด
กรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะ
งานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กาหนดตาแหน่งในงาน
ลักษณะนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังใน
ลักษณะงานนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าว
ได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง ( Effective Man Power Planning Framework ) นี้จะเป็น
แนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการ
วางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง ( Work process ) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วน
ราชการสามารถน าผลการจัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์ เพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการ ( Process Re-engineer ) อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะ
เพิ่ม/ลดลง

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
๑. สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านเพชรบูรณ์ ตาบลหนองศาลา
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากอาเภอชะอา ๑๒ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๙.๔๖ ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ ๑๑,๓๐๖ ไร่ เป็นพื้นที่ทาการเกษตร ๑๐,๑๕๗ ไร่ และที่สาธารณะประโยชน์ ๗๐ ไร่ รวม ๘
หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองศาลา
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองรี
หมู่ที่ ๓ บ้านหันกัญชา
หมู่ที่ ๔ บ้านเพชรบูรณ์
หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อไร่
หมู่ที่ ๖ บ้านสถานีรถไฟ
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกระโดก
หมู่ที่ ๘ บ้านข่อยกลึงดุม

๗

มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ
ทิศใต้
ติดต่อ
ทิศตะวันออก ติดต่อ
ทิศตะวันตก ติดต่อ

ตาบลปึกเตียนและตาบลหนองจอก
ตาบลบางเก่า
ตาบลบางเก่าและอ่าวไทย
ตาบลนายาง

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล เหมาะแก่การเกษตร อยู่ในเขตชลประทาน
ลักษณะภูมิอากาศ
ในฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด เพราะมีลมทะเลพัดผ่าน
สภาพดิน
เป็นดินจืด และดินเค็มในบางพื้นที่
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ตาบลหนองศาลา นั้นมีลักษณะเป็นที่ราบ มีพื้นที่ชายฝั่งทะเล ทรัพยากรส่วนใหญ่มีต้นไม้ขนาดเล็ก
พื้นที่ชายฝั่งในอนาคตอาจมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ด้านเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
๑. ทาไร่
๕%
๒. รับจ้าง
๔. ทานา
๘๐ %
๕. อื่นๆ

๑๐ %
๒%

๓. เลี้ยงสัตว์

๓%

ข้อมูลจานวนครัวเรือน / ประชากรแยกตามเพศ
ปี ๒๕๖1
ปี ๒๕62(ณ ธันวาคม ๒๕๖๒)
หมู่
ประชากร
ประชากร
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
๑
๑๔๔
๒๒๑
๒๔๘
๔๖๙
๑๔๔
๒๒๖
๒๔๙
๔๗๕
๒
๑๔๒
๒๓๘
๒๖๙
๕๐๗
๑๔๒
๒๔๑
๒๖๙
๕๑๐
๓
๕๔
๙๑
๑๐๐
๑๙๑
๕๙
๙๕
๑๐๔
๑๙๙
๔
๔๖
๑๐๓
๙๗
๒๐๐
๔๗
๑๐๒
๙๘
๒๐๐
๕
๑๖๗
๒๕๑
๒๗๙
๕๓๐
๑๖๙
๒๔๘
๒๗๔
๕๒๒
๖
๕๖
๙๒
๑๐๒
๑๙๔
๕๗
๙๑
๑๐๕
๑๙๖
๗
๗๕
๑๕๔
๑๔๗
๓๐๑
๗๔
๑๕๐
๑๓๕
๒๘๕
๘
๖๖
๑๐๖
๑๑๓
๒๑๙
๖๘
๑๐๕
๑๑๒
๒๑๗
รวม ๗๕๐ ๑,๒๕๖ ๑,๓๕๕ ๒,๖๑๑ ๗๖๐ ๑,๒๕๘ ๑,๓๔๖ ๒,๖๐๔

๘

สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งได้จากการประชาคมหมู่บ้าน
โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการมาวิเคราะห์และสรุปผลโดยได้แบ่งเป็น ๗ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
(๑) ถนนบางสายยังเป็นถนนลูกรัง
(๒) ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ความต้องการ
(๑) จัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
(๒) จัดให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน และสร้างเครือข่ายการคมนาคม ให้สะดวก
ปลอดภัย ติดต่อกันได้ ทุกหมู่บ้าน
๒ . ด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
(๑) การทานาและการเกษตรของราษฎรส่ ว นใหญ่ต้อ งอาศัย น้าฝนตามฤดูก าล/น้ า
ระบบชลประทานไม่เพียงพอ
(๒) ประชาชนยังใช้ปุ๋ยเคมีแทนปุ๋ยอินทรีย์อยู่มาก
ความต้องการ
(๑) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงบารุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
(๒) ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลทางการเกษตรโดยคานึงถึงคุณภาพ
๓. ด้านสังคม
สภาพปัญหา
(๑) เด็กและเยาวชนในตาบลติดยาเสพติด
ความต้องการ
(๑) ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีลักษณะเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นเกื้อกูลเอื้อ
อาทรต่อกัน
(๒) จัดกิจกรรมด้านการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในตาบลอย่างต่อเนื่อง
(๓) กาหนดมาตรฐานการป้องกันและบาบัดเรื่องยาเสพติด อบายมุขและ
อาชญากรรมทุกรูปแบบรวมถึงปัญหาโรคเอดส์
(๔) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยการก่อ
อาชญากรรม การแพร่ระบาดของยาเสพติดและแหล่งอบายมุขต่างๆ
๔. ด้านการเมืองการบริหาร
สภาพปัญหา
(๑) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลมีค่อนข้างจากัดไม่สามารถพัฒนา
ตาบลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงภายในหนึ่งปีงบประมาณ
ความต้องการ
(๑) พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในตาบล

๙

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
(๑) ประชาชนไม่ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(๒) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีน้อย
ความต้องการ
(๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(2) กาหนดให้ มีโ ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ส าคัญต่างๆ ในตาบลเพื่อให้ เกิด
ความร่มรื่นสวยงาม
๖ . ด้านสาธารณสุข
สภาพปัญหา
(๑) การให้บริการสาธารณะสุขขั้นพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง ตลอดจนขาดอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย และเพียงพอการให้บริการ
(๒) กระบวนการเผยแพร่ แ ละให้ ค วามรู้ ต่ อ ประชาชนในด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย และ
โภชนาการ
ความต้องการ
(๑) จั ด ให้ มี การบริก ารด้ านสาธารณสุ ขพื้น ฐานอย่า งทั่ว ถึง ตลอดจนจัดหาอุป กรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัยและเพียงพอในการบริการ
(๒) จั ดให้ มีกระบวนการเผยแพร่ให้ ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสุ ขภาพอนามัยและ
ด้านการโภชนาการที่ดี
๗. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สภาพปัญหา
(๑) เด็กนักเรียนในตาบลไปเรียนหนังสือในอาเภอและในตัวจังหวัดเป็นจานวนมาก
(๒) ขาดการอนุรักษ์ทางด้านวัฒนธรรม,ประเพณีและการรวบรวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สืบไป
ความต้องการ
(๑) พัฒนาด้านการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานและพัฒนาอุปกรณ์ทาง
การศึกษาให้ทันสมัย
(๒) จั ดให้ มีและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น พร้อม
ทั้งจัดการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่ง
ความรู้ของชนรุ่นหลังสืบไป

๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองศาลา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองศาลา จะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา

๑๐

และความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการ
จัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้
ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนด
แบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก มาตรา ๖๗ (๑)
(๒) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร มาตรา ๖๘ (๑)
(๓) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น มาตรา ๖๘ (๒)
(๔) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า มาตรา ๖๘ (๓)
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ มาตรา ๑๖ (๔)
(๖) การสาธารณูปการ มาตรา ๑๖ (๕)
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา ๖๗ (๖)
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ มาตรา ๖๗ (๓)
(๓) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
มาตรา ๖๘ (๔)
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
มาตรา ๑๖ (๑๐)
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา๑๖ (๒)
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา
๑๖ (๕)
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล มาตรา ๑๖ (๑๙)

๑๑

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๖๗ (๔)
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
มาตรา ๖๘ (๘)
(๓) การผังเมือง มาตรา ๖๘ (๑๓)
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ มาตรา ๑๖ (๓)
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
มาตรา ๑๖ (๑๗)
(๖) การควบคุมอาคาร มาตรา ๑๖ (๒๘)
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา ๖๘ (๖)
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ มาตรา ๖๘ (๕)
(๓) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา ๖๘ (๗)
(๔) ให้มีตลาด มาตรา ๖๘ (๑๐)
(๕) การท่องเที่ยว มาตรา ๖๘ (๑๒)
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช มาตรา ๖๘ (๑๑)
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ มาตรา ๑๖ (๖)
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน มาตรา ๑๖ (๗)
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๖๗ (๗)
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา ๖๗ (๒)
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา ๑๗ (๑๒)
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น มาตรา ๖๗ (๘)
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ (๕)
(3) การจัดการศึกษา มาตรา ๑๖ (๙)
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
มาตรา ๑๗ (๑๘)

๑๒

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
มาตรา ๔๕ (๓)
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร มาตรา ๖๗ (๙)
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน มาตรา ๑๖
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรา ๑๗ (๓)
(5) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา ๑๗ (๑๖)
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองศาลา ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๔๓
มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

