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แผนอัตรากําลัง  3  ป 

ปงบประมาณ   พ.ศ.  2552 -2554 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม 

……………………………….. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เร่ือง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตําแหนง และมาตรฐานของตําแหนง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544  ขอ 5 กําหนดใหคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาจะมีตําแหนงใด 
ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติ ความยากและ   คุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนกระทั่งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวน
ตําบลที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวน
ตําบล เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัดทําแผน
อัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล  เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 
  1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนด
การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามประกาศ ณ วัน
ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 กําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังขององค
การบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดย
ใหเสนอให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 
วิเคราะหความตองการกําลังคน  วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลังที่จัดทําขึ้นในครั้ง
แรก 
  1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติที่ไดกําหนดไวตามมาตรฐานทั่วไปตามขอ 1.1 และตามประกาศกําหนด ตามขอ 1.2 ซ่ึงคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)ไดใหความเห็นชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการ           
ก.อบต. ครั้งที่  9/2545  เม่ือวัน 25 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2545  และผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดลงนาม เม่ือวันที่ 9  เดือน 
ธันวาคม 2545 
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                           จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลขนอม จึงไดจัดทําแผนอัตรา     
กําลัง 3  ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554  ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 

2.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลขนอม มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่
เหมาะสมไมซํ้าซอน 

2.2 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลขนอม มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลังโครง
สรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค
การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

2.3 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถตรวจ
สอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

2.4 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลขนอม ใหเหมาะสม 

2.5 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณ
และในการบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  เกิด
ประโยชนตอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และลดภารกิจและยุบเลิกตําแหนงที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.6 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลขนอม สามารถควบคุมภาระคาใชจายการบริหาร
งานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
 
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลขนอม ซ่ึงมีนายกองค
การบริหารสวนตําบลขนอม เปนประธาน เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยใหมีขอบเขตเนื้อ
หาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลขนอม 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
5 ) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพ
ปญหาขององคการบริหารสวนตําบลขนอม 
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3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภาร
กิจตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ  ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดอยางมีประ
สิทธิภาพ 

3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนงและระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
ของกลุมงานตางๆ  

3.4 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน        
รอยละ 40 ของงบประมาณรายจาย 

3.5 ใหพนักงานสวนตําบลทุกคนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ อยางนอยปละ 1   
ครั้ง 
 
4.  สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 

เพ่ือใหการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลขนอมมีความครบถวน   
องคการบริหารสวนตําบลขนอม สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการ
บริหารสวนตําบลขนอมวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล วามีปญหาอะไร
และความจําเปนพ้ืนฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ ดังน้ี   
    สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความตองการของประชาชน โดยแบงออกเปน
ดานตางๆ  ดังน้ี 

1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง 

ตั้งอยูริมฝงทะเลตะวันออก (อาวไทย)  ทางใตของที่วาการอําเภอขนอม และอยูหาง
จากที่วาการอําเภอขนอม ประมาณ  3  กิโลเมตร 

1.2 พื้นที่ 
ประมาณ   140.63   ตารางกิโลเมตร  

1.3 ภูมิประเทศ 
ตําบลขนอมมีลักษณะพื้นที่เปนภูเขา , ที่ลาดเชิงเขา , ที่ราบชายฝงทะเลและปา

ชายเลนเปนสวนใหญ 
1.4 จํานวนหมูบาน  13  หมูบาน (แสดงหมูบานในเขต อบต.) 

หมูที่   2 บานพังพราว 
หมูที่   3 บานหัวเทอะ 
หมูที่   4 บานตลาดสี่แยก 
หมูที่   5 บานโพธิ์กรด 
หมูที่   6 บานหนาดาน 
หมูที่   7  บานเปร็ต 
หมูที่  8   บานในเพลา 
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หมูที่  9 บานทาสําเภา 
หมูที่  10 บานนาคลอง 
หมูที่  11 บานวัดใน 
หมูที่  12 บานในทราย 
หมูที่  13 บานเขาดิน 
หมูที่  14 บานปาตาล 

 
1.5 ทองถิ่นอ่ืนในตําบล (แสดงจํานวนเทศบาล) 

- จํานวนเทศบาล    2   แหง  ไดแก เทศบาลตําบลขนอม และเทศบาลตําบล                
ทองเนียน 

- จํานวนองคการบริหารสวนตําบล 1 แหง ไดแกองคการบริหารสวนตําบลควนทอง 
1.6 ประชากร (แสดงหมูบานในเขต อบต.) 

ประชากรทั้ งสิ้น    8,716   คน   แยกเปนชาย   2,617   คน   หญิง 3,020   คน                  
มีความหนาแนนเฉลี่ย 482  คน/ตารางกิโลเมตร 

 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1 อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.) 
เกษตรกรรม, เลี้ยงสัตว, กอสราง, คาขาย, รับราชการ, รับจาง 

2.2 หนวยธุรกิจในเขต อบต. 
- ธนาคาร      3 แหง 
- โรงแรม      2 แหง 
- บานพักตากอากาศ /บังกะโล    11 แหง 
- ปมนํ้ามันและกาซ     4 แหง 
- โรงงานอุตสาหกรรม     1 แหง 
- สถานบริการและจําหนวยรถยนต/รถจักรยานยนต 5 แหง 
- หางทอง      3 แหง 

 
3. สภาพทางสังคม 

3.1 การศึกษา 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    4 แหง 
- โรงเรียนระดับอนุบาล   2 แหง 
- โรงเรียนประถมศึกษา   5 แหง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แหง 
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3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา 
- วัด/สํานักสงฆ    4 แหง 

3.3 สาธารณสุข 
- สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน  1 แหง 
- สถานพยาบาล/คลีนิคเอกชน   2 แหง 
- รานขายยาแผนปจจุบัน   2 แหง 
- ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน   5 แหง 
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ  100 

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- หนวยบริการประชาชน (ปอมยาม)  1 แหง 
- จุดตรวจทองที่    5 แหง 

 
4. การบริการพื้นฐาน 

4.1 การคมนาคม (แสดงจํานวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
ถนน คสล.   15  สาย  ยาวประมาณ  10,000  เมตร 
ถนน ลาดยาง 10  สาย  ยาวประมาณ    5,000  เมตร 
ถนน ลูกรัง 7    สาย  ยาวประมาณ  12,000  เมตร 

4.2 การโทรคมนาคม 
- ที่ทําการไปรษณียโทรเลข   - แหง 
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ    - แหง 

4.3 การไฟฟา (แสดงถึงจํานวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึงและจํานวนประชากรที่ใชไฟฟา) 
- ไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน 
- ประชาชนที่ใชไฟฟา    รอยละ  99 

4.4 แหลงนํ้าธรรมชาติ 
- ลําน้ํา, ลําหวย    3   สาย  
- บึง, หนองและอ่ืนๆ    2 แหง 

4.5 แหลงนํ้าที่สรางข้ึน 
- ฝาย     1 แหง 
- บอนํ้าตื้น               800 แหง 
- บอโยก                 10 แหง 
- อ่ืนๆ (ระบุ)                 10 แหง  (ประปาหมูบาน) 
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5. ศักยภาพในตําบล 
5.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
(1) จํานวนบุคลากรพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา จํานวน  17 คน 

ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  7 คน 
ตําแหนงในสวนการคลัง     7 คน 
ตําแหนงในสวนโยธา     3 คน 

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร 
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา     2 คน 
อนุปริญญา / ปวส      4 คน 
ปริญญาตรี       10 คน 
สูงกวาปริญญาตรี      1 คน 

(3) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
ประจําปงบประมาณ 2550       จํานวน  23,014,033.14 บาท  แยกเปน 
     รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง 2,228,242,20.- บาท 
     รายไดที่สวนราชการตางๆ จัดเก็บให 14,992,324.94.- บาท 
     เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 5,793,466.-  บาท 
     เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค 
    (1) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สปช. 634,840.-  บาท 
     (2) สนับสนุนอาหารกลางวัน สปช. 919,500.-  บาท 
    (3) สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,018,106.-  บาท 
    (4) สนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา 1,374,000.-  บาท 
    (5) สนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 366,000.-  บาท 
    (6) สนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 6,000.-  บาท 
    (7) สนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 216,200.-  บาท 
    (8) สนับสนุนการพัฒนาครอบครัว 10,000.-  บาท 
    (9) สนับสนุนระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 1,400.-  บาท 
    (10) สนับสนุนพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 130,000.-  บาท 
 

5.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
(1) มวลชนจัดตั้ง 

- กลุมแมบานเกษตรกร 
- อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
- อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
- กลุมพัฒนาสตรีระดับตําบล 
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(2) จุดเดนของพื้นที่ (ที่เอ้ือตอการพัฒนาตําบล)  
มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาทองถิ่น เชน มีพ้ืนที่ชายฝงทะเลที่

สวยงาม  มีชื่อเสียง การคมนาคมสะดวก เหมาะสมแกการพัฒนาทางดานการทองเที่ยว และพ้ืนที่บาง
สวนเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 
 

  สภาพปญหาแบงออกเปนดานตางๆ ดังน้ี 
1. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก                                                                         
1.2 ปญหาการมีโทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอ 
1.3 ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 
 

2. ปญหาการผลิต การตลาด รายไดและการมีงานทํา 
2.1 การประกอบอาชีพในหมูบาน 

- ปญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ 
- ปญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพ 

2.2 ความรูทางดานเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
 

3. ปญหาสาธารณสุข และการอนามัย 
3.1 ปญหาแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย 
3.2 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
3.3 ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ ไมทั่วถึง 
3.4 ปญหาการแพรระบาดของโรคติดตอและการปองกันโรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา  

โรคเอดส 
 

4. ปญหาน้ํากิน - นํ้าใช เพื่อการเกษตร 
4.1 การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค – บริโภคน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลง 
4.2 ระบบประปาหมูบานไมเพียงพอ 
 

5. ปญหาขาดความรูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
5.1 ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร 
5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
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6. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1 นํ้าในคลองธรรมชาติ มีนํ้าไมเพียงพอที่จะนําน้ํามาใชในการประกอบอาชีพ  เกษตร

กรรมและอุปโภค - บริโภคอยางทั่วถึง   
6.2 ลําคลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทําใหการระบายน้ําไมสะดวก 
6.3 เกิดน้ําทวมขังในฤดูฝน 

 
7. ปญหาการบริหาร  และการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 

7.1 ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน 
7.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไมเพียงพอ 
 

ความตองการของประชาชน 
1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 ขุดลอกคลอง, สรางสะพาน คสล., วางทอระบายน้ํา 
1.2 ติดตั้งโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน 
1.3 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้นและบํารุงรักษาใหใชงานไดอยูเสมอ 
1.4 กอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง, คอนกรีต 
 

2. ความตองการดานการผลิต  การตลาด  รายได และการมีงานทํา 
2.1 จัดตั้งศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร 
2.2 ฝกอบรมความรู  ดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
2.3 สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ 
2.4 ใหความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

3. ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย 
3.1 ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแม และเด็ก 
3.2 ใหความรูดานสุขศึกษา 
3.3 ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  กําจัดยุงลาย และรณรงคโรคพิษสุนัขบา, 

 โรคเอดส 
3.4 ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ, เด็ก, สตร ีและคนพิการ สงเคราะหผูสูงอายุ, เด็ก,  

คนพิการ 
3.5 สงเริมอาชีพ และการสรางศีลธรรมและจริยธรรม ใหมีการอนุรักษวัฒนธรรม 
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4. ความตองการดานนํ้ากิน - นํ้าใชและน้ําเพื่อการเกษตร 

4.1 ใหมีการขุดลอกลําเหมืองคลองสงนํ้า และกําจัดวัชพืช 
4.2 ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบาน 
4.3 ใหจัดซื้อที่ดินเพ่ือขุดบอกักเก็บนํ้า 
 

5. ความตองการดานความรู เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
5.1 ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ  มีศูนยขอมูล   หองสมุดชุมชน 
5.2 ใหความรูดานการจัดศกึษา การศึกษานอกระบบ  
5.3 ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตางๆ 
5.4 ฟนฟูและสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

6. ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1 ฝกอบรมจัดตั้งเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.2 ขุดลอกลําเหมืองคลองที่ตื้นเขิน และกําจัดวัชพืช 
6.3 สรางลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

7. ความตองการดานการบริหาร และจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
7.1 จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน  กลุมสตรี,  

กลุมอาสาอื่นๆ 
7.2 จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
  การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลขนอมนั้น เปนการสรางความเขมแข็ง
ของ ชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืน
ที่ขององคการบริหารสวนตําบลขนอมใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลขนอมจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนัก
รวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลขน
อมยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังไดเนนการ
สงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคคลากรที่มีคุณ
ภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพน้ัน จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่น และยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 
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  การวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งน้ีเพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชา
ชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก 
SWOT องคการบริหารสวนตําบลขนอมกําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งน้ีสามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถ
กําหนดแบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค
การบริหารสวน   ตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังน้ี 
            5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังน้ี 

(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 28(1)) 
(2) ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
(4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68(3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
 

5.2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3)) 
(3) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและ 

สวนสาธารณะ (มาตรา  68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 

ผูดอยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย  

(มาตรา 16(2)) 
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16(5)) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 
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5.3  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยว
ของ ดังน้ี 

(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  

(มาตรา 68(8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา  68(13)) 
(4) จัดใหมีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  

(มาตรา 16(17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
 

5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68(5)) 
(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4) ใหมีตลาด (มาตรา 68(10)) 
(5) การทองเที่ยว (มาตรา  68(12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
(7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชพี (มาตรา 16(6)) 
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
 

5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีภารกิจ 
ที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

(1) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(มาตรา 67(7)) 

(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
(3) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ  

รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
(4) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา  17(12)) 
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5.6 ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

(1) การจัดการศึกษา (มาตรา  16(9)) 
(2) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 

ของทองถิ่น (มาตรา 67(8)) 
(3) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของทองถิ่น 

(มาตรา 17(18)) 
 

5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนา 
ทองถิ่น (มาตรา  45(3)) 

(2) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 
บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67(9)) 

(3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน  
(มาตรา 16(16)) 

(4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น (มาตรา  17(3)) 

(5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวาง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน (มาตรา  17(16)) 

ภารกิจทั้ง  7  ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลขนอมไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวน
ตําบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
เปนสําคัญ 

 
หมายเหต ุ: มาตรา 67 , 68  หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 
                 มาตรา 16 , 17  และ  45 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ  
         ภารกิจหลัก 

1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ดานการสงเสริมการศึกษา 
7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

           ภารกิจรอง 
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น 
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
3. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  

7. สรุปปญหา และแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
องคการบริหารสวนตําบลขนอม คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 

กําหนดใหเปนขนาดกลาง โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 3 สวน (สวนราชการอื่น 
อบต. อาจกําหนดเพิ่มได) ไดแก สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล สวนการคลัง สวนโยธา โดย
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ. 2549 - 2551 องคการบริหารสวนตําบลขนอมไดกําหนดกรอบอัตรากําลัง
ไวจํานวน 18 อัตรา เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลขนอม มีความเหมาะสมสอด
คลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่เพ่ือที่จะแกปญหาของประชาชนในเขตตําบลขนอม ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ จึงตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลังองคการบริหารสวนตําบลขนอม จึงตองมีการกําหนด
โครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหมขึ้น โดยใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่ สามารถแก
ไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลขนอมไดอยางมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 

8.  โครงสรางการกําหนดตําแหนง 
 8.1   โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม     

  
จากการที่องคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการ

ดังกลาวโดยองคการบริหารสวนตําบล กําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจดังกลาว 
และในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจน้ัน อาจกําหนด
เปนภารกิจอยูในงานหรือกําหนดเปนฝาย และในระยะตอไป เม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจน้ัน และ
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวาภารกิจน้ันมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวน
ตอไป  ดังน้ี    
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 
 

1. สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
1.4  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานสงเสริมการทองเที่ยว 

 

2. สวนการคลัง 
 

2. สวนการคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 

3. สวนโยธา 3. สวนโยธา 
3.1   งานกอสราง 
3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 
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11.  แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
 
                 พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลขนอม จะพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริตอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร โดยคํานึงถึงประโยชน
ของราชการและใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค   
 องคการบริหารสวนตําบลขนอม จะกําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานสวนตําบลโดยการจัดทํา
แผน แมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริย
ธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยให
พนักงานสวนตําบลทุกคน ทุกตําแหนงไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป ทั้งน้ี วิธีการพัฒนา  อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ
การฝกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล เพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ    ประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถิ่น
ตอไป  
        
12.  ประกาศคุณภาพจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล      
         
 องคการบริหารสวนตําบลขนอมไดประกาศคุณภาพจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจาง  ดังน้ี         

1. พนักงานสวนตําบลขนอมจะพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงธรรม 
2. พนักงานสวนตําบลขนอมจะพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวัง

รักษาประโยชนของทางราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ 
3. พนักงานสวนตําบลขนอมจะพึงปฏิบัติตนตอผูรวมงานดวยความสุภาพเรียบรอยรักษา

ความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลงกัน 
4. พนักงานสวนตําบลขนอมจะพึงตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการ

สงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน โดยไมชักชาและดวยความสุภาพ
เรียบรอย ไมดูหม่ิน เหยียดหยาม  กดขี่หรือขมเหง ประชาชน  ผูมาติดตอราชการ   
   
         


