นโยบายและกลยุทธ์
ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้ม แข็งใน
ทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจทีม่ ีความหลากหลายและ
ครอบคลุมการดาเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกด้านหนึ่งทีจ่ ะขาดการพัฒนา
ไม่ได้ และถือเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสาเร็จ และถือเป็นปัจจัยสาคัญที่
จะทาให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตาบล
บางขันหมากได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมากขึ้น โดยได้
ดาเนินการตามกรอบ
มาตรฐานความสาเร็จ ๕ ด้าน ที่สานักงาน ก.พ. กาหนด ได้แก่
๑. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับ
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลได้มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทาง และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก จะนาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดทา เพื่อเปูาหมาย
สาคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลทีม่ ีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น
ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตาบลอย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
๑.๑ วิสัยทัศน์
๑.๒ พันธกิจ
๑.๓ เปูาหมายหลัก
ส่วนที่ ๒ สถานภาพและสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป
๒.๒ โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
๒.๓ วิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
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๓.๘ นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
๓.๙ นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๓.๑๐ นโยบายคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
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ส่วนที่ ๑ บททั่วไป

1

1.1 วิสัยทัศน์
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุพันธกิจตามที่กาหนดไว้
“ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเชิดชู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ”
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมากเป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะ การดูแลคุณภาพชีวิต
การจัดการส่งเสริมการศึกษา อาชีพ รวมทั้ง การคุ้มครองดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรกั ษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยูท่ ี่ดขี ึ้น

1.2 พันธกิจ
1. สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมที่สาคัญในท้องถิน่
3. ส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ ควบคู่กับการมีคุณธรรม เพือ่ พัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถ
พึ่งตนเองได้
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน
5. นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
1. ด้านหลักนิติธรรม Rule of Laws
2. หลักด้านหลักคุณธรรม Ethics
3. ด้านความโปร่งใส Transparency
4. หลักการมีส่วนร่วม Participation
5. หลักสานึกรับผิดชอบ Accountability
6. หลักความคุ้มค่า Value for Money
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1.3 เป้าหมายหลัก
1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและเพียงพอ ต่อความต้องการ
2. ประชาชนมีการศึกษา ควบคู่ คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
3. อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
5. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร การจัดการอย่างเป็นระบบ
7. ให้การช่วยเหลือ และพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
8. การดาเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
9. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพือ่ บรรลุเปูาหมายการพัฒนาร่วมกัน

ส่วนที่ ๒ สถานภาพและสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางขันหมาก
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป
ประวัติตาบลบางขันหมาก
ประมาณหนึ่งร้อยกว่าปีมาแล้ว ได้มีชาวมอญอพยพมาตัง้ ถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่สองฝั่งลาน้าลพบุรรี วมกันเป็น
กลุ่มใหญ่ห่างจากตลาดเมืองลพบุรีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตาบลพรหมมาสตร์
และในปี พ.ศ. 2488 จึงได้แยกมาเป็นตาบลบางขันหมาก ปัจจุบันชาวมอญส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 ,
3 , 6 , 7 , 9 , 12 และเนื่องจากมีความเชื่อที่เล่าต่อกันมาว่าสมัยนั้นเคยมีพระเจ้ากรุงจีนซึ่งเดินทางมาพร้อมขบวน
ขันหมากใหญ่โตเพื่อจะไปแต่งงานกับนางนงประจัน ซึง่ อยู่ในตาบลโคกสาโรงปัจจุบันนี้ แต่เมื่อพระเจ้ากรุงจีนเดินทาง
มาถึงบริเวณตาบลบางขันหมากก็เกิดอาเพศ สิ่งมหัศจรรย์มากมาย เป็นเหตุให้พระเจ้ากรุงจีนต้องสัง่ ให้ทหารโยน
ของขันหมากทิ้งน้าเพื่อให้เรือแล่นต่อไปได้ บริเวณนี้จงึ เรียกว่าตาบลบางขันหมาก และรูปหอยสังข์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของการแต่งงานและมีพวงมาลัยวางอยูบ่ นพาน จึงถูกกาหนดเป็นสัญลักษณ์ประจาตาบลบางขันหมากแห่งนี้
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ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลบางขันหมากมีเนือ้ ที่ทงั้ หมดจานวน 26.17 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้นทีร่ าบลุ่ม มีแม่น้าลพบุรี
ไหลผ่าน มีระบบชลประทานทั่วถึง เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยาง และถนนลูกรังเป็นถนน
ดินบางส่วน โดยมีเขตพื้นที่ติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ

ตาบลโคกกะเทียม

อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้

ตาบลโพธิ์เก้าต้น

อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ติดต่อกับ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลพรหมมาสตร์

อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

อาเภอท่าวุ้ง

ตาบลโพตลาดแก้ว

จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลประชากร ของตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

บ้านบางขันหมากใต้

454

522

976

265

2

บ้านบางขันหมากใต้

366

415

781

211

3

บ้านบางขันหมากใต้

379

395

774

228

4

บ้านบางขันหมากเหนือ

448

495

943

332

5

บ้านบางขันหมากเหนือ

178

180

358

120

6

บ้านบางขันหมากใต้

256

305

561

172

กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุทัศน์ หลีกพาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 1
นายเพ็ญ ควบคุม
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 2
นายสมเกียรติ์ จับจิตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 3
นายฉลวย ศรีเภาทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 4
นายวิโรจน์ น้อมธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 5
นางสาวฐิติพันธ์ พันธุ์ดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 6

4
7

บ้านบางขันหมากใต้

280

298

578

199

8

บ้านบางขันหมากเหนือ

398

395

793

278

9

บ้านบางขันหมากเหนือ – ใต้

533

604 1,137

378

10

บ้านในคลองบางขันหมาก

216

192

408

149

11

บ้านหนองแก้ว

324

336

660

194

12

บ้านหนองผักตบ

254

265

519

146

รวม

4,086 4,402 8,488

2,672

นายวีระพล ปั้นสอาด
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 7
นายสาเริง แสงเรือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 8
นางดุจเดือน ทองสุก
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 9
นายสมเกียรติ์ โพธิ์ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 10
นายชินพัตร์ คาภีร์พงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 11
นายพันธ์ มิขันหมาก
กานันตาบลบางขันหมาก
ข้อมูล
ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2560

๒.๒ โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
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โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
( นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง )
51-3-00-1101-001

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )
51-3-01-2101-001

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )
51-3-04-2102-001

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )
51-3-05-2103-001

1.งานบริหารทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4.งานสวัสดิการสังคม

1.งานการเงิน
2.งานบัญชี
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

1.งานก่อสร้าง
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.งานประสานสาธารณูปโภค
4.งานผังเมือง
5.งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) (1)
51-3-01-2101-001

(งาน) บริหารทั่วไป
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)
51-3-01-3102-001
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.(1)
51-3-01-4101-001
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปง./ชง.(1)
51-3-01-4805-001
- พนักงานขับรถยนต์ (1)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )
- พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้า (1)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )
คนงานทั่วไป (1)
( พนักงานจ้างทั่วไป )

(งาน) นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ปก./ชก. (1)
51-3-01-3103-001

(งาน) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)
51-3-01-3803-001
- ครู คศ.1 (3)
51-3-01-2217-513
51-3-01-2217-514
51-3-01-2217-515
- ผู้ดูแลเด็ก ( ทักษะ ) (2)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )

(งาน) สวัสดิการสังคม
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)
51-3-01-3801-001
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1)
( ลูกจ้างประจา )

โครงสร้างของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
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ผู้อานวยการกองคลัง
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) (1)
51-3-04-2102-001

(งาน) การเงิน
-

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปก./ชก. (1)
51-3-04-3201-001
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง./ชง. (1)
51-3-04-4201-001

(งาน) บัญชี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )

(งาน) ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

(งาน) พัฒนาและจัดเก็บรายได้

- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)
51-3-04-4203-001
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1 )
51-3-04-4204-001
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(1) ( พนักงานจ้างตามภารกิจ )
- คนงานทั่วไป (4)
( พนักงานจ้างทั่วไป )
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โครงสร้างของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ผู้อานวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ) (1)
นายokpนา
51-3-05-2103-001

(งาน) ก่อสร้าง
- นายช่างโยธา ปง./ชง.(1)
51-3-05-4701-001

(งาน)อนามัยและสิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.(1)
51-3-05-3601-001
- พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ (2)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )
- คนงานประจารถขยะ (4)
( พนักงานจ้างทั่วไป )

(งาน) ออกแบบและควบคุมอาคาร
- นายช่างโยธา ปง./ชง.(1)
51-3-05-4701-002

(งาน)ผังเมือง
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )

(งาน) ประสานสาธารณูปโภค
- เจ้าพนักงานประปา
ปง./ชง. (1)
51-3-05-4707-001
- พนักงานผลิตน้าประปา (1)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )
- พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (1) (ว่าง)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )
- คนงานทั่วไป (2)
( พนักงานจ้างทั่วไป )
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การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอานาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พจิ ารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
ดังนี้

พนักงานส่วนตาบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการทางาน มีอานาจหน้าที่ในการสัง่ การบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
กาหนด
ตาแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริม่ ต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
ลูกจ้างประจา : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์
จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจาต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกาหนดอัตราขึ้นมาใหม่ หรือกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
จากที่มอี ยู่เดิมและให้ยบุ เลิกตาแหน่ง หากตาแหน่งที่มอี ยู่เดิมเป็นตาแหน่งว่า มีคนลาออก หรือเกษียณอายุราชการ
โดยกาหนดเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้


- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
- กลุ่มงานสนับสนุน
- กลุ่มงานช่าง
พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริม่ ต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น
หลักเกณฑ์การกาหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมากเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้


- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
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แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ
การจัดสรรอัตรากาลังให้มปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกาหนด
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลมากยิง่ ขึ้น โดยจุดเน้น
คือ กาหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทัง้ เอือ้ ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนีอ้ งค์ การบริหารส่วนตาบล
บางขันหมาก ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังทีม่ ีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทงั้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไร
เพื่อให้สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยให้พจิ ารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ
ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุม่ อาชีพทีเ่ หมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
- สานักงานปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นทีเ่ รือ่ ง
การวางแผน นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน
เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัตงิ านได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของแต่ล ะสายงาน เพื่ อ ให้พ นัก งานแต่ล ะตาแหน่ง สามารถปฏิบัติงานได้เ ต็มความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง ส่ วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง
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การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน
เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี

แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่อก าหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับ ภาระงาน จาเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง
History

Today

•

•

Forecast

•

•
•

Issues

•

•

FTE

360

Drivers

Can't measure workload by just looking at history
Can't measure workload by just looking at forecast

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้นควรคานึงถึงปัจจัยและ
กระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึง่ ตัวในการพิจารณา”
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๒.๓ วิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ว่ามีปัญหา
อะไรและความจาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญ ดังนี้
สภาพปัญหา ของเขตพื้นที่ที่รบั ผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก
1.2 ขาดแคลนน้าเพื่อการบริโภค
1.3 ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ
2. ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
2.1 การประกอบอาชีพในหมูบ่ ้าน
- ปัญหาการขาดความรูโ้ อกาสในการประกอบอาชีพ
- ปัญหาการขาดการรวมกลุม่ อาชีพ
2.2 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร
3. ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย
3.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย
3.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผูส้ ูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง
3.4 ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า
4. ปัญหาน้ากิน - น้าใช้ เพื่อการเกษตร
4.1 การขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง
4.2 ระบบประปาหมูบ่ ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ
5. ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร
5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ
6. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 ปัญหาการทิง้ ขยะในคลองและแม่น้ามีมาก
6.2 น้าในคลองบางขันหมาก เน่าเสียบางจุด จากคลองตื้นเขิน การถมคลองรุกล้าคลอง ทิ้งขยะ
6.3 คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทาให้การระบายน้าไม่สะดวก
7. ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
7.1 ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน
7.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ

14
ความต้องการของประชาชน
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ขุดลอกคลอง , สร้างสะพาน คสล. , วางท่อระบายน้า
1.2 การนารถบรรทุกน้าของ อบต.บริการน้าจากประปาส่วนภูมิภาคแจกจ่ายให้ประชาชน
1.3 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพิ่มขึ้น
1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
2. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
2.2 ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชากร และการศึกษาดูงาน
2.3 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์
2.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย
3.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก
3.2 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา
3.3 ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กาจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัข
3.4 ต้องการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สงู อายุ
4. ความต้องการด้านน้ากิน - น้าใช้ เพื่อการเกษตร
4.1 ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้า และกาจัดวัชพืช
4.2 ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมูบ่ ้าน
5. ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน
5.2 ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ
5.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ
5.4 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้าเสียลงคลอง ไม่ทิ้งขยะลงคลอง
6.2 ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.3 ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกาจัดวัชพืช
7. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
7.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี, กลุ่มอาสาอื่นๆ
7.2 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน
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การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางขันหมาก
ให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
บางขันหมากจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา
และความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ยังได้เน้นให้คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุม่ ทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมทีจ่ ะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจั ด
ระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตงั้
เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบ
ว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ทจี่ ะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมากทีจ่ ะมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
เทคนิค Swot Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ) มีสาระสรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน ( จุดแข็ง=Strength-S )
1.1 เป็นแหล่งผลิตข้าว ที่สาคัญของอาเภอเมืองลพบุรี
1.2 พื้นที่ สภาพภูมปิ ระเทศเอื้ออานวยต่อการทาการเกษตร มีแหล่งน้าทีส่ าคัญคือแม่น้าลพบุรี และ
คลองชลประทาน
1.3 มีเส้นทางคมนาคมทีเ่ ชื่อมโยงในกันในพื้นที่และนอกพืน้ ที่ เช่น ถนนสายลพบุรี - สิงห์บุรี
1.4 ผู้นาและประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆทุกระดับ
1.5 มีวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญที่เป็นเอกลักษณ์
1.6 มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทาให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และ
มีรายได้จากอาชีพเสริม
1.7 มีสถานศึกษาตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
การศึกษานอกโรงเรียน ทาให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้รบั การศึกษา
1.8 ประชาชนยึดถือขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและสืบสานอย่างต่อเนื่อง
2. ปัจจัยภายใน ( จุดอ่อน= Weakness-W )
2.1 ในฤดูแล้งขาดน้าเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค
2.2 ในฤดูฝน น้าหลากมีน้าท่วมขังพื้นทีเ่ กษตรในระดับสูง
2.3 ดินขาดคุณภาพ ขาดความอุดมสมบูรณ์เกิดจากการใช้สารเคมีและการเผาฟางข้าว
2.4 ประชาชนส่วนใหญ่ยังนิยมใช้ปุ๋ยเคมีในการทาการเกษตรมากว่าปุ๋ยอินทร์ ชีวภาพ ทาให้ต้นทุนการ
ผลิตการเกษตรขึ้นอยู่กบั ราคาปุ๋ยตามท้องตลาด
2.5 ประชาชนขาดความคิดริเริ่ม ความจริงจังในการพัฒนาประกอบอาชีพเสริม
2.6 เงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพของภาครัฐมีไม่เพียงต่อพอความต้องการของประชาชน
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2.7 ขาดน้าบริโภคที่สะอาดและพอเพียง ทุกครัวเรือน
2.8 สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง เกิดฝุุนละออง มีผลต่อสุขอนามัยของประชาชน
2.9 ไฟฟูาแสงสว่างในชุมชนมีไม่ทั่วถึง
2.10 คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
2.11 ทางเลือกการศึกษาต่อของเด็กนักเรียนยังมีน้อยทาให้เด็กนักเรียนออกไปศึกษาต่อนอกพื้นที่
2.12 ประชาชนนิยมเผาฟางข้าว ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ภาวะโลกร้อน
2.13 ประชาชนบางส่วนขาดการมีส่วนร่วมการจัดทาประชาคมในทุกขั้นตอน
3.

ปัจจัยภายนอก ( โอกาส= Opportunity – O )
3.1 นโยบายของรัฐบาลการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม
3.2 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจทีก่ าลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน เช่น ภาค
เกษตร การสร้างงานและสร้างรายได้ในชนบท การพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติและฟื้นฟูทรัพยากร เป็นต้น
3.3 เทคโนโลยีและการจัดการองค์ความรู้ทางด้านเกษตรแนวโน้มก้าวหน้ามากขึ้น
3.4 มีแหล่งเงินทุน(สถาบันการเงิน)ทีส่ นับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ
3.5 นโยบายสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นของรัฐบาล
3.6 การส่งเสริมการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน
3.7 นโยบายการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี สนับสนุนตาราในวิชาหลักให้แก่ทุกโรงเรียน จัดให้มีชุดนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียนฟรี
3.8 ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสทีท่ ั่วถึงมากขึ้น เป็นต้น
3.9 ประชาชนมีทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และอื่น ๆ
4. ปัจจัยภายนอก ( อุปสรรค= Threay-T )
4.1 ไม่มีตลาดกลางรับซื้อสินค้าทางการเกษตรในพื้นทีท่ าให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเกษตร
4.2 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อราคาที่ไม่แน่นอน ต้นทุนการผลิตที่เพิม่ ขึ้นและปริมาณการ
ส่งออกสินค้าเกษตร รวมถึงค่าครองชีพทีส่ ูงขึ้น
4.3 นโยบายการประกันราคาไม่ได้ผล พ่อค้าคนกลางได้ประโยชน์มากกว่าเกษตรกร
4.4 งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน
4.5 ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ปัญหาภัยแล้งทีเ่ กิดขึ้นเป็นประจาทุกปี ,น้าท่วมนาข้าว โรคระบาด
เกี่ยวกับแมลงและศัตรูพืช
4.6 ผลกระทบจากการเกิดภาวะโลกร้อนสภาพภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนไป
ส่งผลต่อคุณภาพและ
ผลผลิตการเกษตรที่ตอ้ งพึง่ พาสภาพดินฟูาอากาศทางธรรมชาติ
4.7 ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง ก่อให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง อาจนาไปสู่ความ
แตกแยกของประชาชน
4.8 กระแสโลกาภิวัตน์ นาพามาซึ่งการเชื่อมโยงถึงกันอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเทคโนโลยี การบริโภค
นิยม เชื้อโรคต่างๆ เป็นต้น ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกิดปัญหาต่างตามมา
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องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนีส้ ามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้
เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2) ให้มีน้าเพือ่ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1))
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68 (3))
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ ิการ (มาตรา 67(6))
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
(3) ให้มีและบารุงสถานทีป่ ระชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา
68(4))
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา 16(10))
(4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย (มาตรา 16(2))
(5) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา
16(5))
(6) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
(มาตรา 68(8))
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))
(4) จัดให้มที ี่จอดรถ (มาตรา 16(3))
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(มาตรา 16(17))
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
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4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุม่ เกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11))
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู (มาตรา 67(2))
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา 67(8))
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา
17(18))
7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (มาตรา 45(3))
(2) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16))
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา 17(3))
(5) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))
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ภารกิจทัง้ 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นทีป่ ระกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของ ผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2552
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ภารกิจหลัก
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
5. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ภารกิจรอง
1. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๔ วิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก (SWOT)
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนตาบล บางขันหมากได้มีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันทา HR SWOT
เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้สามารถสรุปผล
จากวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมทีจ่ ะรับการพัฒนา
- บุคลากรมุง่ ถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
- มีผู้นาองค์กรที่เข้มแข็ง
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- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
- ภาระงานของแต่ละฝุายไม่ชัดเจน
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้า
- ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จาเป็นในการทางานเชิงรุก
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ด้านอัตรากาลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน
- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทางานแบบบูรณาการ
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี
3. โอกาส (Opportunities)
- องค์กรเป็นที่รจู้ ักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักทีส่ าคัญต่อประชาชนในพื้นที่
4. ภัยคุมคาม (Threats)
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสาคัญกับองค์กร
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอือ้ อานวย ต่อการปฏิบัติงาน
- การแทรกแซงจากฝุายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตัง้ บุคลากร
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ส่วนที่ ๓ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓.๑ นโยบายด้านการบริหาร
๑) กระจายอานาจไปสูผ่ ู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บงั คับบัญชาในระดับต้น
๒) มีการกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว้
๓) มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
๔) มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สงู สุด
๕) มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจาเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
โดยให้มีโครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

1. สานักงานปลัด อบต.
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภา อบต.
- งานกิจการสภา อบต.
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
- งานอานวยการและประสานงาน
1.2
-

งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
งานงบประมาณ

1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ

หมายเหตุ
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

1.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
- งานศูนย์เยาวชน
- งานการกีฬา
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานศูนย์วฒ
ั นธรรม

1.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
- งานศูนย์เยาวชน
- งานการกีฬา
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานศูนย์วฒ
ั นธรรม

1.4 งานสวัสดิการสังคม
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา
และผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดาเนินการ
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร

1.4 งานสวัสดิการสังคม
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา
และผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดาเนินการ
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร

หมายเหตุ
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด
รายได้

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด
รายได้

2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่
ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่
ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

หมายเหตุ
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3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง

3.2
-

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประเมินราคา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
งานออกแบบและบริการข้อมูล

3.2
-

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประเมินราคา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
งานออกแบบและบริการข้อมูล

3.3
-

งานประสานสาธารณูปโภค
งานประสานกิจการประปา
งานไฟฟูาสาธารณะ
งานระบายน้า

3.3
-

งานประสานสาธารณูปโภค
งานประสานกิจการประปา
งานไฟฟูาสาธารณะ
งานระบายน้า

3.4 งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

3.4
-

งานผังเมือง
งานสารวจและแผนที่
งานวางผังพัฒนาเมือง
งานควบคุมทางผังเมือง

3.5 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยชุมชน
- งานปูองกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
- งานรักษาความสะอาด
- งานกาจัดขยะและน้าเสีย
- งานส่งเสริมและเผยแพร่

3.5 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยชุมชน
- งานปูองกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
- งานรักษาความสะอาด
- งานกาจัดขยะและน้าเสีย
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
- งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด

-

งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด

หมายเหตุ
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๓.๒ นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
๑) บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามพันธกิจ
๒) พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กาลังคน
๓) พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกาลังคน
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกาลังคน
โดยให้มีอัตรากาลังในระยะแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ดังนี้

ส่วนราชการ

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
( ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล )

กรอบ
อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรา
จะต้องใช้ในช่วง
กาลังเดิม ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2561

2562

2563

2561

2562

2563

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ( 01 )
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
( หัวหน้าสานักปลัด )
นักทรัพยากรบุคคล ( ชานาญการ )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ( ชานาญการ )
นักพัฒนาชุมชน ( ชานาญการ)
นักวิชาการศึกษา ( ปฏิบตั ิการ )
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบตั ิงาน/ชานาญงาน)
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปฏิบตั ิงาน/ชานาญงาน)
พนักงานครู
ครู (คศ.1)
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก ( ทักษะ )
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสิงห์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก ( ทักษะ )
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้า
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

ว่าง
ว่าง

ว่าง

26
ส่วนราชการ

กรอบ
อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรา
จะต้องใช้ในช่วง
กาลังเดิม ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

หมายเหตุ
เพิ่ม / ลด

2561

2562

2563

2561

2562

2563

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

4

4

4

4

-

-

-

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
( ผู้อานวยการกองช่าง )
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบตั ิการ/ชานาญการ)
นายช่างโยธา ( ชานาญงาน ) (ปฏิบตั งิ าน/ชานาญงาน)
เจ้าพนักงานประปา ( ชานาญงาน )
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานประจารถบรรทุกขยะ
คนงานทั่วไป

1

1

1

1

-

-

-

2
1

1
2
1

1
2
1

1
2
1

-

-

-

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

1
1
2
1

-

-

-

4
2

4
2

4
2

4
2

-

-

-

รวม

43

45

45

45

-

-

-

กองคลัง ( 04 )
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
( ผู้อานวยการกองคลัง )
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบตั ิการ )
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบตั ิงาน/ชานาญงาน)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ชานาญงาน )
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัตงิ าน/ชานาญงาน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

ว่าง
ว่าง
ว่าง

กองช่าง ( 05 )
ว่าง
ว่าง 1 อัตรา

ว่าง
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อัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของ
อัตรากาลัง ในองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ทีม่ ีอยู่ดังนี้
กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางขันหมาก บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดย
จะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทาอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว
อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนีเ้ พื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรือ่ งกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
การวางแผนอัตรากาลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบคุ ลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล มีคุณวุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การ
พยาบาล สุขศึกษา ฯลฯ จะบรรจุให้ดารงตาแหน่ง ในส่วนของกองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหา สุขาภิบาลและบริการ
สาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพือ่ การจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรรประเภทของ
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ดังนั้นในการกาหนด
อัตรากาลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการ
กาหนดตาแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากาลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ได้กาหนดอัตรากาลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่ง ระดับผู้อานวยการกอง มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา จะเป็น ตาแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กาหนดเป็นสาย
งานวิชาการ ผู้มี คุณวุฒิร ะดับ ปริญ ญาตรี ตาแหน่ง สายงานทั่ วไป ผู้มี คุณวุฒิต่ากว่าปริญ ญาตรี ลูก จ้างประจ า
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามลาดับ การกาหนดในลาดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชา
และมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตาแหน่งควรมีเป็นสาคัญ
กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคานวณ FTE
ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
o พิจารณางานพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางขันหมาก
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 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย
สายงานอื่นทีเ่ หมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานทีเ่ กิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ
ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1. 230

คือ จานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ

2. 6

คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง

3. 1,380

คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทางาน 1,380 ชั่วโมง

4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที
กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก) มายึดโยงกับจานวนกรอบ
กาลังคนที่ตอ้ งใช้ สาหรับการสร้างผลลัพธ์ทพี่ ึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหาร
ราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก (การตรวจ
ประเมิน LPA)
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน
3 ประเด็นดังนี้
 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่ง
งานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นจานวนมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ หรือ กาหนดฝุาย มากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานใน
ส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก พิจารณาทบทวนว่ า
การกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 3 ส่วนราชการ ได้แก่
สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
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 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจานวนหนึง่ ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังทีจ่ ะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้
การปรับตาแหน่งอัตรากาลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพือ่ ให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัตงิ านต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกาลังคนได้
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา
โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางขันหมาก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
บางขันหมาก และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 3 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหาร
และผูป้ ฏิบัติงาน เพือ่ ปรับปรุงและกาหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบัติงาน
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เก้าต้น และองค์การบริหารส่วนตาบล
พรหมมาสตร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้าน
ประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน

๓.๓ นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
๑) สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด
๓) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ขององค์กร
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) จัดทา “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
ก. กรอบแนวทางในการจัดระบบองค์ความรู้ในองค์กร
องค์กรต้องสร้างกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้เกิดขึ้น โดย
ต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มลี ักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน
ดังนี้
(1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย
ขององค์กรคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย เราจาเป็นต้องรู้อะไร โดยขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบ
ใด อยู่ที่ใคร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เช่น การสร้าง
ความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า การกาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
(3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
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(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เช่น การ
ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเนื้ อหาให้สมบูรณ์
(5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้
ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
(6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) สามารถดาเนินการได้หลายวิธี โดยกรณี
เป็น Explicit Knowledge อาจจัดทาเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ กรณี
เป็น Tacit Knowledge อาจจัดทาเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมข้ามสายงาน เป็นต้น
(7) การเรียนรู้ (Learning) ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึง่ ของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก
สร้างองค์ความรู้ – นาความรู้ไปใช้ – เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ข. กรอบแนวทางในการเข้าถึงองค์ความรู้
เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และกลยุทธ์ ที่กาหนดไว้ หน่วยงาน
จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลงาน การวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กร ดังนั้น องค์กรต้องมี
การเลือกองค์ความรู้ และกาหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้อง หลังจากนั้นต้องสรุปว่า อะไรคือข้อมูลสารสนเทศ
องค์ความรู้ ตัวชี้วัดที่ต้องมี หลังจากนั้น จึงรวบรวมและจัดเก็บในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการบริหารงานต้องมีการ
กาหนดความถี่ในการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบและวิธีการจัดเก็บ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้น
จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ วมทัง้ ถ่ายทอดใช้ในการบริหารงานทั้งระดับองค์กรและระดับกระบวนการ เพื่อให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เปูาหมายและทิศทางขององค์กร ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้และข้อมูล ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการบรรลุวิสยั ทัศน์ เปูาหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร
ทั้งนี้ จะต้องขอความเห็นจากทุกคน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั้งผู้ทมี่ ีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก เพื่อให้
ครอบคลุมทุกประเด็น
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เพือ่ รวบรวมองค์ความรู้และผลการวัดและการวิเคราะห์ที่ได้กาหนด
ความต้องการไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้สามารถหาแหล่งความรู้และข้อมูลจากทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
3. ดาเนินการจัดทาระบบในการจัดเก็บองค์ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศที่ได้จากข้อ 2 เพื่อให้
พร้อมใช้งานสาหรับผู้ทเี่ กี่ยวข้องและสามารถอ้างอิงทัง้ ในปัจจุบันและอนาคต 92 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรจะต้องดาเนินการตั้งคณะทางานที่มีองค์ความรู้ ตามที่
กล่าวไว้ในข้อ 1 เพื่อทาการประเมิน และกลั่นกรององค์ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยา ก่อนทีจ่ ะทาการเผยแพร่ทั้งภายใน
และภายนอก ซึ่งจะต้องระวังเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากมีผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กรต่อสาธารณชน
5. การเข้าถึงความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ทงั้ หมดที่เกิดขึ้นในองค์กรจะต้องพร้อมใช้งาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในเรือ่ งความปลอดภัย
ของข้อมูลจะต้องมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี พร้อมทัง้ มีแผนฉุกเฉินและแผนสารองเป็นอย่างดี
หากเกิดภัยพิบัติ หรือความไม่สงบในกรณีต่างๆ
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หลังจากสร้างความพร้อมในเรื่องกระบวนการจัดเก็บและพร้อมใช้
งานไปแล้วนั้น องค์กรมีการนาความรู้ไปใช้งานและนากลับมาแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เวทีสัมมนา การเขียนบทความ การเล่าประสบการณ์ที่ดี และบทเรียนจากการนาไปปฏิบัติ
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7. การเรียนรู้ หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อที่ 6 การนาความรู้ไปปฏิบัตจิ ริง ส่งผลให้การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และฐานองค์ความรู้ขององค์กรขยายใหญ่ขึ้นและเป็นองค์ความรู้ที่สลับซับซ้อนและทรงคุณค่า
มากขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นดัชนีความสาเร็จของการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ เปูาหมาย กลยุทธ์ ขององค์กร องค์กรสามารถดาเนินการการจัดการความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 จนถึง 7 ได้
อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป
ค. การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้
1. การสร้างทีม (Team Work) ในการสร้างจะต้องชี้แจง Concept KM กับบุคลากรทุกระดับ
ผู้ทาหน้าที่มาจากทีมงาน 2 ส่วน คือ ผู้บริหารด้านจัดการความรู้ในส่วนราชการ (CKO) และผูม้ ีความรู้และ
ประสบการณ์ด้าน KM การดาเนินการจะถูกถ่ายทอดโดยไม่ให้รู้ตัว แต่จะบูรณาการไปกับงานประจาที่มีอยู่ หลังจาก
นั้น จึงจัดห้องบรรยายให้ความรู้แก่ผปู้ ฏิบัติงาน ทุกคน
2. หาเครือข่ายเพื่อช่วยขับเคลื่อนทัง้ องค์กร โดยใช้บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ รวบรวม
รายละเอียดทาเป็นเครือข่ายขององค์กร
3. สร้างเครือข่ายให้กบั หน่วยงานภายในองค์กร โดยกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดยใช้ปัญหาเป็นตัว
ตั้งและนาปัญหาเหล่านั้นมาแก้ปัญหา เช่น จากความเสี่ยง ข้อติดขัดในการทางาน หรือความสาเร็จในการทางาน โดย
ให้ทุกคนได้เล่าเรื่องราวแห่งความสาเร็จทีเ่ คยทา หรือเคยมีประสบการณ์ พร้อมทั้งนาเรือ่ งราวดีๆ เหล่านั้นไปใช้ใน
การปฏิบัตงิ านและสร้างเวที หรือกระตุ้นให้เกิดเวที เพื่อให้ทกุ คนในหน่วยงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหา
ข้อตกลงในการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน อันจะนาไปสู่ Best Practice ที่ทรงคุณค่า เพื่อเก็บเป็นคลังความรู้และถ่ายทอด
ต่อไป
4. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร โดยการกระตุ้นให้มกี ารแลกเปลี่ยน โดยใช้ Best
Practice เป็นตัวตั้ง และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ทีมงาน และกระตุ้นให้แต่ละทีม
กาหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซงึ่ กันและกันอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ โดยดาเนินการจัดทา
ฐานข้อมูลในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยกย่องชมเชยและให้รางวัล
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้จะสาเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนและความ
ร่วมมือจากผูบ้ ริหารทุกระดับ ความพร้อมของทีมงานผู้ มีประสบการณ์ในการจัดการความรู้ มีเวทีที่ชัดเจน และ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะต้องแทรกซึมไปกับงานประจา ตลอดจนมีการเสริมแรงโดย
การให้รางวัล จึงจะสาเร็จได้

๓.๔ นโยบายด้านภาระงาน
๑) มีการกาหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน
๒) มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน
๓) บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทาความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสมาเสมอโดยทุกงานจะต้อง
มีการประชุมบุคลากรภายในเพือเป็นการรายงานผลการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง
ภาระงานประจาทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที จัดทาคาสังการแบ่งงานและกาหนดหน้าทีความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที
ทุกรอบการประเมิน หรือเมือมีภาระงานเปลียนแปลงไปจากเดิม
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๓.๕ นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
๑) ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
๒) ให้ทุกงานจัดทาฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน
๓) ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รบั ผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามแผนแม่บท
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก งานการเจ้าหน้าที่ต้องมี การประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง

๓.๖ นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร
๑) มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อานวยการกองเพือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจา
๒) ทุกงานมีการประชุมงาน เพือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๔) ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทางาน เพือให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะและความชานาญในการปฏิบัตงิ านให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ
สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

๓.๗ นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑) มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
๒) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึ้น
๓) มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนาผลมาเป็น
แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี ( พ.ศ.2561 – 2563 )
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๓.๘ นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
๑) มีการจัดทาแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
๒) มีการจัดทาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจาเดือน
๓) มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นระบบการบริหารและ
จัดการตามระบบบัญชีมาใช้
4) มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

๓.๙ นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๒) จัดทาแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับแผนงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๓) ดาเนินการให้ผบู้ ริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่
นาไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

๓.๑๐ นโยบายคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ดาเนินไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อานวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มผี ลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย

