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แผนอัตราก าลัง  3  ปี   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  -  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    1. หลักการและเหตุผล    

  1.1 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้
มีประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และเรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2558 จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังในรายการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผน
อัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
      ๑.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้ องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การ
วางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.4 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของ
ลูกจ้างให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมา
ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
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    1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด จึงได้ปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 

2. วัตถุประสงค ์

  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
  2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง  
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่
  2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง และการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ให้เหมาะสม 
  2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  2.7  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี 
          

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ซึ่งมีนายกบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ เป็น
กรรมการ และนักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดย
ให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร และสภาพปัญหาของต าบลเพนียด เพ่ือให้การด าเนินการของ
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องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้  จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการ
อยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้อง
มีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดลพบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดย
ในส่วนนี้จะค านึงถึง  
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามารฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
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เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมี การพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด  
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น  
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก.และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข.ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

 3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

                การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็
พบว่าในลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้ในต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
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นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
 - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
 - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-
engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/
ลดลง 

4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 

สภาพทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ตั้ งอยู่ เลขที่  111 หมู่ที่  7 บ้านเพนียด ต าบลเพนียด            

อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-689824 อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี 44  
กิโลเมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอ าเภอโคกส าโรง และอยู่ห่างจากตัวอ าเภอโคกส าโรงประมาณ         
8  กิโลเมตร 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลสะแกราบ  อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลวังเพลิง  อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลดีรัง  อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

 

 เนื้อที่ ( แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร และไร่ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 50,515.55 ไร่ คิดเป็น 80.82 ตารางกิโลเมตร  

แบ่งออกเป็น 
1. พ้ืนที่บริเวณที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 1,575.55  ไร่  คิดเป็น   2.52   ตารางกิโลเมตร 
2. พ้ืนที่ท าการเกษตร      23,432  ไร่  คิดเป็น 37.49   ตารางกิโลเมตร 
3. พ้ืนที่ภูเขา       19,289  ไร่  คิดเป็น 30.86   ตารางกิโลเมตร 
4. พ้ืนที่สาธารณะ        2,443  ไร่  คิดเป็น   3.91   ตารางกิโลเมตร 
5. พ้ืนที่แหล่งน้ า            390  ไร่  คิดเป็น   0.63   ตารางกิโลเมตร 
6. พ้ืนที่อ่ืนๆ         3,386  ไร่  คิดเป็น    5.41   ตารางกิโลเมตร  
 

 ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิประเทศของต าบลเพนียด) 
 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นภูเขาบางส่วนเหมาะส าหรับการเกษตร เช่น การปลูกข้าว 
พืชไร่ และการเลี้ยงสัตว์ 
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สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน  
การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ซึ่งพบว่า

ประชาชนมีความต้องการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รองลงมาด้านเศรษฐกิจ ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 
  

 
 
1.   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.1 ไม่มีระบบรางระบายน้ าสาธารณะทุกหมู่บ้าน 
  1.2 เส้นทางคมนาคม ปัญหาถนนในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านบางสายยังช ารุด   
  1.3 ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ยกที่ให้เป็นสาธารณะท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง 
        ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.4 การรุกล้ าที่ดินสาธารณะ 
  1.5 ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ 
 

 2.   ด้านเศรษฐกิจ 
             2.1  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

            2.2  ประชาชนไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
             2.3  ขาดเงินทุนในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
           2.4  ขาดตลาดรับซื้อผลผลิตของกลุ่ม 
           2.5  กลุ่มอาชีพยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม 
           2.6  ประชาชนมีภาระหนี้สินมาก 
           2.7  ต้นทุนการผลิตสูงไม่คุ้มกับราคาที่ขายผลผลิตทางการเกษตร 
           2.8  ขาดแคลนที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
           2.9  ปัญหาประชาชนยังขาดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะปรับปรุงผลผลิต 
 
  3.   ปัญหาด้านสังคม 
          3.1  ครอบครัวเกิดการหย่าร้าง 
          3.2  เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง 
          3.3  ขาดการรณรงค์ การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
          3.4  การแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างรวดเร็วในทุกกลุ่มคน ทุกสถาบัน 
          3.5  ประชาชนขาดการสนในการออกก าลังกาย และดูแลสุขภาพ 
          3.6  ปัญหาความยากจน 
          3.7  ปัญหาการว่างงาน 
          3.8  ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
         3.9  ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจและขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ปัญหาของพ้ืนที่ประชาชน 
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 4.   ด้านการเมือง การบริหาร 

         4.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง 
         4.2  ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น บทบาท อ านาจและหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
             4.3  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบลบางคน มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาชนบทค่อนข้างน้อย 
             4.4  ประชาชนบางส่วนยังละเลย ไม่ยอมเสียภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
          4.5  ผู้น าท้องถิ่นส่วนใหญ่มีเวลาให้กับการพัฒนาหรือการบริหารท้องถิ่นน้อย 

          
        5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      5.1  ชาวบ้านน าเศษขยะไปทิ้งตามล าคลองที่สาธารณะ 
      5.2  ชาวบ้านส่วนมากก าจัดขยะโดยวิธีการเผา ก่อให้เกิดมลภาวะ 
      5.3  ล าคลองสาธารณะบางสายเกิดน้ าเน่าเสีย 
      5.4  การรุกล้ าที่สาธารณะ และปล่อยที่สาธารณะเป็นที่รกร้าง 
           
  6. ด้านสาธารณสุข 

 6.1  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยค่อนข้างน้อย 
 6.2  ประชาชนไม่เข้าใจถึงโทษและพิษภัยจากการบริโภคที่ขาดสุขลักษณะ/สุขาภิบาลอาหาร 

            6.3  วัฒนธรรมในการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ และไม่ถูกลักษณะ 
          
        7.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

              7.1  ระดับการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ยังค่อนข้างไม่สูงนัก 
              7.2  เยาวชนมีความสนใจที่จะศึกษาต่อน้อย 
              7.3  สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ทันสมัย 
 
    ความต้องการของประชาชน 

      
  1.  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 มีระบบรางระบายน้ าสาธารณะทุกหมู่บ้าน 
1.2 เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านไม่ช ารุด  
1.3 มีไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านอย่างเพียงพอ 
 

   2.   ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
  2.1  ราคาผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น 
  2.2  ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพียงพอแก่การด ารงชีพ 
         เพ่ือลดปัญหาหนี้สินของประชาชนในพื้นที่ 
  2.3  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
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   2.4  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
   2.5  การจัดสรรที่ดินท ากินให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
   2.6  ต้องการให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลง 
  
   3.  ความต้องการด้านสังคม 

3.1  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
3.2  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย 
3.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี ในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

      
   4. ความต้องการด้านการเมือง การบริหาร 

5.1  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาอ่ืน ๆ 
5.2  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น บทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 

 ต าบลแก่ประชาชน  
5.3  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบลให้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาศักยภาพการพัฒนาต าบล 
 

    5.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
        6.1  รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ีให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
        6.2  จัดถังขยะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
        6.3  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
 
   6.  ความต้องการด้านสาธารณสุข   
         6.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 

6.2  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา  
6.3 ให้มกีารป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัข 
6.4 ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
 

  7.  ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.1 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
7.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนพ้ืนที่เห็นความส าคัญของการศึกษา 
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  5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการและจัดระบบบริการ
สาธารณะ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. มียุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีภารกิจที่
เกี่ยวขอ้ง ดังนี้ 

          5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
(6)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
 

   5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
     (มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 
     ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
     (มาตรา 16(5)) 

        (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 
   5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

                                    (มาตรา 68(8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

                                    (มาตรา 16(17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
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   5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ 
 ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(มาตรา  67(7)) 

(2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้ง  
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
5.6  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(มาตรา 67(8)) 
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(3)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

                                    (มาตรา 17(18)) 
       5.7  ด้านการบริหารจดัการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

                                    (มาตรา 45(3)) 
(3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 

บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 

                                    ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 
(5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง 

                                    ส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 
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   ภารกิจทั้ง  7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 

หมายเหต ุ: มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537   มาตรา 16,17 และ 45 
              หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542  และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค 
SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัย
คุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ 
ให้ตรงกับสภาพปัญหา ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นจากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้านตลอดจนแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ก าลังเผชิญอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของ
องค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกและก าหนดเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
  

ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
-  ผู้บริหารและฝา่ยนิติบัญญตัิของ อบต.  มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง ท าให้เข้าใจสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 
-  อบต.  สามารถตรากฎหมาย (ข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ)  
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
-  การจัดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของ อบต.  มี
ความชัดเจน ครอบคลุมตามอ านาจหนา้ที่ที่กฎหมาย
ก าหนด 
-  ทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมี
ความพร้อม 
-  มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัตงิาน 

-  รายได้ของ อบต.มีน้อย  ยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่
กฎหมายก าหนด 
-  การด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารและสมาชิกสภา อบต.
มีวาระท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัตงิาน 
-  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของ
แผนพัฒนาสามป ี
-  บุคลากรมีไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังก าหนด 
-  บางโครงการไม่สามารถด าเนนิการได้ทนัตามแผน 
-  การใช้กฎหมายของ อบต.  ขาดการบังคบัใช้อย่าง
จริงจัง 
-  ขาดการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
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12 ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 

ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
-  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- สามารถบูรณาการโครงการ/กจิกรรม ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นได ้
-  นโยบายกองทุนหมู่บ้าน  สร้างโอกาสในการระดม
เงินทุนให้แก่ประชาชน 
-  การติดต่อสื่อสารทันสมัยและรวดเร็ว  
-  นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น เอ้ือต่อการ
พัฒนาของต าบล 
-  การขยายโอกาสทางการศึกษา ท าให้ประชาชนมี
ความรู้มากขึ้น 

-  ระเบียบ กฎหมาย มีการเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมหลาย
ฉบับ  ท าให้เกิดปัญหาในการตคีวาม 
-  นโยบายรัฐบาล และกฏหมาย มีช่องว่างที่เอ้ือ
ประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพล 
-  ประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล 
-  ยังไม่มีนโยบายทีช่ัดเจนในการควบคุมสารเคมี   
ด้านการเกษตร 
-  ประชาชนยังขาดจติส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
-  วิกฤติโลกร้อน ท าให้สภาพภมูิอากาศเปลี่ยนแปลงไป
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและการประกอบอาชพีด้าน
เกษตรกรรมที่ต้องพึ่งธรรมชาติ 
-  ระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึงในบางพื้นที ่

 
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
  
         ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

 
         ภารกิจรอง 
           1.  การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
           3.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
           4.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
           5.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  

    7.  สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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                         องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนดให้เป็นขนาดกลาง โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5  ส่วนราชการ ได้แก่  

                                              1.  ส านักงานปลัด อบต.   
ส                                            2.  กองคลัง   
                                              3.  กองช่าง 
                                              4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
                                              5.  กองสวัสดิการสังคม   

                                              ทั้งนี้  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น 18 อัตรา พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนต าบล 2 อัตรา ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 15 อัตรา พนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 6 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น  จ านวน 42 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการ  และ
จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่  เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไขปัญหา
การบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

  8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
     
 8.1   โครงสร้าง   

 จากสภาพปัญหาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้ก าหนดภารกิจหลัก และภารกิจรองที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานสารบรรณ 
- งานระเบยีบข้อบังคบัประชุม 
- งานการประชุม 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1    งานบริหารทั่วไป 
-      งานธุรการ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานควบคุมภายใน 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 

  -    งานติดตามและประเมินผลงานนโยบายทุก
ส่วนราชการ 
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- งานอ านวยการและประสานงาน 
- งานติดตามผลการปฏบิัติงานตามมติสภาฯ 
-     งานอนามัยชุมชน 
-     งานป้องกันยาเสพติด 
-     งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
-     งานรักษาความสะอาด 

   -    งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
 
1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวชิาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร์ 
- งานตรวจสอบภายใน 

1.3  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งาน ข้อบัญญัติและระเบียบ 
- งานการด าเนินการทางคดีและศาล 
 

-     งานอนามัยชุมชน 
-     งานป้องกันยาเสพติด 
-     งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
-     งานรักษาความสะอาด 

  -     งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
  -     งานรัฐพิธีและวนัส าคัญของชาติ 
  -     งานส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ 
  -     งานบริการข้อมูล 
  1.2  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวชิาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร์ 
- งานตรวจสอบภายใน 

1.3  งานกฎหมายและคดี 
  -    งานกฎหมายและนิติกรรม 
-    งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-    งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
-    งานการด าเนินการทางคดีและศาล 

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-      งานป้องกันปัญหาภัยแล้ง 
-      งานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.5    งานที่ไม่อยู่ในภารกิจของกองใดให้เป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของส านักปลัด 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและการบัญช ี
- งานการเงนิ 
- งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
- งานเก็บรักษาเงนิ 
- งานการบัญช ี
- งานทะเบียนการคุมการเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและการบัญช ี
- งานการเงนิ 
- งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
- งานเก็บรักษาเงนิ 
- งานการบัญช ี
- งานทะเบียนการคุมการเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
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- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพฒันารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรบั 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
-  งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษี 
-  งานพสัด ุ

  -  งานทะเบียนจ่ายวสัดุครุภัณฑ์ 
 

- งานเร่งรัดเงินกู ้
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพฒันารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรบั 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
-    งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษี 
-    งานพสัด ุ
-    งานทะเบียนจ่ายวสัดุครุภัณฑ์ 
-    งานควบคุมวัสดุครุภัณฑ ์
2.4  งานบริหารงานทั่วไป 
-   งานธุรการภายในกองคลัง 
-   งานบริการข้อมูล 
-   งานควบคุมภายในกองคลัง 
-   งานติดตามและการประเมินผลตาม
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 

 3. กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้างออกแบบและ 
ควบคุมอาคาร 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง  
- งานขุดลอกแหล่งน้ า 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

 
 
 
 

3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน ท่อ

ระบายน้ า ทางระบายน้ า ทางเท้า 
- งานก่อสร้างสะพาน งานก่อสร้างอาคาร

งานระบบประปา เขื่อนทดน้ า อ่างเก็บน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 
- งานประมาณราคาค่างานก่อสร้างอาคาร 

สะพาน ถนน ระบบท่อระบายน้ า ทาง
ระบายน้ า และงานสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

3.2  งานส ารวจออกแบบ และควบคุม
อาคาร 
- งานควบคุมงานการก่อสร้างอาคาร ถนน 

สะพาน งานสวนสาธารณะ สระน้ า ลาน
กีฬา และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  

- งานควบคุมงานซ่อมแซมและบูรณะถนน 
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อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  
-  งานส ารวจและออกแบบอาคาร สะพาน 

ถนน งานท่อระบายน้ า ทางเท้า ทาง
ระบายน้ า และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  

3.3  งานสาธารณูปโภค 
-      งานไฟฟ้าสาธารณะประโยชน ์
-      งานระบบประปาหมู่บ้าน 
3.4  งานผังเมือง 
-      งานอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร 
-      งานอนุญาตตามพระราชบัญญัติขุดดิน
และถมดิน 
-      งานตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่ก าหนด 
3.5  งานบริหารงานทั่วไป 
-      งานธุรการภายในกองช่าง 
-      งานบริการข้อมูลด้านก่อสร้าง 
-      งานควบคุมภายในกองช่าง 
-      งานติดตามและการประเมินผลตาม
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

4. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
-  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
-  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
-  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-   งานติดตามและประเมินผล 
-   งานส่งเสริมการศึกษา 
-   งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
-  งานกีฬาและนันทนาการ 

  - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
และอนุบาล 
 -  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -  งานติดตามและประเมินผล 
 -  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
 -   งานส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนา 
 -   งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  -   งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

4. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานส่งเสริมการศึกษา 

  - งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
  - งานส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
  - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
  - งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น 
  - งานส่งเสริมสนับสนุนวันส าคัญทางศาสนา 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.3  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานส่งเสริมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.4 งานบริหารงานทั่วไป 

-   งานธุรการภายในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
-   งานบริการข้อมูล 
-   งานควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-   งานติดตามและการประเมินผลตาม
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

5.  กองสวัสดิการสังคม 
-   งานศนูย์เยาวชน 
-   งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
-   งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา  และผู้พิการ 
-   งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตร ี
-   งานข้อมูลแรงงาน 
-   งานพฒันาศักยภาพกลุ่ม 
-   งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 
-   งานสนบัสนนุกิจกรรมของเด็กและคนชรา 
 

5.  กองสวัสดิการสังคม 
5.1  งานพัฒนาชุมชน  
     - งานส ารวจข้อมูลพื้นฐานชมุชน สง่เสริมการจัดตั้ง
คณะกรรมการชุมชน ,กลุ่มอาชพี 
    - งานฐานข้อมูล ผูสู้งอายุ /พิการ/ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 
    - งานฝึกอบรมและเผยแพรค่วามรู้เกี่ยวกับพัฒนา
ชุมชน 
    - งานส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรี  
    - งานดา้นประชาสัมพนัธ์ดา้นสวัสดิการสังคม 
   - งานดา้นส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ /ผู้พิการ ผูป้่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาส 
5.2 งานสังคมสงเคราะห ์
   - งานดา้นเบีย้ยังชพีผู้สงูอายุ /ผู้พิการ/ผูป้่วยเอดส์ 
   - งานสังคมสงเคราะห์ผูย้ากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง  
   - งานดา้นให้ค าแนะน า ด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มารบั
บริการ 
   - งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
งานสังคมสงเคราะห ์
5.3 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
   - งานแต่งตั้งสภาเด็กและเยาวชน 
   - งานดา้นส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว 
   - งานส่งเสริมอาชีพเด็ก/เยาวชนในต าบล 
   - งานศนูย์ข้อมูลเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน 
5.4  งานบริหารเงินกองทุน สปสช. 
5.5 งานด้านข้อมูลแรงงาน 
- งานดา้นข้อมูลแรงงานในต าบล 
- งานดา้นขอสนับสนุนแรงงานในต าบล 
5.6 งานบริหารงานทั่วไป 
-   งานธุรการภายในกองสวัสดกิารสังคม 
-   งานบริการข้อมูล 
-   งานควบคุมภายในกองสวสัดกิารสังคม 
-   งานติดตามและการประเมินผลตามนโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
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 12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุกระดับ
ขั้น  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการ
พัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร          ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดย
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักกล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่าง
กันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจ
ประชาชนเป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้น
แก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ การอ านวยความสะดวก
เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด มุ่งเน้น
ให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูล
สารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่
หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่ง วิธีการ
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พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

  
 
 
 

ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดเล็งเห็นว่า มี             
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี
เป็นการ 
 
 หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศการท างานเป็นทีม 

 

 13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
   
 องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวัง
ประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึด
หลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
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3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
---------------------------------------------------------------------- 
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