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ค าน า 
 
  ตามที่   องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี                 
โดยมีโครงสร้างการบริหารงานและสายงานที่เหมาะสม  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง    
ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ได้อนุมัติแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ไปแล้ว
นั้น 

  บัดนี้ แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนหม่อน จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จึงต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 25๖6) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขึ้นใหม่ ให้เหมาะสมกับภารกิจ และงบประมาณ ตลอดจนอ านาจหน้าที่  เพ่ือให้เกิดประโยชน์               
ต่อประชาชน มีประสิทธิภาพตามความต้องการของท้องถิ่นต่อไป 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 25๖6 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
……………………………………………………………………….. 

  
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน ครบก าหนดใช้บังคับในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยจะต้องด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ให้สอดคล้องกับโครงสร้างในปัจจุบัน จากประเภทขนาด เล็ก กลาง 
ใหญ่ เป็นประเภท สามัญ เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการก าหนดต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง และมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่           
4  กันยายน  2558  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวัด) พิจารณาก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด           
ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจน
ทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
แผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ต าบล โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี   
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 25๖6 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน มีการก าหนดต าแหน่ง สายงาน การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ     
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สภาต าบลและองค์การบริหารส่ วนต าบล พ .ศ .2537 แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึงฉบับที่  7 (พ.ศ.  2562) และ                   
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่า ถูกต้อง
เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม ่
  2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
  2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุและ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ข้าราชาการครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนหม่อน เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ       
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจหรือ
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ     
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนเป็นประธาน ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการ
บริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ และพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน     
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของต าบลสวนหม่อน 
เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรร
อัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า        
ลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้น ครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือไม่ 
อย่างไร  หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันที่ท าอยู่  ไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณา
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง        
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียม     
ความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
  3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ    
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Suppiy pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
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ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น    
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนใน   
การท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการ
จะต้อง  มีการพิจารณาว่า ต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่  หรือสมควรเปลี่ยนลักษณะ         
การก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมุติฐานว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดี        
ในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรือ       
งานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น  การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ใน          
การก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ใน       
การปฏิบัติงาน แต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์      
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลัง ที่ต้องใช้ส าหรับ    
การสร้างผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมุติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน   
ในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย            
ใน  3 ประเด็น ดังนี้ 

  3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้
เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็น งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไป ในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความ
จ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

  3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนได้พิจารณาถึง
การเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  
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  3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ    
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน มีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมุติฐานที่ว่า
แนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและ      
การก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ได้จัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ตามแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา        
สภาพความต้องการ  แนวทางพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ตามสภาพพ้ืนที่  
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้มากที่สุด   และเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถด าเนินการพัฒนาได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์  บรรลุเปูาหมายมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและ        
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพ่ือสะดวกต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ดังนี้  

สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
 (1) ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.1 เส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านไม่เชื่อมต่อถึงกันท าให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 
  1.2 เส้นทางการคมนาคมต้องสร้างสะพานหรือสร้างถนนในร่องสวนเป็นส่วนมากท าให้  
        สิ้นเปลืองงบประมาณในการสร้างถนน 
  1.3 บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงด้านก่อสร้างให้มีมาตรฐาน 
  1.4 การขยายไหล่ทางถนน คสล. 
  1.5 ก่อสร้างสวนสาธารณะตามหมู่บ้านเพ่ือเป็นส่วนสุขภาพและสนามเด็กเล่น 
  1.6 ทางเดินเท้าไม่เพียงพอ 
  1.7 ไม่มีท่อระบายน้ าท่วมขังตามแหล่งชุมชน 
  1.8 ไฟฟูาสาธารณะตามถนนและซอยต่าง ๆ ในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 

 (2) ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานท า 
  2.1 ปัญหาด้านผลผลิต 

             - ผลผลิตตกต่ า 
             - ปัญหาด้านการตลาดโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตร 
             - ปัญหาด้านขาดเทคโนโลยีทางการเกษตรในการแปรรูปผลผลิต 

  2.2 ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
                        - ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพหลัก/อาชีพเสริม 
                        - ประชาชนไม่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร/การแปรรูปผลผลิตเพิ่มเติม 
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 (3) ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย 
                  3.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัยไม่เพียงพอ 
                  3.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

  3.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง 
   3.4 ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า โรคอุจจาระร่วง 

 (4) ปัญหาน้ ากิน - น้ าใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภค 
            4.1 ระบบประปาหมู่บ้านไม่เชื่อมถึงกันทุกหมู่บ้าน 

  4.2 ระบบประปาหมู่บ้านเสีย/รายรับค่าน้ าประปาไม่พอกับรายจ่ายเพื่อการบ ารุง  
        ซ่อมแซมบ่อประปา 
  4.3 บางหมู่น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค  

 (5) ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
           5.1 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร - ขาดความรู้ด้านข่าวสาร 

  5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
 (6) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  6.1 ปัญหาน้ าเสียจากครัวเรือนและการทิ้งขยะมูลฝอยในแห่งน้ า  
  6.2 คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
  6.3 ปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอย 
  6.4 ไม่มีรถเก็บขยะ 
  6.5 ไม่มีที่ทิ้งขยะ 

 (7) ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  7.1 งบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอ 
  7.2 ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา 
  7.3 ปัญหาขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

 ความต้องการของประชาชน 
 (1) ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 ให้ถนนเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมู่บ้าน 
        1.2 ให้มีโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน  
        1.3 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
        1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  
        1.5 สร้างทางเดินเท้า และสะพานทางเดินเท้า 
 (2) ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานท า 
         2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
         2.2 ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชากร และการศึกษาดูงาน 
         2.3 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ให้กลุ่มอาชีพ 
         2.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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 (3) ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 
          3.1 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
          3.2 ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 
          3.3 ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
 (4) ความต้องการด้านน้ ากิน - น้ าใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภค 
         4.1 ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ า และก าจัดวัชพืช 

  4.2 ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านให้เชื่อมถึงกันทุกหมู่บ้าน 
  4.3 ขุดเจาะบ่อบาดาล 

 (5) ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
           5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ ให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์/ที่ปิดประกาศประจ าหมู่บ้าน 
           5.2 ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  

  5.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง ๆ 
  5.4 ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.5 สร้างหอกระจายข่าว - เสียงตามสาย 

 (6) ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  6.1 รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ า 
  6.2 ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (7) ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
         7.1 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลและการตรวจสอบการ 
        ท างานของ อบต. 

   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
(1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

1.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ท่อระบายน้ า        
      ขุดลอกคูคลอง ศาลาที่พักผูโดยสาร 
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบประปา 
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบการจราจรทั้งทางบกและทางน้ า 
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟูา 
1.5 แนวทางการพัฒนาระบบโทรคมนาคม 
1.6 แนวทางการพัฒนาการจัดท าผังเมืองรวม 

(2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2.1 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
2.2 แนวทางการส่งเสริมการปูองกันและการบรรเทาสาธารณภัย 

(3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และการศึกษา 
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.3 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมทาง   
      ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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(4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
4.1 แนวทางการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
4.2 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน 
4.3 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(5). ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
5.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ และยกระดับรายได้ของประชาชน 
5.2 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ 

(6). ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
6.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างจิตส านึก ปูองกัน บ าบัด ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ     
      สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบนิเวศน์   

 (7). ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การปกครอง และการส่งเสริมประชาธิปไตย 
7.1 แนวทางการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.2 แนวทางการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกิจการ อบต. และการบริหาร 
      การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
7.3 แนวทางการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
7.4 แนวทางการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน    
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน          
จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและ      
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การให้ความรู้แก่ประชาชน
ให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพอนามัย  

        การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืน ๆ ของ อบต.    
ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส       
ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2552) และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 
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 5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
  (2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
  (3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
  (4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 
  (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16(4)) 
  (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
 5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
  (๒) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
  (๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4) 
  (๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส      
       (มาตรา 16(10)) 
  (๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5)) 
  (๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 
 5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
  (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)) 
  (๓) การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
  (๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
  (๕) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
 5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
  (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
  (๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
  (๔) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
  (๕) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
  (๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
  (๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
  (๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
 5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  (๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
  (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
        และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
 5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  (๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น      
       (มาตรา 67(8)) 
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  (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
  (๓) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
  (๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 
 
 5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))
  (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
       จ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
  (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16))   

ภารกิจทั้ง  7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ  
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล อาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนด ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ      
ก าหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้น แต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้           
เป็นอย่างอ่ืน การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ 
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย  ข้อมูล
ข่าวสาร ทั้ งนี้  ให้ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
กระทรวงมหาดไทยก าหนด   

จากภารกิจ และอ านาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน น าไปสู่การวิเคราะห์   
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกที่เกี่ยวข้อง และโอกาสการพัฒนา  
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินโครงการพัฒนา ดังนี้ สภาพการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน ที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาด้านการบริหาร และการบริการสาธารณะในท้องถิ่น ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
 (1) ระบบบริหาร  
- มีโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  
- มีการพัฒนาระบบบริการประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
- มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชัดเจน  
(2) ระบบข้อมูล  
- มีเครื่องมือ ระบบสื่อสาร และระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมมาช่วยในการ  

บริหารและการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ ส่งผลให้สามารถปฏิบัติ ราชการ
ตามระเบียบหนังสือสั่งการได้อย่างรวดเร็ว 

 (3) อัตราก าลังพล  
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- มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ชัดเจน  
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามต าแหน่งที่ทางราชการจัดอย่างต่อเนื่อง 
 (4) การเงิน/งบประมาณ  
- การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ  
- การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ  

การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปูาหมาย 
 (5) ศักยภาพของชุมชน  
– พิกัดที่ตั้งของต าบลมีความเหมาะสมและสะดวกแก่การคมนาคม   มีเส้นทางหลักเส้นทางรอง   

ใกล้ตัวเมืองขอนแก่น มีการกระจายความเจริญจากเมืองสู่ต าบล มีการพัฒนาพ้ืนที่ทางการเกษตรเป็นที่อยู่อาศัย 
สภาพการจราจรปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการสะดวกครบ ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น มีพลังความคิด  
สร้างสรรค์ การศึกษาสาธารณะสุขมูลฐานดี สุขภาพอนามัยแข็งแรง มีความพร้อมในการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน  

- มี วัด โรงเรียน โรงพยาบาลนภาลัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งอยู่ใน
เขตหมู่บ้านชุมชน มีอาคารอเนกประสงค์ของวัด โรงเรียน ที่มั่นคง สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่าง
เพียงพอ  

- มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา ในเขตต าบล รวมถึงมีศูนย์การเรียนศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอัธยาศัยในต าบล  

จุดอ่อน (Weaknesses)  
(1) ระบบบริหาร  
- กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการปัจจุบัน มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอท าให้บุคลากรขาดความ 

ชัดเจนในการปฏิบัติงาน และต้องท าการศึกษายกระดับการท างานตามรูปแบบที่ภาครัฐต้องการ 
 (2) ระบบข้อมูล  
-ขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล  
- ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนคลอบคลุมทุกด้าน  
(3) อัตราก าลัง  
- ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดบุคลากรในระดับ 

ปฏิบัติการ  
- พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ติดต่อสื่อสารเพ่ือเข้า 

สู่ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน  
- วัสดุ ครุภัณฑ์ในส านักงานยังไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  
(4) การเงิน/งบประมาณ  
- ประชาชนมีความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ต้องการมีจ านวนมาก แต่งบประมาณในการ 

พัฒนาไม่พียงพอต่อความต้องการการใช้จ่ายงบประมาณที่จะลงทุนด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ได้ทั่วถึง 
 (5) ศักยภาพชุมชน  
- การรวมกลุ่ม อาชีพต่าง ๆ ของประชาชนยังไม่เข้มแข็ง การด าเนินงานยังไม่ชัดเจนเนื่องจากผล

พวงของภาวะเศรษฐกิจอยู่ ในช่วงภาวะถดถอย  
-  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่  
- การขาดการบูรณาการด้านการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
- ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย  



11 
 

 

- การรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ยังขาดความเข้มแข็ง เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ  
- ในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ยังขาดการส่งเสริมให้มีการ  วิจัย และ

ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 - ประชาชนยังขาดความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น 
 โอกาส (Opportunities)  
(1) ระบบบริหาร  
- ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เน้นความส าคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชน    

เข้ามา มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินโครงการต่าง ๆ และสนับสนุนการน าแนวทางไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
ชัดเจน  

- การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าหมู่บ้าน และภาคประชาชน เกิดการ 
พัฒนาพ้ืนที่อย่างบูรณาการร่วมกัน ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีการ 
เชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนระดับต่าง ๆ ในระดับอ า เภอและจังหวัด สามารถให้บริการสาธารณะ   
ต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตอบสนองความเป็นต าบลน่าอยู่ มีความสะอาด สะดวก สวยงามและปลอดภัย ของชุมชนและ
ประชาชน  

(2) ระบบข้อมูล  
- เนื่องจากขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่มีข้อมูลแผนชุมชนไว้ที่แหล่งเดียวกันส าหรับการ 

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน ที่จะต้องมีระบบข้อมูลเพ่ือความสะดวกต่อการสืบค้น และสามารถน า ข้อมูล
ดิบจากทุกชุมชนหมู่บ้านมาท าการวิเคราะห์ จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ส่วน
ราชการของอ าเภอ และจังหวัด ได้ส่งเสริมให้ผู้น าหมู่บ้านด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็น
โอกาสที่ท าให้ระบบข้อมูลท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการบูรณาการ  ประสานแผนระดับท้องถิ่น 
อ าเภอ และจังหวัด ต่อไป 

 (3) อัตราก าลัง  
- พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้  สอดคล้อง

ตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานและความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs)  
- ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก 
 (4) การเงิน/งบประมาณ  
- พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ 

งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม 
 (5) ศักยภาพชุมชน  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และสามารถจัดการตนเอง เกี่ยวกับ

ความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย ให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สันติสุขอย่างยั่งยืน  

- นโยบายรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนด้านการเกษตร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

- ภารกิจถ่ายโอน เพื่อความสะดวกของประชาชน เช่น การจดทะเบียนพาณิชย์การเปิดศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก เพ่ือดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน แผนอัตรา  
ก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  

 - การปฏิรูประบบราชการใหม่ ภายในทุกส่วนราชการจะต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรมโดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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โดยให้ยึดหลักความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการ หรือผู้รับบริการน ามาเป็นตัวชี้วัดในการปรับปรุง ระบบงาน   
ต่าง ๆ อาทิระบบจัดการพัฒนาบุคลากร การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ระบบมาตรฐานในการ ให้บริการและระบบ
การใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งจากการบริหารงานของภาครัฐมี ประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จ   
ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้  

อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน (Threats)  
(1) ระบบบริหาร  
- ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เป็นการท าลายก าลังใจในการท างาน ซึ่งอาจ    

เป็นเพราะการไม่เข้าใจของประชาชนบางส่วนที่มีความขัดแย้งทางความคิดและการไม่เข้าใจในอ า นาจหน้าที่        
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาต่อการด าเนินงานของทางราชการ แต่จะเกี่ยวกับทางด้านการ 
บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง ท าให้ ประชาชน
ยอมรับ และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักคุณธรรม และความโปร่งใสในการด า เนินงาน และมีความ    
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากท่ีสุด  

(2) ระบบข้อมูล  
- หน่วยราชการส่วนกลางที่ต้องการข้อมูลในระดับท้องถิ่นไม่มีความเข้าใจกระบวนการท างานอย่าง 

แท้จริงของท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากส่วนราชการร้องขอ 
ข้อมูลแต่ในบางเรื่ององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ได้มีการจัดเก็บหรือไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนนั้นอย่างต่อเนื่อง 

 -ความไม่เป็นระบบของข้อมูลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีข้อมูลกระจัดกระจายไม่มีการ  
บูรณาการภายในองค์กร ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 

 (3) อัตราก าลัง  
- หน่วยงานยังขาดบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะทั้งทางด้านวิชาการและในทางปฏิบัติที่ ต้อง

ใช้เทคนิคชั้นสูง อีกท้ังขาดการสนับสนุนข้อมูลในด้านวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติ  
(4) การเงิน/งบประมาณ  
- การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 

ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจ ากัด 
ด้วยอ านาจหน้าที่ และจ านวนงบประมาณ  

(5) ศักยภาพชุมชน  
- อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลท าการเกษตร รายได้หลักจึงมาจากการขายผลผลิต       

ทางการเกษตรท าให้รายได้ไม่แน่นอน เพราะราคาผลผลิตในปัจจุบันตกต่ าท าให้ขาดทุนจากสภาวะทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศไม่คงที่ การลงทุนมีการชะลอตัว ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ท า ให้เกษตรกรขาดรายได้และ
ว่างงาน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น  

- การอยู่ใกล้ตัวเมือง และการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก ตลอดจนสินค้าและบริการ ท าให้ 
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีความสันโดษ มีการยึดถือประโยชน์ส่วนตัว  
มากกว่าส่วนรวมอาศัยอยู่แบบครอบครัวเดี่ยวหันมาสู่การบริโภคนิยมมากขึ้น จึงท าให้ขาดจิตส านึกในเรื่องของ การ
ออม ขาดวิถีชีวิตพอเพียง และเกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 
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จากสภาพการณ์ภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ    
ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ  
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน มีดังนี้  

(1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาช่วยแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือประชาชน ได้รับความสะดวกสบาย  
น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก โดยได้ด าเนินการในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นและในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้เต็มพ้ืนที่ ทุกหมู่บ้าน   
มีการก่อสร้าง มีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพใช้การได้ดีมี  ประสิทธิภาพ    
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ทั้งระบบประปา การก่อสร้า ง ถนนลาดยาง ถนน
คอนกรีต การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน การขุดลอกคลอง ทางระบายน้ า ระบบไฟฟูาแสงสว่างให้ทั่วถึง
เพียงพอกับความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน โดยเพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยใน  ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
โดยเน้นการปูองกันอาชญากรรมและการปูองกันอุบัติภัย และด าเนินการ พัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ให้มี
คุณภาพมาตรฐานมากขึ้น เพิ่มความทันสมัยของเทคโนโลยีด้าน ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของชาวต าบล
สวนหม่อน  

จุดแข็ง (Strengths)  
 องค์การบริหารส่วนต าบล มุ่ งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง  ๆ ให้ได้มาตรฐาน               

เพ่ือตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จุดอ่อน (Weaknesses)  
เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกเพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน ถนนบางสาย    

มีไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอท าให้การเดินทางไม่สะดวก เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บางเส้น   
มีวัชพืชปกคลุม  

โอกาส (Opportunities)  
-รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอและจังหวัด 
-การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสขอรับงบประมาณสนับสนุนจากส่วน

ราชการในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงการสร้างพื้นฐานของต าบลมากข้ึน  
อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน (Threats)  
-งบลงทุนเพื่อการด าเนินโครงการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด  
-ปัญหาการก่อสร้างในพ้ืนที่ของหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจะต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อน ท า ให้เกิด 

ความไม่สะดวกในการด าเนินงานและเกิดความล่าช้า  

(2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ ให้หมดไป 

เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ต่อ เนื่ องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียน                          
ในภาคอุตสาหกรรม ต้องลดการผลิตลดคนงาน ท าให้มีการว่างงานเพ่ิมมากขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการ
ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ประชาชนมีรายได้เสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้ประชาชนด า เนินงาน    
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ได้พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญา ชาวบ้านเพื่อจัดท ากลุ่มอาชีพ น าสินค้ามาจ าหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในรูปแบบ
ชุมชนให้พ่ึงตนเองให้เข้มแข็งในอนาคตและมีการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริม
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อาชีพ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ขอนแก่น เป็นต้น ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาด     การ
ปูองกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการยังไม่เพียงพอ
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จึงได้มีการส่งเสริมความรู้ และปอูงกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและ
เชิงรับ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬา และออก
ก าลังกาย  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โรคเอดส์  การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่มี การส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมไปพร้อม ๆ กันเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

จุดแข็ง (Strengths)  
-ด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ 

ลดรายจ่ายให้กับประชาชน โดยการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริให้กับชุมชน  
-ด้านสังคม องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ต าบลสวนหม่อน เป็นต าบล           

ที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวัย และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน
มุ่งเน้นให ้ห่างไกลยาเสพติดสร้างโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน  

-ด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งและให้การร่วมมือเป็นอย่างดีกับภาคประชาชนผู้น า  และหน่วยงานโรงพยาบาล
นภาลัย ในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุข เช่น สปสช. ท า ให้มีการปูองกันโรคระบาด และ 
โรคติดต่อต่าง ๆ รวมถึงการรณรงค์ให้มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ประชาชนโดยรวมมีสุขภาพแข็งแรงและ
การอนามัยดี  

-ด้านการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล มีการ 
ส่งเสริมและผลักดันค่านิยมประชาธิปไตยแก่ท้องถิ่น มีการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง  

-ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดประชุมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของต าบลหาวิธี 
ปฏิบัติการส่งเสริมความปลอดภัยให้เกิดข้ึนในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

-ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ปัจจุบันทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสยึดประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน       

  จุดอ่อน (Weaknesses)  
 -ประชาชนมีค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุุมเฟือยแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น  
 -ยังมีปัญหายาเสพติดในชุมชน เยาวชนมั่วสุม ขาดการเอาใจใส่จากญาติพ่ีน้อง  
 - เยาวชนใช้จ่ายฟุุมเฟือยเกินตัวตามค่านิยมที่ผิด ๆ  
 - ปัญหาว่างงาน ไม่มีงานท าเป็นหลักแหล่งขาดรายได้ 
- ปัญหาผู้สูงอายุ และคนพิการ ขาดรายได้ในการด ารงชีวิต  
- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ประชาชนขาดความเอาใจใส่เรื่องสุขภาพ ไม่สนใจติดตามข้อมูล  

ข่าวสารทางราชการด ารงชีพแบบไม่ถูกสุขลักษณะ  
- ขาดเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากร อปพร. ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โอกาส (Opportunities)  
- การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม  
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- เกษตรได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย (OTOP)  
- นโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลมีส่วนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  
- นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ท าให้ชุมชนต่าง ๆ มีความเข้มแข็งในภาพรวม  
- ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการรักษาพยาบาล         

ตาม โครงการหลักประกันสุขภาพของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.  
- การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน ท าให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปรับปรุงผลผลิต    

เป็นเหตุท าให้ผลผลิตมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  
อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน (Threats) 
- งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ และความยากจน  

เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  
- ภาวะความยากจนและหนี้สินของประชาชน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และตกเป็นเหยื่อ

ของนายทุน  
- กลุ่มอาชีพยังไม่สามารถรวมตัวได้เข้มแข็งและการจัดการทางด้านการตลาดและการบริหาร  

จัดการกลุ่ม ยังขาดผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน  ผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่หลากหลาย  

- พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน มีแนวโน้มเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน      
โรคอ้วน เป็นต้น หรือเป็นโรคก่อนวัยอันควร เกิดจากการที่ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ ที่ไม่พึงประสงค์และ         
มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่  ยาเสพติด ขาดการออกก าลังกาย การบริโภคอาหารไม่ถูกหลัก 
โภชนาการ ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต  

(3) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา  
ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่่ส าคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ ประชากร

เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค และสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะท าให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีทางเลือกในการด าเนิน
ชีวิตน้อยลง จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป ผลจากการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของสถานศึกษาและ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ยัง
ไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณที่จะพัฒนา ในการปรับปรุง หรือขยาย
สถานที่ของสถานศึกษา ให้ตรงตามมาตรฐาน เพ่ือช่วยลดข้อจ าากัดดังกล่าวควรเพิ่มงบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี  

จุดแข็ง (Strengths)  
-องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งระดับก่อนวัยเรียน การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้กับประชาชนในต าบล ตลอดจนการส่งเสริม
จริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  

จุดอ่อน (Weaknesses)  
-ส่วนใหญ่ค่านิยมยังต้องการส่งเด็กไปเรียนโรงเรียนในเมือง เนื่องจากโรงเรียนในเขตท้องถิ่นขาด  

อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  
-การปลูกฝังนิสัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็ก ต้องเริ่มจากครอบครัว ซึ่งผู้ปกครองที่มี 

รายได้น้อยจะไม่มีเวลาในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันการด า รงชีวิตจะต้อง 
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แข่งขันกันหลาย ๆ อย่าง ท าให้การพัฒนาให้เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม ผู้ปกครองจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
เวลาให้กับเด็กในการพูดคุย ทานอาหาร หรือท ากิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับเด็ก  

-ปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมไทยเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ความส าคัญและความสนใจน้อยลง ตามความ
เจริญทางวัตถุท่ีเพ่ิมมากข้ึน ในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในการ สืบสาน
ภูมิปัญญาของชุมชน เพราะเด็ก เยาวชน มีความห่างเหินวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของท้องถิ่น 

โอกาส (Opportunities)  
- นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา การจัดการ 

ศึกษาก่อนวัยเรียน ให้ได้มาตรฐาน มีโอกาสทัดเทียมกับของเอกชน  
- ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ที่โดดเด่นของต าบลให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป  
- ส่งเสริมและท านุบ ารงุศาสนา  
- ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง และท่ัวถึงท้ังต าบล  
อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน (Threats)  
-สื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท า ให้ 

กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน  
- ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล มี 1 แห่ง มีจ านวนเด็กเล็ก         

เพ่ิมมาก ขึ้น ท าให้สถานที่ในการจัดการเรียนรู้ต้องมีการปรับปรุงหรือขยายห้องเรียน งบประมาณที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้มีไม่พียงพอต่อการปรับปรุงพัฒนายังขาดส่วนที่จ าเป็นเพ่ิมเติมให้เต็มมาตรฐานตามแบบที่         
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  

(4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
องค์การบริหารส่วนต าบลได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ประชาชน

ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตส านึกในการองค์การบริหารส่วน     
ต าบลสวนหม่อน บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแก้ปัญหาได้แก้ไขในระดับหนึ่ง ในปัจจุบัน
จะต้องพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไปและในด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ต้องรณรงค์ให้
ประชาชนเห็น ถึงประโยชน์ในการคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนน าไปทิ้งและน าขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้
ประโยชน์ควรให้ ความรู้ความเข้าใจ การรณรงค์สร้างจิตส านึกแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิด ประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ มีการฟ้ืนฟูหรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดความหลากหลายทางระบบ  
นิเวศ มีการดูแลปรับปรุงพัฒนาในพ้ืนที่ตามประเภทของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพ่ือการนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ เข้ามามีส่วนร่วม
และกระตุ้นให้เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป  

จุดแข็ง (Strengths)  
-องค์การบริหารส่วนต าบล มีการสนับสนุนและส่งเสริมวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 

เป็นการปูองกัน เตรียมตัว และปรับตัวสู้กับภาวะโลกร้อน และมีการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้สู่การปฏิบัติ         
ทุกโอกาส  

- มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือรองรับขยะจากต้นก าเนิดในหมู่บ้านเพ่ือลดผลกระทบทาง
สังคม และสุขภาพในโครงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของต าบล  

- พ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งน้ า คลอง ในพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ที่ ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมการพัฒนาทั่วถึง  
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จุดอ่อน (Weaknesses)  
- สังคมในปัจจุบันมีจิตสาธารณะไม่เพียงพอ ท าให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
- ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง  
- ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของต าบล เช่น สภาพ ภูมิอากาศแปรปรวน เปลี่ยนไปจาก

ปกติ มีความเปราะบางทางนิเวศน์ของมนุษย์และระบบนิเวศน์ของอากาศ ที่ปกคลุมโลกท่ีแปรเปลี่ยนไป 
 โอกาส (Opportunities)  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม         

เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม  
- กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก าลังเป็นที่นิยม ท าให้พ้ืนที่ต าบลสวนหม่อนที่เป็นพ้ืนที่ตาม 

ธรรมชาติ มีโบราณสถาน สามารถให้บริการสาธารณะเพ่ือเที่ยวชมแหล่งโบราณสถานรอบพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อนและ 
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน (Threats)  
- ปัจจุบันวิถีการด ารงชีวิตของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญ ทางวัตถุท า ให้    

ขาดจิตส านึกรับผิดชอบในสมบัติสาธารณะต่าง ๆ เนื่องจากความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ มีการมุ่งใช้  
ประโยชน์จากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ขาดการอนุรักษ์หรือการดูแลรักษาให้สิ่งแวดล้อมคงอยู่คู่ชุมชน ฉะนั้นการ
สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต า บล         
ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ได้  

(5) ด้านการพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  
รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและ       

มี ส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันกับ  
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ      
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้
รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาล
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความ
รวดเร็ว ทั่วถึง และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชน ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  การปลุกจิตส านึกของ                    
ผู้ให้บริการ การจัดสถานที่ให้บริการให้เหมาะสม การอ านวยความสะดวก การจัดท าแผนผังแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการการลด ระยะเวลาการให้บริการ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

 จุดแข็ง (Strengths)  
 -นโยบายของภาครัฐ ให้ความส าคัญกับท้องถิ่นค่อนข้างมาก  
- องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมกับภาคส่วน ต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต าบลสวนหม่อน  

- ผู้บริหาร มีความตั้งใจในการบริหารงานขององค์กร และการแก้ปัญหาให้กับประชาชน                 
มีวิสัยทัศน์และมีความคิดริเริ่ม การบริหารงาน ใช้หลักระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด ใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ      
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และมีความเป็นกันเอง และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
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- กลยุทธ์การปฏิบัติราชการ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน แผนการจัดหา พัสดุ 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น  

- ระบบการจัดท าและบริหารงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติ มีระบบการ 
จัดท าบัญชีเป็นปัจจุบัน  

- ระบบการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  
- ระบบการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น และ  เปิด

โอกาสให้ประชาชน สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น  
จุดอ่อน (Weaknesses)  
- ระบบการจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามกฎหมายกระจายอ านาจ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น มีภารกิจมากแต่มีงบประมาณที่จ ากัด  
- สภาท้องถิ่น ยังขาดความรอบรู้ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
- บทบาท อ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาท อ านาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
- ประชาคมท้องถิ่น ประชาชนยังให้ความสนใจในการประชาคมน้อย  
- การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอใน 

การด าเนินโครงการจากภาครัฐ  
- ขาดบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่บางต าแหน่ง ท าให้งานขาดความคล่องตัว  
- บุคลากรขององค์กรบางคนยังไม่ปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ร่วมขององค์กร ยังมีการละเลย      

ต่อการปฏิบัติตามค่านิยมที่ดี ท าให้ขาดวินัยทางสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
โอกาส (Opportunities)  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  

- มีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังสามปี  
- การใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการปรับทิศทางของสังคมที่  

เหมาะสม  
อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน (Threats)  
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้า ในการ

ท างาน และประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากข้อระเบียบ กฎหมาย ไม่มีความยืดหยุ่น หรือไม่  เหมาะสม 
ประชาชนเกิดเข้าใจไม่ถูกต้อง เพราะไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที  

- ยังมีผู้ประกอบกิจการธุรกิจและร้านค้าต่าง ๆ ไม่เข้าใจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และหน้าที่ของตนเองในการเสียภาษี  

จากการวิเคราะห์ขอบข่ายปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนที่จะต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนการด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลในชุดปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จึงได้พิจารณารูปแบบและก าหนดแนวทางในการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
         วิสัยทัศน์ 

   “มุ่งม่ันพัฒนาต าบลสวนหม่อน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม สู่การพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดี” 

พันธกิจ  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้ก าหนดพันธกิจการพัฒนา ดังนี้ 
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี มีความม่ันคงในการด ารงชีวิต
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาต าบลสวนหม่อน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การบริการ และการท่องเที่ยว 

   4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับ
การรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลอย่างยั่งยืน 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาค 

ชุมชนมีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน 
   1.  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในต าบล  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ     

น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
   2.  สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
   3.  ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชน  ในวิธีท าและวิธีใช้ปุ๋ยชีวภาพ   
   4.  จะเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ  ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ทางด้านการเกษตร 
   5.  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิตสินค้าและบริการโดยการจัดศึกษาอบรมดูงาน

เพ่ือเพ่ิมทักษะในการพัฒนาด้านการเกษตรให้เข้มแข็ง 

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.  เสริมสร้างแนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคม  ทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  เอกชน  และภาค

ประชาชน  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม  ตามหลักพ้ืนฐานการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยยึดหลักปฏิบัติ  6  ประการดังนี้ 

      1.1  หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ  หรืออ านาจของตัวบุคคล จะต้อง
ค านึงถึงความเป็นธรรม  และความยุติธรรม  รวมทั้งมีความรัดกุมและ  รวดเร็วด้วย 

      1.2  หลักคุณธรรม (Morality)  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้อง  ดีงาม  การส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพ
สุจริต  เป็นนิสัย  ประจ าชาติ 

  1.3  หลักความโปร่งใส (Accountability)  หมายถึง  ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย    
ตรงข้าม  หรือเกือบตรงข้าม  กับการทุจริต  คอร์รัปชั่น  โดยที่เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น  ให้มีความหมายในเชิงลบ  และ
ความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่  ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ได้สะดวกและเข้าใจง่าย  และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
อย่างชัดเจน  ในการนี้ เพ่ือเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส  ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งใน



20 
 

 

องค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง  ได้แก่  ผู้ที่มีความ
สุจริต  และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก  แต่ไม่มีความ
สุจริต  ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 

       1.4  หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  หมายถึง  การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยว 
ข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ   เช่น  เป็นคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูล  ความคิดเห็น  แนะน า  ปรึกษา  ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 
              1.5  หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )  หมายถึง  การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง 

       1.6  หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)  หมายถึง  การบริหารจัดการและ
ใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด  ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

      2.  เป็นกลไกในการตรวจสอบให้การบริหารงานในทุกระดับ ระบบการเมืองการปกครอง  มีความ
โปร่งใส   มีความเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้   

3.  พัฒนานักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  และปลูกฝังให้ประชาชน
เคารพสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 

  4.  ให้ความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองตามท่ีบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญ 
    5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการและวิถีประชาธิปไตย   

  6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน 
1.  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้เอ้ือและสอดคล้องกับ

การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  ตามแต่ละพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
2.  พัฒนาการคมนาคมที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับต าบลอื่น 
3.  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้เพียงพอ  กระจาย      

ทุกหมู่บ้านและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
1.  จัดการบ ารุงรักษา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย อบต. ร่วมมือกับชุมชน  เพ่ือให้

เกิดความยั่งยืนสามารถท าให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล 
2.  การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
3.  ให้มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
4.  ปรับปรุงภูมิทัศน์  พัฒนาสองข้างทางให้สวยงาม   
5.  สนับสนุนโครงการพระราชเสาวนีย์  โดยกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านึกในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

       1.  ส่งเสริมการศึกษาแก่โรงเรียน  ด้านการบริหารการศึกษา  วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน   
อาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม)  

       2.  พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความพรอมกอนเขาสูระดับประถมศึกษา 

       3.  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้แก่  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เด็ก  สตรี  ผู้ด้อยโอกาส 
       4.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชนในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
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       5.  จัดแขงขันกีฬาประจ าปของ อบต.  เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง     
ลดปัญหาการติดยาเสพติด 

       6.  สนับสนุนให้มีสถานที่ออกก าลังกาย 
       7.  สนับสนุนวัสดุการกีฬาให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน 
       8.  ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน 
       9.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น  มีการจัดงานประเพณีเพ่ืออนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับประชาชน 

 กลยุทธ์  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้

ความส าคัญกับการวาง บทบาทการพัฒนาต าบลสวนหม่อนในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชน รวมทั้ง สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือที่จะให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 24 แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ 
ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้าน 
และสมุนไพร 
1.5 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้ 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
2.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง 
ดังนี้ 

3.1 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบ
วงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

  3.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
  3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 
 



22 
 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 
5 แนวทาง ดังนี้ 

4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

  4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุคมสมบูรณ์ 
  4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
  4.4 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
  4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้ 

1. เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต เพ่ือสนับสนุนการสร้าง 
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาภาวะผู้น าท้องถิ่นที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากร อปท.ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 4. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณของ 
อปท. ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและบริการ 
 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน 

    
  นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
      แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ก าหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ไว้ 5 ด้าน 
      1. การแก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ือให้ชาวต าบลสวนหม่อน มีความสุขสมบูรณ์ เนื่องจากปัญหา
ความยากจนของประชาชนชาวต าบลสวนหม่อน เป็นปัญหาเร่งด่วน โดยที่ในความหมายของค าว่ายากจน มิได้จ ากัด
เฉพาะความขันสนทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ส าหรับยังชีพเท่านั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนจึงมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพของชาวต าบลสวนหม่อนที่ยากจน โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับคน
ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของคนจนเพื่อเพ่ิมความสามารถ ในการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องมีเหตุผล 
       1.1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเชื่อมโยงกับกลุ่มยากจน และผู้ด้อยโอกาส
ด้วยการส่งเสริมการเปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน 
       1.2 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับรากหญ้า ด้วยการส่งเสริมการรวบกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มทอผ้า 
กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ เป็นต้น 
       1.3 การพัฒนาการเกษตร และอาชีพอิสระตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าเกษตรในรูปเกษตรกรยั่งยืน ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติเกษตรผสมผสาน และทฤษฎีใหม่ 
ส่งเสริมการปลูกปุา แหล่งต้นน้ าล าธาร เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่ดี จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น การ
ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ ขุดสระน้ าในไร่นา ในลักษณะเป็นโครงการที่มีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเป็น
เครือข่ายหลักเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น 
        1.4  จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนโดยประสานการจัดท าแผนพัฒนา
กับจังหวัดและประสานการรัดท าแผนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของคนต าบลสวนหม่อนอย่างสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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       1.5 ปรับปรุงระบบการพัฒนาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่เป็น
รูปธรรมด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน องค์กรชุมชน และ
ประชาชน เกี่ยวกับการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยเสนอผลงานองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน สู่การรับรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
    2. การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ต าบลสวนหม่อนเป็นต าบลที่น่าอยู่ด้วยการ
เชื่อมโยง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และประชาสั งคม สู่
การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน ประชาชนมีชีวิตที่สงบ มีความสะดวก สะอาด มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีระเบียบวินัยทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์มีระบบนิเวศน์ที่
สมดุลทุกภาคส่วนมีส่วนรวม 
       2.1 พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมด้วยการปรับปรุงระบบการคมนาคมทางรถยนต์ให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยจัดสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อหมู่บ้าน-ต าบล ถนนสู่แหล่งการเกษตร และปรบปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังท่ีช ารุดเสียหาย 
      2.2 พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เกี่ยวข้องกับการขยายเขตไฟฟูาทั่วถึงทุกหมู่บ้านขยายเขตไฟฟูาให้เขาถึงแหล่ง
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิตเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและการบริการแก่ชุมชน 
หมู่บ้านทุกแห่ง 
        2.3 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการประสานงานร่วมมือวางแผนการด าเนินการ
ปูองกันปราบปราม บ าบัด ฟ้ืนฟู โดยมุ่งเน้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล ตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดิน ส่งเสริม
สนับสนุนการกีฬา เป็นกิจกรรมหลักในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับใช้กระบวนการเวทีประชาคมทุกหมู่ บ้าน ชุมชน
สร้างความตื่นตัวเผ้าระวังปูองกันการแพร่ระบาด หรือแทรกซึมของยาเสพติดในทุกหมู่บ้าน ชุมชน 
       2.4 การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกปุา 
ฟ้ืนฟูธรรมชาติแหล่งน้ าล าธาร ในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ความรู้แก่
ประชาชน ให้เกิดจิตส านึกร่วมกันในการเฝูาระวังแหล่งก าเนิดของมลพิษ 
       2.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูก
ปุา ฟ้ืนฟูธรรมชาติแหล่งต้นน้ าล าธาร ในส่วนการก าจัดขยะมูลฝอยเร่งรัดการจัดสร้างโรงงานก าจัดขยะที่มีระบบ
ทันสมัย จะส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลการบ าบัดน้ าเสียรวมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่วมมือกับ
ประชาคมในระดับต่าง ๆในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ความรู้แก่ประชาชน 
ผู้ประกอบการให้เกิดจิตส านึกร่วมกันในการเฝูาระวังแหล่งก าเนิดมลพิษ 
        2.6 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์การเผยแพร่วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       2.7 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี และเชิงนิเวศน์ในต าบลด้วยการ
ฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรม ให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่และส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับประชาคมในการดูแลรักษา 
บูรณะแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมบทบาทชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
       2.8 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกัน ระงับโรคติดต่อ ในรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาคม 
    3. การสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในลักษณะการมีส่วนร่วมระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับกลุ่มเกษตรกร ส่วนราชการ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
       3.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามหลัก
วิชาการเกษตร หลีกเลี่ยง ลดการใช้สารเคมี ปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
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    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       4.1 การรักษา ฟ้ืนฟู และเสริมสร้างทุนทางสังคมที่ดี ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนใน
ครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวมีความมั่นคงอันจะท าให้เกิดการพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจแลสังคมสมบูรณ์ 
เสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม ให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างค่านิยม
ในการเชิดชูยกย่องคนดี มีคุณธรรม มีจิตส านึกต่อสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ใช้ทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาเป็นกลไกขับเคลื่อน เด็ก เยาวชน เติบโตเป็นคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมมีค่านิยมที่ถูกต้อง ไม่ฟูุงเฟูอ ไม่ฟุุมเฟือย ไม่ลุ่มหลง ตกเป็นทาสวัตถุ ห่างไกลจากการพนัน ไม่
ชอบการเสี่ยงโชค และไม่เอาเปรียบสังคม 
       4.2 พัฒนาศักยภาพแรงงาน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแรงงานส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการฝึกทักษะอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ต าบล 
       4.3 การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุก
วัย ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเล่นกีฬาเพ่ือเป็นการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานร่วมมือทุกภาค
ส่วนให้นักกีฬาของต าบลสวนหม่อน ได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาไปสู่การกีฬาอาชีพตามศักยภาพ 
    5. การจัดระบบบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนได้น าระบบการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
เป้าประสงค์  
    1. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ให้มี
ความสะดวกปลอดภัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
คมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน 
   2. ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลผลิต
ทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า การพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน 

  3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัยด้าน
สวัสดิการสังคม ฯลฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิศให้กับธรรมชาติและสามารถอยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้โดยไม่ท าลายธรรมชาติ พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้สามารถท าเกษตรกรรมและปศุสัตว์ได้ 

  5. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นสามารถตรวจสอบและก ากับดูแลได้เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์กรมีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการ 

  6. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่
กับชุมชนสืบไป 
ตัวช้ีวัด 

  1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจ
รับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

  2. กรณีโครงการด้านอื่น ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบ ารุงเส้นทาง 

คมนาคมขนส่ง การขยายเขตระบบไฟฟูา และการ 
ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ การก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมบ ารุง และการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ 
 ท่องเที่ยว 

- ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพในแต่ 
ละอาชีพต่าง ๆ พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุน 
และการพาณิชยกรรม พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลให้สามรถสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจในชุมชนได้ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต - ความพร้อมด้านการจัดการศึกษาในทุกด้าน 
และมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัย 
ต่าง ๆ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน ลดการ 
ติดต่อจากโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ 
 สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า 

- แหล่งน้ าตามธรรมชาติได้รับการพัฒนาส าหรับ 
การท าเกษตรกรรมและปศุสัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และปัญหา 
ด้านขยะมูลฝอยในแหล่งชุมชนลดลง 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - องค์กรมีศักยภาพและมีขีดความสามารถใน 
การพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีสิทธิมีเสียงตาม 
แนวทางประชาธิปไตย เพ่ือให้การบริหารงานมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
  1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 

 1.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
 2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
   3.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   3.3 กลยุทธ์การปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

 3.4 กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
 3.5 กลยุทธ์การปูองกันและระงับโรคติดต่อ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า 
 4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

   4.2 กลยุทธ์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.3 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร 
5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ที่เกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 14  กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
   1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
  1.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
  2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
  3.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  3.3 กลยุทธ์การปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
  3.4 กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
  3.5 กลยุทธ์การปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า 
  4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
  4.2 กลยุทธ์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.3 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

5.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร 
5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตย 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
1. กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จุดแข็ง (Strengths) 
   1. ต าบลสวนหม่อนตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เหมาะต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มัน ส าปะหลัง ยางพารา 
ปาล์ม และพืชชนิดอื่น ๆ อีกหลายชนิด 

 2. เกษตรกรมีพ้ืนที่ท ากินเฉลี่ยหลายไร่ต่อครัวเรือนจึงเหมาะอย่างยิ่งต่อการเพ่ิม  ฐานการผลิตด้าน
การเกษตร 

 3. ต าบลสวนหม่อน มีแหล่งท่องเที่ยวสวนเต่า  สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้  
 4. มีสถานศึกษาท้ังภาครัฐ และเอกชนอยู่ในพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายให้เลือกศึกษาเล่าเรียน มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ านวน 1 แห่ง นอกจากนี้
ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ ์จ านวน 1 แห่ง 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 

 1. แรงงานวัยหนุ่มสาวอพยพเข้าหางานท าาตามเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ เช่นภาคกลาง ภาคตะวันออก
เนื่องจากว่าในพื้นที่ไม่มีแหล่งการจ้างงานที่จะมารองรับกับแรงงานได้อย่างเพียงพอ 

 2. ขาดแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการผลิตน้ าประปาผิวดิน และส่วนหนึ่งใช้เพื่อการเกษตร 
 3. ไฟฟูาเพ่ือการเกษตรยังเข้าไปไม่ถึงพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 4. เกษตรกรยังพ่ึงพาการท านาเพียงอย่างเดียว พอเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวไม่นิยมปลูกพืชเสริมชนิดอ่ืนไว้     

ส าหรับบริโภคหรือจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 5. ขาดการรวมกลุ่มกันที่เข้มแข็งของเกษตรกรเพ่ือต่อรองกับพ่อค้าในด้านต่าง  ๆเช่น ราคาสินค้า     

คุณภาพสินค้า เป็นต้น 
 6. พ้ืนที่ว่างเปล่าตามหัวไร่ปลายนาไม่ได้รับการท าประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ เช่น การ     

ปลูกยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย หรืออ่ืน ๆ 
 7. การด าเนินการด้านส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรอาจเป็นเพราะขาด

เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาดูแลงานในด้านนี้อย่างจริงจัง ไม่มีกลุ่มตัวอย่างการ 
ด าเนินการที่ประสบความส าเร็จในพื้นที ่ขาดการบริหารจัดการที่ดีพอไม่มีการต่อยอด ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

กลุ่มต่าง ๆ เมื่อได้รับงบประมาณไปแล้วไม่สามารถบริหารจัดการหรือต่อยอดให้ประสบความส าเร็จได้ มีหลายกลุ่มที่
ยกเลิกไป เช่น กลุ่มทอผ้า เป็นต้น 
โอกาส (Opportunities) 

 1. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์และนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ช านาญงานในด้านต่าง ๆ ไว้คอยปฏิบัติหน้าที่เพ่ือขับเคลื่อนองค์กร

ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่ชุมชนร่วมกันก าหนดและต้องการ 
 3. ในการจัดท างบประมาณท่ีเน้นความต้องการของชุมชนและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่จ าเป็น

เร่งด่วน โดยยึดหลักความคุ้มค่า คุ้มทุน และประหยัด ตามงบประมาณที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 4. ต าบลสวนหม่อน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในหลายสาขาเหมาะต่อการพัฒนาและต่อ

ยอดในด้านนั้น ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้เพ่ิม อีกท้ังมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามอีกด้วย 
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อุปสรรค (Threats) 

 1. งบประมาณค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจ อ านาจหน้าที่และความต้องการของประชน 
 2. ประชาชนขาดความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เวลาออกประชาคมต่าง ๆ เช่น การออกประชาคมแผนพัฒนา 

การออกประชาคมข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น 
 3. ประชาชนบางคนยังไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับกับมติของประชาคมท้องถิ่น  เช่นการขุดลอกล าห้วย

สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งต้องผ่านที่ท ากินของชาวบ้านหลายครัวเรือน ถ้ามีครัวเรือนใดครัวเรือนหนึ่งไม่เห็นด้วยถึงแม้เป็น
เสียงส่วนน้อยก็ไม่สมารถด าเนินการได ้เป็นต้น 

2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
  - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
  - แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
  - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
  - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล AEC หรือ Asean 

Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย 
สิงคโปร์อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ 
กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของ
ชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Asean จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันนั้นจะท าให้
ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้า
มาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว  คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ต้องเร่งบูรณาการแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ก าลัง
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัด คือสวนเต่า ตั้งอยู่ที่บ้านกอก หมู่ที่ 3,14  จุดเด่นคือการอยู่ร่วมกันของ
เต่ากับคนในหมู่บ้านพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งอย่าง
แน่นอน 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหาการแบ่งชน

ชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่า
ทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่
มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญใน
การสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิ
กระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆใน
การเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ
คงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของ
โรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย อาจส่งผลดีต่อการขยายตัวของการค้า การบริการ 

และการลงทุนของอาเซียน แต่อาจน าไปสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการผลิตและการบริโภคมาก
ขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติต่ออาเซียนในระยะยาว  ซึ่งส่งผลให้มี
การเคลื่อนย้ายทุนที่เสรีมากขึ้น นักลงทุนจ านวนมากจะมุ่งขยายการลงทุนไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แต่มีการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดน้อยกว่า เช่น สปป.ลาว และเมียนมา ย่อม
ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปริมาณมลพิษท่ีมีมากข้ึน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนต าสวนหม่อน ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น 
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาว
ต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมาก
ขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้ง
ด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใด
ประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพังการบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒธรรม และจารีตประเพณี 
 การเข้าใจและเคารพความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวคิดของ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ก็จะเอ้ือประโยชน์ต่อการประสบความส าเร็จด้านการค้าการลงทุน เพราะ
ข้อมูลพ้ืนฐานทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติสมาชิกอาเซียนแตกต่างกันออกไป จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาเรียนรู้และเตรียมความพร้อม เพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทของความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม ที่ก าลังจะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเปิดประตูเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” ถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกให้ถ่องแท้ลึกซึ้ง ก็ย่อมสามารถรับมือกับการแข่งขันทาง
ธุรกิจ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างแน่นอน 
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
 6.1  ภารกิจหลัก  
             (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   (1.1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
   (1.2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
   (1.3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   (1.4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   (1.5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
   (1.6) การสาธารณูปโภค  
 (2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้  
  (2.1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
  (2.2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
  (2.3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา  
  (2.4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
  (2.5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
  (2.6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
      (2.7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
 (3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  (3.1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (3.2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  (3.3) การผังเมือง 
  (3.4) จัดให้มีที่จอดรถ  
  (3.5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
  (3.6) การควบคุมอาคาร  
 (4) ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้  
  (4.1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (4.2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล  
  (4.3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
 

          6.2 ภารกิจกิจรอง  
 (1) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
  (1.1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
  (1.2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
  (1.3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (1.4) ให้มีตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
  (1.5) การท่องเที่ยว 
  (1.6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  (1.7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  
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  (1.8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน  
 (2) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้  
  (2.1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (2.2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (2.3) การจัดการศึกษา  
  (2.4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
 (3) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้  
  (3.1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3.2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตาม  
ความจ าเป็นและสมควร  
  (3.3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน  
  (3.4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (3.5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืน 
 

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  โครงสร้างส่วนราชการที่ก าหนด ต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล         
(ก.อบต.)  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่ 10  
เมษายน 2563  ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลจากเดิมให้เป็น ไปตาม
ขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การ
บริหารส่วนต าบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง และประเภทพิเศษ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน มีส่วนราชการ ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษาฯ และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ทั้งนี้  การก าหนดโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งคุณภาพของงาน และปริมาณงาน โดยเฉพาะภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนหม่อน มีภารกิจหน้าที่โดยแยกเป็น 5 ส่วนราชการ ดังนี้ 

 ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ และการแบ่งงานภายในส่วนราชการ 
 ส านักปลัด อบต. 
  มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ การ
จัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการบริหารฯ งานพิมพ์ เอกสาร งานอินเตอร์เน็ต
ต าบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานการข้อบังคับต าบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์  งาน
จัดท าแผนพัฒนาต าบล งานการจัดท าข้อบังคับงบประมาณประจ าปี งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบังคับ งาน
ปูองกันและบรรเทา สาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ 
งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
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ต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งงานภายใน
ออกเป็น 6 งาน คือ 
  1. งานบริหารทั่วไป มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดท า
ทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหารฯ งานทะเบียนยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการ
เจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี งานกิจการสภา อบต. งานเลือกตั้ง งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน
รักษาความปลอดภัยและความสะอาดส านักงาน และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานวิชาการ งานนโยบายขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล งานจัดท าแผนพัฒนาต าบล 5 ปี งานการข้อบังคับต าบล ด้านงบประมาณ งานสารสนเทศระบบ
คอมพิวเตอร์ และงานอินเตอร์เน็ตต าบล งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท             
งานประชาสัมพันธ์     
  3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานกฎหมายและนิติกรรม งานการด าเนินการ
ทางคดีขององค์การบริหารส่วนต าบล งานศาลปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์  
  4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานอ านวยการ งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานกู้ภัย งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
  5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน 
งานจัด ระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งาน
พัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
  6. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานอ านวยการ งานสาธารณสุข
งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน 
งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานปูองกันยาเสพติด งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 
 กองคลัง  
  มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน        
การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และน าส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายงาน จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน       
งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ -รายจ่าย           
งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดท า/ตรวจสอบบัญชี
และการรับเงินในกิจการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย      
โดยแบ่งงานภายในออกเป็น 3 งาน คือ 
  1. งานการเงิน มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และน าส่ งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บ
รักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  งานทะเบียนคุมเงิน
รายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ งานจัดท างบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบ
โครงการเงินสะสม 
   2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้และพัฒนา
รายได้    งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดท า/ตรวจสอบ
บัญชี และการรับเงินในกิจการงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียน
ควบคุมและเร่งรัดรายได ้
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   3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี                 
งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
 

 กองช่าง  
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน              
แหล่งน้ า ฯลฯ  งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ  การตรวจสอบการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง ทาง อาคาร สะพาน      
แหล่ งน้ า  งานจัดท าทะเบียนสิ่ งก่อสร้ า งที่ อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบต.  งานการควบคุมอาคาร                        
ตามระเบียบ กฎหมาย งานแผน  งานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา  การ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่น้ ามันเชื้อเพลิง งานผังเมือง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดย       
แบ่งงานภายในออกเป็น 2 งาน คือ 
  1. งานก่อสร้าง มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน          
งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบ ารุงรักษา
เครื่องจักรและยานพาหนะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งาน
ระบายน้ า งานจัดตกแต่งสถานท่ี 
  2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเขียนแบบและ
คัดลอกแบบแปลนของทางอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ งานเขียนแผนที่ต่างๆ  การร่าง เขียนแบบ
แปลน แผนผังส าหรับการวาง     ผังเมืองด าเนินการส ารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทาง
วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพ แวดล้อมของพ้ืนที่และชุมชนในบริเวณเขตส ารวจ เพ่ือการวางผังเมือง 
 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาการส่งเสริม และสนับสนุน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และ
ทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมท านุบ ารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ 
ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การด าเนินชีวิต  ส่งเสริมสนับสนุน        
การกีฬา การส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายใน
ออกเป็น  3  งาน คือ 
  1. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษา งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการ            
งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 
  2. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบงานงานรัฐพิธี งานกิจการ
ศาสนา งานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนหม่อน มีหน้าที่ จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของเด็กเล็ก 
   
หน่วยตรวจสอบภายใน  
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
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การวิเคราะห์ตามกรอบโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ ปัจจุบันมีโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง        
แยกตามส่วนราชการ ดังนี้  

 (1) ส านักปลัด อบต. ก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น จ านวน  21   อัตรา แบ่งเป็น  
     (1.1) พนักงานส่วนต าบล จ านวน  11  อัตรา  
     (1.2) ลูกจ้างประจ า(ถ่ายโอน) จ านวน 1 อัตรา  
     (1.3) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 7 อัตรา  
     (1.4) พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา  
(2) กองคลัง ก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น จ านวน 8 อัตรา  
     (2.1) พนักงานส่วนต าบล จ านวน 4 อัตรา 
     (2.3) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  4  อัตรา  
(3) กองช่าง ก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น จ านวน 5 อัตรา  
     (3.1) พนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา  
     (3.2) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา  
 (4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น จ านวน 5 อัตรา 
     (4.1) พนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา  
     (4.2) พนักงานครู อบต. จ านวน 1 อัตรา (จากเงินอุดหนุน)  
     (4.3) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา   
(5) หน่วยตรวจสอบภายใน ก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น จ านวน 1 อัตรา  
     (5.1) พนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  
 

ภาพรวมกรอบอัตราก าลังพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน รวม 
พนักงาน
ส่วนต าบล
(ต าแหน่ง) 

ลูกจ้าง 
ประจ า

(ต าแหน่ง) 

พนักงาน
จ้างภารกิจ
(ต าแหน่ง) 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป 
(ต าแหน่ง) 

หมาย
เหต ุ

1 บริหาร 2 2 - - - 
 

2 ส านักปลดั อบต. 19 9 1 7 2   
3 กองคลัง 8 4  - 4  -   
4 กองช่าง 5 3  - 2  -   
5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 3  -  3  -   
6 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1  -  -  -   

รวม 41 22 1 16 2  
 
การก าหนดต าแหน่งและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้ค านึงถึงภารกิจ

อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณภาพของงาน และปริมาณงาน โดยเฉพาะภาระ
ค่าใช้จ่าย ในด้านการบริหารงานบุคคล จะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี             

ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น 22 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 16 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับ
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บุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 41 อัตรา แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิม
มากขึ้นจากเดิม และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญในการปฏิบัติภารกิจ  เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังขึ้น  
โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่  เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาของขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังในองค์การบริหารส่วนต าบลข้างเคียงที่มี
งบประมาณและภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน
มีความเหมาะสม ดังนี้ 

 
ล า
ดับ
ที ่

อปท. ก าหนด
ส่วน

ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่าย

ประจ าปี 2563 

พนักงาน
ส่วนต าบล 

(คน) 

พนักงาน
ครู 

(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
(คน) 

พนักงาน
จ้าง 
(คน) 

หมาย
เหตุ 

1. อบต.สวนหม่อน 5 47,000,000 21 1 1 18  
2. อบต.หนองแปน 4 55,500,000 19 1 - 20  
3. อบต.กุดเค้า 4 51,717,405 22 1 - 19  
4. อบต.ค าแคน 5 52,010,000 28 1 - 13  
5 อบต.โพนเพ็ก 4 46,000,000 21 2 2 11  
6 อบต.ท่าศาลา 5 41,721,500 25 1 - 15  
7 อบต.นางาม 5 43,060,000 19 4 - 22  

 

 ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนให้มีความเหมาะสมจึง
ต้องมีความจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งขึ้นเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบาง
ต าแหน่งที่มีความซ้ าซ้อนหรือไม่เหมาะสมกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วน
ราชการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม และ
หน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
และตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
ดังนี้ 

 
  8.1 โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส านักปลัด อบต. 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคด ี
4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
5. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

ส านักปลัด อบต. 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคดี 
4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
5. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

 

กองคลัง 
1. งานการเงิน 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กองคลัง 
1. งานการเงิน 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

กองช่าง 
1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

กองช่าง 
1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสวนหม่อน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. งานบริหารการศึกษา 
2.  งานส่ ง เสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสวนหม่อน 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
1. งานตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
1. งานตรวจสอบภายใน 

 

 
  8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
        องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
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และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผล
การวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

ที ่ โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(2561-2563) 

ที ่ โครงสร้างแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2564-2566) 

หมาย
เหตุ 

1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)  
2 รองปลัดอบต.(นักบริหารงานทอ้งถิ่น ระดับต้น) (1) 2 รองปลัดอบต.(นักบริหารงานทอ้งถิ่น ระดับต้น) (1) ว่าง 
3 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

3.1 หน.ส านักปลัดอบต.(นบห.ทั่วไป(ต้น)) (1) 
งานบริหารทั่วไป 
3.2 นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)(1)  
3.3 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1) 
3.4 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
3.5 พนักงานสูบน้ า (ลจ.ประจ าถ่ายโอน)(1) 
3.6 ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (1) 
3.7 คนงานเครื่องสูบน้ า (ภารกิจ) (1) 
3.8 พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (1) 
3.9 พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (1) 
3.10 ภารโรง (ทั่วไป) (1) 
งานนโยบายและแผน 
3.10นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1) 
3.11 ผช.นักวเิคราะหน์โยบายและแผน(ภารกิจ) (1) 
งานกฎหมายและคดี 
3.12 นิติกร (ปก./ชก.) (1) 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
3.13 นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) 
3.14 ผูช้่วย จพง.พัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (1) 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.15จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.(2) 
3.16 พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (1) 
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
3.17 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข(ภารกิจ)(1) 

3 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.1 หน.ส านักปลัดอบต.(นบห.ทั่วไป (ต้น)) (1) 
งานบริหารทั่วไป 
3.2 นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)(1)  
3.3 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1) 
3.4 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
3.5 พนักงานสูบน้ า (ลจ.ประจ าถ่ายโอน)(1) 
3.6 ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) (1) 
3.7 คนงานเครื่องสูบน้ า (ภารกิจ) (1) 
3.8 พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (1) 
3.9 พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (1) 
3.10 ภารโรง (ทั่วไป) (1) 
งานนโยบายและแผน 
3.10นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1) 
3.11 ผช.นักวิเคราะหน์โยบายและแผน(ภารกิจ) (1) 
งานกฎหมายและคดี 
3.12 นิติกร (ปก./ชก.) (1) 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
3.13 นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) 
3.14 ผูช้่วย จพง.พัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (1) 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.15จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.(2) 
3.16 พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (1) 
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
3.17 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข(ภารกิจ)(1) 

 
 
 

ว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าง 
4 กองคลัง 

4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง(นบห.การคลัง (ต้น))(1) 
งานการเงิน 
4.2 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1) 
4.3 ผช.จพง.การเงินและบัญชี (ภารกิจ)(1) 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1) 
4.5 ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)(1) 

4 กองคลัง 
4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง(นบห.การคลัง (ต้น))(1) 
งานการเงิน 
4.2 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1) 
4.3 ผช.จพง.การเงินและบัญชี (ภารกิจ)(1) 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1) 
4.5 ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)(1) 
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 โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(2561-2563) 

ที ่ โครงสร้างแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2564-2566) 

หมาย
เหตุ 

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
4.6 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) 
4.7 ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ)(1) 
4.8 ผช.จพง.พัสดุ (ภารกิจ)(1) 

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
4.6 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) 
4.7 ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ)(1) 
4.8 ผช.จพง.พัสดุ (ภารกิจ)(1) 

 

5 กองช่าง 
5.1 ผู้อ านวยการกองช่าง (นบห.งานช่าง (ต้น))(1) 
งานก่อสร้าง 
5.2 นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1) 
5.3 ผู้ชว่ยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (1) 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
5.4 นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1) 
5.5 ผู้ชว่ยนายช่างโยธา (ภารกิจ)(1) 

5 กองช่าง 
5.1 ผู้อ านวยการกองช่าง(นบห.งานช่าง(ต้น))(1) 
งานก่อสร้าง 
5.2 นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1) 
5.3 ผู้ชว่ยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (1) 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
5.4 นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) (1) 
5.5 ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ)(1) 

 
 
 
 
 
 

ว่าง 
 

6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 ผอ.กองการศึกษาฯ(นบห.การศึกษา(ต้น)(1) 
งานบริหารการศึกษา 
6.2 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนหม่อน 
6.3 ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)(1) 
6.4 ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (3) 

6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 ผอ.กองการศึกษาฯ(นบห.การศึกษา(ต้น)(1) 
งานบริหารการศึกษา 
6.2 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนหม่อน 
6.3 ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)(1) 
6.4 ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (3) 

 
 
 
 
 
 

ว่าง 

7 หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 
7.1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1) 

7 หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 
7.1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.) 
(1) 

 
 
 

 
 

 
 
 



กรอบ
อัตรา
ก าลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1 ปลัด อบต.(นกับริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง) 1 1 1 1  -  -  -
2 รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 1 1 1 1  -  -  -

ส านักปลัด อบต. (01)
3 หวัหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทัว่ไป ระดับต้น) 1 1 1 1  -  -  -

งานบริหารงานทั่วไป
4 นักจดัการงานทั่วไป ปฎิบัติการ 1 1 1 1  -  -  -
5 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -
6 เจา้พนักงานธุรการ ช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  -
7 พนักงานสูบน้ า (ลูกจา้งประจ าถา่ยโอน) 1 1 1 1  -  -  -
8 ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ 1 1 1 1  -  -  -
9 คนงานเคร่ืองสูบน้ า 1 1 1 1  -  -  - ว่าง

10 ภารโรง 1 1 1 1  -  -  -
11 พนักงานขบัรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) 1 1 1 1  -  -  -
12 พนักงานขบัรถยนต์ (รถน้ าเอนกประสงค์) 1 1 1 1  -  -  -

งานนโยบายและแผน
13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -
14 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 1  -  -  -

งานกฎหมายและคดี
15 นิติกร ช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
16 นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1  -  -  - ว่าง
17 ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1  -  -  -

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18 เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาฯ ช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  -
19 เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาฯ ช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  -
20 พนักงานขบัรถยนต์ (รถเกบ็ขนขยะ) 1 1 1 1  -  -  -

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
21 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 1 1 1  -  -  -

กองคลัง (04)
22 ผอ.กองคลัง (นกับริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1  -  -  -

งานการเงิน
23 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 1 1 1 1  -  -  - ว่าง
24 ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1  -  -  -

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 - 2566

ล าดั
บที่

ส่วนราชการ

กรอบอัตราต าแหน่งที่ อัตราก าลังคน

หมายเหตุ
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง เพิ่ม/ลด
ระยะเวลา 3 ปีขา้งหน้า



งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
25 นักวิชาการจดัเกบ็รายได้ (ปก./ชก) 1 1 1 1  -  -  - ว่าง
26 เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ ช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  -
27 ผู้ช่วยเจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ 1 1 1 1  -  -  -

งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ
28 เจา้พนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน 1 1 1 1  -  -  -
29 ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัสดุ 1 1 1 1  -  -  -
30 ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ 1 1 1 1  -  -  -

กองช่าง (05)
31 ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 1 1 1 1  -  -  -

งานก่อสร้าง
32 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 1 1 1 1  -  -  -
33 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1  -  -  -

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
34 นายช่างโยธา (ปง/ชง) 1 1 1 1 ว่าง
35 ผู้ช่วยช่างนายช่างโยธา 1 1 1 1  -  -  -

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
36 ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1 1 1  -  -  - ว่าง

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
งานบริหารการศึกษา

37 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 1 1 1 1  -  -  -
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบลสวนหม่อน

38 ครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 ว่าง
39 ผู้ดูแลเด็ก 3 3 3 3  -  -  -

หน่วยตรวจสอบภายใน(12)
งานตรวจสอบภายใน

40 นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -

42 42 42 42 0 0 0รวม
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รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

ส านักปลัด อบต. 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษาฯ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

 

 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ประเภทสามัญ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                 
                               
          
 
                     
 

  
 
 
 
 

-  งานบริหารงานท่ัวไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคด ี
-  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
-  งานสวสัดกิารและพัฒนาชุมชน     
-  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสขุ 

-  งานการเงิน 
-  งานพัฒนาและจดัเก็บรายได ้
-  งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสด ุ

-  งานก่อสร้าง 
-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

     -  งานบริหารการศึกษา 
     -  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
         และวัฒนธรรม 
     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

งานบริหารทั่วไป 
 - นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) (1) 
 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1) 
 - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (ว่าง)   
 - พนักงานสูบน้้า(ลจ.ประจ้าถ่ายโอน) (1) 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (๑) 
 - คนงานเครื่องสูบน้้า (ภารกิจ) (1) 
 - พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (1)      
 - พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป) (2) 
 - ภารโรง (ท่ัวไป) (1) 
  
 
  

 

 

   โครงสร้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  
  

 
 
 
 

 
 
   
   
 
  
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - -  4 - - - 3 - ๑ 7 2 18 

 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภารกิจ)(1)  

 
งานกฎหมายและคดี 

- นิติกร (ชก.)(๑) 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.)(๒) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)(๑) 

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  - นักพัฒนาชุมชน (ชก) (ว่าง) 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ภารกิจ)(1) 

 

 
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

- ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสขุ(ภารกิจ)(๑) 



 
 

45 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

โครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
           
 
 

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - 1 - - 1 1 - - 4 - 8 

 

งานการเงิน 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ภารกิจ) (1) 
 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)(ว่าง) 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)(1) 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.)(1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(ภารกิจ) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ)(1) 
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ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

                                                                    โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
                            
 
 
                                                   

   
       

     

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - - - - 1 - - - 2 - 4 

 

งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา(ปง.)(๑) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (1) 
 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- นายช่างโยธา(ปง./ชง) (ว่าง) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (1) 
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ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

   
 
 
 
 
   
 

 
     
 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ครู ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส คศ.2 ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ - -  1 - - - - - - - - 3 - 5 

 

งานบริหารการศึกษา 
      - นักวิชาการศึกษา(ปก.) (๑) 
        

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)(ว่าง) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)(3) 

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

  
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

 
 
                            
 
 
                                                   

   
       

     

 

ระดับ 
บริหารท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - 1 - - 1 - - - - - - - - 2 

 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ชก)(๑) 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน และทุกระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาตามที่กฎหมาย
ก าหนดมีระยะเวลา 3 ปี สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี   

การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน  ในแต่ละต าแหน่ง 
ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นต้อง
ตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคคลการเพ่ือ
ส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ  

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท า งาน            
โดยบุคคลภายนอกสามารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ 
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างในกลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม    
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท า งานในแนวระนาบ          
ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ ท างาน
ภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง 
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน        
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ และระบบดิจิตอลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ 
ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ          
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วย  
ตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า                
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ 
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยึดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัว เข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน  

4.  การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร 1013.4/42 ลงวันที่  5  พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) และใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
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ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 26  กันยายน  2560 

5. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ 
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร  โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้ก าหนดวิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือ
หลายวิธี ดังนี้ 
  1. การพัฒนาผู้บริหาร 
  1.1 การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  1.2 การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
  1.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
  1.4 การฝึกจิต/สมาธิในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  2. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 
  2.1 การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2.2 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
  2.3 ส่งเสริมการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ 
  2.4 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
  2.5 การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  3. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
       3.1 การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ 
       3.2 การปฐมนิเทศ แนะน า ชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าท่ีจะเปลี่ยนสายงานใหม่ 
       3.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนสายงาน 4 - 5 เดือนต่อครั้ง เพ่ือให้มี
        ความรู้เบื้องต้นในงานหลายๆ ด้าน 
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง    

 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนร่วมและประเทศชาติ อ านวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม  ดังนี้ 
 (๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (๓)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 

 (๔)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
 (๖)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 (๗)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (๘)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

      (๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชน   
ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนยังก าหนดค่านิยม

ร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากับดูแลเพ่ือที่ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ               
ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 

 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
 

1. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ 
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ

พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 
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2.การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง     
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 

3. การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ

ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมี

พฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง

ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง

หรือพนักงานส่วนต าบลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติ

ในวิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้

หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ

ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ี

สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 

4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 
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4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทน
ของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 

5.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
5.การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ 

5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้องมีหน้าที่
รายงานการฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การ
ด ารงต าแหน่งนั้น ๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง
ละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  มีแนวทาง
ดังนี้ 

๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่า 
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจ
ตามกฎหมาย 

๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
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สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด เพ่ือขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มี
เหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลัก
วิชา 

๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค 

หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ

กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่

ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 
๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี้ 
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิ

และเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทาง

ดังนี้ 
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม

ก าลังความสามารถ 
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ

ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือย 
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๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

๘.๕ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่ งหน้าที่ของตน
หรือของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน  
โดยมิชอบ 

๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้
ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่
สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณา
สั่งการต่อไป 

๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตาม
เปูาหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นแบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ 
เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วย
ความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้ 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อ
สงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
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ด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย 
และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไป
ตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคี

ในหน่วยงาน 
-ประสานงานกับทุกฝุายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนใหส้ามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้าง
เป็นผลงานของตน 

๑๐.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิ ดขึ้นใน
สังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม 
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๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง

ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคม

ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของ

ตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนา

ที่นับถือ สอนให้คนท าความดี 
๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดย

ยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและ

สังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อ
ตนเอง 

- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปูาหมาย
มีการวางแผนและด าเนินการไปสู่เปูาหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรูและ
คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   11.1  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
   11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อ
พบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน โดยต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย
หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 

   11.3  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จะตระหนักถึงความส าคัญใน
การเผยแพร ่ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหม่อน หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น  
    11.4  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 


