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-11. หลักการและเหตุผล
๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) กาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการหรือพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น ว่ าจะมี ต าแหน่ งใด ระดั บ ใด อยู่ ในส่ ว นราชการใด จ านวนเท่ า ใด
ให้คานึง ถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ ง
โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการพนั กงานส่ วนต าบลจั งหวั ดสุ ริ นทร์ (ก.อบต.จั งหวั ดสุ ริ นทร์ ) ทั้ งนี้
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.) ก าหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์)
พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ โดยก าหนดให้ องค์ การบริ หารส่ วนต าบล แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผน
อัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลั ง คนวิ เ คราะห์ ก ารวางแผนการใช้ ก าลั ง คน จั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง และก าหนดหลั ก เกณ ฑ์
และเงื่ อ นไขในการก าหนดต าแหน่ ง ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม จึงได้ จัดท าแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2/2562 ขึ้น

-22. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลดม มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
2.2 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดม มี ก ารก าหนดต าแหน่ งการจั ด อั ต ราก าลั ง
โครงสร้ า งให้ เหมาะสมกั บ อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ดม ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.2537 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง ปั จ จุ บั น และ
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.2542
2.3 เพื่ อให้ คณะกรรมการพนั กงานส่ วนต าบลจั งหวั ดสุ ริ นทร์ (ก.อบต.จั งหวั ดสุ ริ นทร์ )
สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดม
2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลดม สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จาเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดม สามารถควบคุ ม ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

-33. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ เป็นการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร (Strategic
objective) ตามบทการวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์อานาจ
หน้าที่ และก าหนดภารกิ จตามยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาแผนพั ฒ นาในช่ วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท พระราชบัญญั ติกาหนดแผนและการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ร ะยะ 20 ปี (2560 – 2579) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสภาพปัญหาภายในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยแบ่งออกเป็นด้านๆ ตามความ
เหมาะสม เช่ น ด้ านโครงสร้างพื้ นฐาน ด้ านเศรษฐกิ จ ด้ านสั งคม ด้ านการเมื อ ง ด้ านการบริห าร ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละส่วนราชการมีภารกิจอะไรที่จะต้อง
ดาเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า และอยู่ในอานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดหรือตามนโยบาย
หรือไม่ นั้น
องค์ ก ารบริหารส่วนต าบลดม ได้ วิเคราะห์ ภ ารกิ จที่ อยู่ ในอ านาจหน้าที่ ต ามกฎหมาย
กาหนดหรือตามนโยบาย ดังนี้
(1) การวิเคราะห์ภารกิจตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งสามารถสรุปย่อได้ ดังนี้
(๒) การวิเคราะห์ภารกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ยึดกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
(๓) การวิเคราะห์ ภารกิจตามแผนพัฒ นาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด/แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๓.๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วมภาครั ฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอานวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

-4- สร้า งคนให้ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ พั ฒ นาคนให้ มี สุ ข ภาวะดี ทั้ งร่ า งกาย จิ ต ใจและ
สติปัญญา รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
- สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเอง
และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น
- ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาคป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้า พัฒนาแหล่งน้าและ
ระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทา
เกษตรอินทรีย์
(๓.๒) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการ
สร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง
(๔) การวิเคราะห์ภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตาบลดม ได้นากรอบจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
(๕) การวิเคราะห์ภารกิจตามนโยบายการพัฒนาอาเภอสังขะ
- พัฒนาและส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีการขยายตัวมากขึ้น
- พัฒนาอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงงานอุ ตสาหกรรมแปร
รูปในพื้นที่โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมของชุมชน
- พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ เพื่อเกษตรแบบยั่งยืน
- พั ฒ นาให้ มีก ารท่ อ งเที่ ย วแบบธรรมชาติ เพื่ อ สร้างเป็นสถานที่ พั ก ผ่ อนหย่ อ นใจ
สาหรับประชาชน
- พัฒนาด้านแหล่งน้าให้เพียงพอ และให้มีการจั ดระบบการใช้น้าให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนระหว่างหมู่บ้าน ตาบล เส้นทางระหว่างชุมชนกับ
แหล่งเศรษฐกิจให้เป็นไปด้วยความสะดวก
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก โดยมีการส่งเสริมของประชาชน
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างอานาจต่อรอง
- ปรับปรุงให้มีการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสื่อสาร ให้เพียงพอ
- พัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกับปลูกจิตสานึกการมีวิถีชีวิตแบบไทย ๆ
- พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนและขยายระบบการศึกษา
- ส่ งเสริ ม การรวมกลุ่ ม โดยใช้ ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นให้ ค นรู้ จั ก คิ ด เป็ น ท าเป็ น และ
แก้ปัญหา

-5- พัฒนาความคิด ทัศนคติ ค่านิยมของชุมชนและสังคมให้เป็นสังคมเอื้ออาทรต่อกัน
สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน มองถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ให้ค วามสาคั ญ ต่ อการดูแลกลุ่ ม
ผูด้ ้อยโอกาสทางสังคม
- ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้มีบทบาทในการตัดสินใจ
และดาเนินการแก้ไขปัญหาของตนเอง
- สร้างความตระหนักและเห็นความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย
- สร้า งชุ ม ชนให้ มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติด
- ประชาชนในวัยทางานมีงานทาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
- ผู้ใช้แรงงานได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
- ป ลู ก จิ ต ส านึ กใน ก ารดู แ ลรั ก ษ าสิ่ ง แวดล้ อ ม /ขยายอ านาจก ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่นและพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรกรรมธรรมชาติ
- ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกระดับให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองชุมชนและท้องถิ่น
- การจัดตั้งศูนย์ราชการเพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- สร้างความเข้มแข็งให้กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ มี เวที ป ระชาคมทุ ก ระดั บ สร้า งและปลู ก
จิตสานึกขบวนการประชาธิปไตยให้กับประชาชน
3.2 การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดสุรินทร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลดม เป็นโครงสร้างขนาดกลาง และจัดแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ
ออกเป็น 4 ส่วนราชการ ดังนี้
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(รายละเอียดปรากฏตามข้อ 8 โครงสร้างการกาหนดตาแหน่ง)
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน (Supply Pressure) เป็นการนาประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบปริมาณงาน และคุณภาพงาน รวมทั้งความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มต่างๆ โดยในส่วน
นี้จะคานึง
3.3.1 การกาหนดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณา ถึงต้นทุนต่อการกาหนด
ระดับชั้นงานแต่ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นอย่างประหยัดและ
มีประสิท ธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตาบลดม ได้กาหนดชั้นงานในแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม เช่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ระบบซี) ปัจจุบัน (ระบบแท่ง) คือตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

-6ซึ่งอบต.ดม มีเจ้าพนักงานธุรการประจาอยู่แล้วและมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกื้อกูลกันจึงได้มอบหมายงาน
ให้เจ้าพนักงานธุรการสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอย่างดี
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนั กงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครู บุ คลากรทางการศึ กษา ลู ก จ้างประจ า และพนัก งานจ้าง) โดยหลั กแล้ว การจั ดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตาบลดม ได้จัดสรรประเภทบุคลากรโดยพิจารณาจากภารกิจงานอย่างละเอียดรอบและเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ กรณีมีภารกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างการประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 – 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2562 จะใช้วิธีการออกคาสั่งมอบหมายงานเพิ่มเติมแทนการ
กาหนดอัตรากาลังเพิ่มขึ้น
3.4 การวิ เคราะห์ เวลากระบวนการและเวลาที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน : Full time
Equivalent (FTE) เป็นการนาข้อ มูล เวลาที่ ใช้ในการปฏิ บัติ งานตามกระบวนการจริง (Work Process)
ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมุติฐานว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้
มากกว่ า โดยเปรี ย บเที ย บ (Relative information) ย่ อ มต้ อ งใช้ อั ต ราก าลั ง คนมากกว่ า ยกตั ว อย่ า ง
การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานนักทรัพยากรบุคคล ดังนี้

-7ลาดับที่
(๑)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒)

1
2
3

งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายและเลื่อนระดับ
งานสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
(ก.พ.7)
การรายงานข้อมูลกรอบอัตรากาลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูล
กาลังคนภาครัฐ
งานจัดทาและรวบรวมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
งานจัดทา/ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี
งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม
งานเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
งานเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ
บุคลากร
ขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์
งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เช่น
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)
ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
งานจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น
คู่มือการเลื่อนระดับ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
งานบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
คอมพิวเตอร์
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
รวม

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

เวลา
ประมาณ
ที่ใช้ต่อ
งาน
ราย
(ต่อปี)
(นาที)
(๔)
(๓)
480
6
10,800
2
30
44

เวลา
ทั้งหมด
(นาที)
(๕)

จานวนตาแหน่ง
ที่ต้องการ
(๖)

2,880
21,600
1,320

0.035
0.261
0.016

120

3

360

0.004

540

44

23,760

0.287

1,200
360
1,200

1
14
2

1,200
5,040
2,400

0.014
0.061
0.029

900
540

1
44

900
23,760

0.011
0.287

1,200
10,800

2
2

2,400
21,600

0.029
0.261

1,200

3

3,600

0.043

10

44

440

0.005

60

10

600

29,440

222

111,860

0.007
1.351

-8วิธีที่ 1 การเทียบเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานกับเวลามาตรฐานที่เจ้าหน้าที่ 1 คน สามารถ
ทางานได้ใน 1 ปี ซึ่งคิดเป็น 6 ชั่วโมง /วัน (วันปฏิบัติราชการ 230 วัน เนื่องจากเป็นตัวเลขที่เป็นมาตรฐานและ
สามารถใช้คานวณเวลาเป็นหน่วยต่อไตรมาส หรือต่อเดือนได้อย่างลงตัว) คือ 230 x 6 = 1,380 ตัวอย่าง :
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล คือ 1,864.3 ชั่วโมง / ปี เพราะฉะนั้นต้องใช้นักทรัพยากร
บุคคล 1,864.3 / 1,380 = 1.35 หรือ 1 อัตรา
วิ ธี ที่ ๒ การเที ย บรายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน 230 วั น ละ ๆ 8 ชั่ ว โมง
(หักเวลาส่วนตัวเหลือ 6 ชั่วโมง (230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที) ตัวอย่าง : เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของนักทรัพยากรบุคคล คือ 1,488.7 ชั่วโมง / ปี หรือ 111,860 นาที เพราะฉะนั้นต้องใช้
นักทรัพยากรบุคคล 111,860 / 82,800 = 1.35 หรือ 1 อัตรา
ดังนั้น การวิเคราะห์เวลากระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานระดับสานัก /กอง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดม ต่อจานวนคนที่ปฏิบัติงาน ต้องสามารถวิเคราะห์ในระดับบุคคลก่อน
เพื่อกาหนดรายละเอียดของงานในภาพย่อยก่อน
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลัง : Driver
เป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลัง
ที่ต้องใช้สาหรับสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย พบว่าข้อมูลผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ในปั จจุบัน และในอนาคตไม่มีค วามแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคั ญ อาจจะมีเพิ่ ม บ้างแต่ บุค ลากรที่ มีอ ยู่ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา (360 Degree) เป็นการสอบความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน 3 ประเด็น นั้น พบว่าในเรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างขององค์กรและการแบ่งงานในพื้นที่นั้น และอัตรากาลัง
ที่มีอยู่ในปัจจุบันเหมาะสม หากจะเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นได้โดยปรับปรุงกระบวนงานเห็นว่าควรมอบอานาจแก่
เจ้าหน้าที่ประจาฯ หรือบุคคลที่กฎหมาย ระเบียบรองรับ เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานฯ
3.7 การเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์ การบริหารส่วนตาบลดมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลใกล้เคียงที่เป็นขนาดกลาง ประกอบด้วย อบต.เทพรักษา และ อบต.บ้านชบ ดังนี้
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ตาบลทุกคน โดยต้องได้รบั การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลดม มีความครบถ้วนองค์การ
บริหารส่วนตาบลดม สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลดม
วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดม ว่ามีปัญหาอะไรและความจาเป็นพื้นฐานและ
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญ ดังนี้
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ถนนเพื่อการลาเลียงผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอทาให้การลาเลียงผลผลิตไม่สะดวก
ล่าช้า
1.2 เส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างสถานที่ราชการที่สาคัญไม่สะดวกในการ
ติดต่อเพื่อรับบริการจากหน่วยงานนั้นๆ
1.3 ขาดแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ โดยเฉพาะใน ฤดูแล้งจะรุนแรงมาก
1.4 ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ สาหรับจุดที่มีความจาเป็นต้องติดตั้ง
2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ประชาชนมีความยากจนมีภาระหนี้สินจานวนมาก เนื่องจากยังขาดการวางแผน
การประกอบอาชีพที่ดี
2.2 ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูกาลทาการเกษตร ไม่มีอาชีพที่แน่นอน ทาให้ขาดโอกาสที่จะ
พัฒนาและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน หรือชุมชน
2.3 การขาดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มนับว่าเป็นพลังสาคัญในระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน
2.4 การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะที่ยากจน การลงทุน
ประกอบอาชีพยังขาดแคลนทุนทรัพย์
2.5 การขาดความสนใจ จริงใจ จริงจัง ของประชาชนในพื้นที่เอง ในการเอาใจใส่หรือสนใจกับ
โครงการช่วยเหลือของภาครัฐทาให้ โครงการที่รัฐส่งเสริมไม่ประสบความสาเร็จ

-103. ปัญหาด้านสังคม
3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแล ทาให้ต้องดารงชีวิตอยู่ด้วย
ความยากลาบาก
3.2 การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงมีอยู่ในสังคม เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการ
ปราบปรามและป้องกันปัญหา
3.3 การทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น มีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากค่านิยม การเลียนแบบ
ที่ผิดๆ การส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งจะบรรเทาปัญหานี้ได้
3.4 ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ ชีวิตและ
ทรัพย์สินนับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรียมความพร้อมเสมอ จะช่วยลดความสูญเสียลงได้
ในระดับหนึ่ง
3.5 เกิดอุบัติเหตุจานวนมากในช่วงเทศกาลวันหยุด ทาให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
4. ปัญหาด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
4.1 ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู้ดา้ นการเมืองการปกครอง ทาให้กระบวนการตรวจสอบ
ทางการเมืองยัง อ่อนแอ
4.2 ประชาชนยังขาดความสนใจ ในด้านการมีสว่ นร่วม ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหาร
หรือพัฒนาท้องถิ่นทาให้การดาเนินการเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาของบุคคลบางกลุ่ม
4.3 ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริหารงาน ของ อบต.ทาให้เกิดความเข้าใจผิดในการติดต่อ
ประสานงาน อยู่บ่อยครั้ง
4.4 ข้าราชการหรือพนักงาน ต้องปรับปรุงกระบวนการทางาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ดที ี่สุด มากกว่าที่เป็นอยู่
4.5 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
4.6 ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่มาก ทาให้การให้บริการประชาชนยังขาด
ความคล่องตัว และมีขั้นตอนมาก
5. ปัญหาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5.1 พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมยังไม่ได้รับการ ปรับปรุงแก้ไข หรือฟื้นฟู
5.2 ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่กาลังจะสร้างปัญหาให้กับสังคมชนบท หากไม่มีการวางแผน
ที่ดจี ะกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข
5.3 พื้นที่ป่าสีเขียวลดน้อยลง เนื่องจาก การบุกรุกถางป่า
6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการกีฬา
6.1 การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนทีท่ ันสมัย และเหมาะสมกับการ
พัฒนาการในวัยนี้
6.2 ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษานอกระบบ ทาให้ยัง
มีความรู้ที่ลา้ หลัง ไม่ทันเหตุการณ์บ้านเมือง
6.3 การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของคนทาให้ไม่มีที่ยึดเหนียวจิตใจ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมหลาย
เรื่องตามมา

-116.4 วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ภูมิปัญญาชาวบ้าน เริ่มสูญหาย เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจ จาก
เยาวชนรุ่นหลัง
6.5 ประชาชนในพื้นที่ขาดการตื่นตัว ในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
7.ปัญหาด้านสาธารณสุข
7.1 ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ ทาให้ยากแก่การ
ป้องกัน
7.2 ประชาชนชนยังขาดความสนใจใน การรักษาสุขภาพ และปัญหาด้านสุขอนามัย
8. ปัญหาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้า
8.1 ขาดระบบบริหารการจัดการน้าทีด่ ี เนื่องจากในฤดูน้าหลากจะเกิดปัญหาน้าท่วมเสมอ และ
ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้าอย่างรุนแรง
8.2 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า แหล่งน้านับว่ามีประโยชน์มากกว่าเพื่อ
การเกษตร การอุปโภค-บริโภค หากแต่ยังสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ นานัปการ
9.ปัญหาด้านพัฒนาการท่องเที่ยว
9.1 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในพื้นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา หรือปรับ ปรุงให้เป็นที่รู้จัก
9.2 ประชาชนยังไม่ได้รบั ประโยชน์ เท่าที่ควร กับการที่จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองท่องเที่ยว
เนื่องจากขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ความต้องการของประชาชน
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ถนนเพื่อการลาเลียงผลผลิตทางการเกษตร
1.2 แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ โดยเฉพาะใน ฤดูแล้ง
1.3 ติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ
2. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
2.1 การส่งเสริมอาชีพ สร้างอาชีพให้กับประชาชน
2.2 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อประกอบอาชีพ
2.4 สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มทุนทรัพย์
2.5 ให้การส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชน
3. ความต้องการด้านสังคม
3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผูป้ ่วยเอดส์ ถูกทอดทิ้ง ได้รับการดูแล ให้มีชีวติ อยูท่ ี่ดีขึ้น
3.2 ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในชุมชน
3.3 ให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ความต้องการด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
4.1 ส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นการเมืองการปกครอง ให้กับประชาชน
4.2 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม ด้านการเมืองการ ปกครอง และการบริหาร หรือพัฒนาท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง
4.3 ข้าราชการหรือพนักงาน ต้องปรับปรุงกระบวนการทางาน ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

-125. ความต้องการด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5.1 ปรับปรุงแก้ไข หรือฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เช่นการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
5.2 จัดให้มีการวางแผนการกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล อย่างมีระบบ
5.3 จัดให้มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
6. ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการกีฬา
6.1 จัดให้มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน
6.2 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษานอกระบบ
6.3 การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของคนทาให้ไม่มีที่ยึดเหนียวจิตใจ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม
หลายเรื่องตามมา
6.4 ให้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างยั่งยืน
6.5 ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
7. ความต้องการด้านสาธารณสุข
7.1 สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันโรคระบาดต่างๆ ในท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
7.2 สนับสนุนและส่งเสริมการรักษาสุขภาพ สุขอนามัย ของประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง
8. ความต้องการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้า
8.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารการจัดการน้าที่ดี เนื่องจากในฤดูน้าหลากจะเกิดปัญหาน้าท่วมเสมอ
และในฤดู แล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้าอย่างรุนแรง
8.2 รณรงค์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
9.ความต้องการด้านพัฒนาการท่องเที่ยว
9.1 พัฒนา หรือปรับ ปรุงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก
9.2 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้
จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
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ชื่อปัญหา
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิติและพัฒนาสังคม

สภาพปัญหา
1.ประชาชนมีความยากจนมีภาระ
หนี้สินจานวนมาก เนื่องจากยังขาด
การวางแผนการประกอบอาชีพที่ดี

พื้นที่
เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้าน

แนวโน้มในอนาคต
-ความเจริญของโลกทาให้ชีวิต ประ
จาวันเปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่
ดีจะทาให้อยู่รอดในสังคม

2.ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูกาลทา
การเกษตร ไม่มีอาชีพที่แน่นอน ทาให้
ขาดโอกาสที่จะพัฒนาและสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือน หรือชุมชน

ทุกหมู่บ้าน

-สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป การพึ่งพาการเกษตร
ตามฤดูกาลอย่างเดียว ไม่เพียง
พอที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็ง

3.การขาดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบ
อาชีพ ซึ่งกลุ่มนับว่าเป็นพลังสาคัญใน
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน

ทุกหมู่บ้าน

-ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่า ทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงาน และผลผลิต

4.การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะที่
ยากจน การลงทุนประกอบอาชีพยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย์
5.การขาดความสนใจ จริงใจ จริงจัง
ของประชาชนในพื้นที่เอง ในการเอา
ใจใส่หรือสนใจกับโครงการช่วยเหลือ
ของภาครัฐทาให้ โครงการที่รัฐส่งเสริม
ไม่ประสบความสาเร็จ
1.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูก
ทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแล ทาให้ต้อง
ดารงชีวิตอยู่ด้วยความยากลาบาก

ทุกหมู่บ้าน

-การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐาน
รากเข้มแข็งจะทาให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเข้มแข็ง และยั่งยืน

ทุกหมู่บ้าน

-โครงการส่งเสริมต่างๆที่รัฐจัดให้กับ
ชุมชน จะประสบความสาเร็จ มาก
หรือน้อย ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วม
ใจ ทัศนคติของแต่ละชุมชน

ทุกหมู่บ้าน

2.การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคง
มีอยู่ในสังคม เนื่องจากขาดความ
ต่อเนื่องในการปราบปรามและป้องกัน
ปัญหา

ทุกหมู่บ้าน

-ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น สภาวะทาง
เศรษฐกิจจะบีบรัดให้แต่ละคนมุ่งเอา
ตัวรอด และเห็นแก่ตัว
-มีการพัฒนาวิธีการขนส่งยาเสพติด
รูปแบบใหม่ ทาให้ยากแก่การป้องกัน
และสกัดกั้น วิธีที่จะบรรเทาปัญหาได้
ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดย
เน้นที่สถาบันครอบครัว

-14ชื่อปัญหา

3.ปัญหาด้านพัฒนาการท่องเที่ยว

4. ปัญหาด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า

สภาพปัญหา
3. การทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น มี
ความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน เนื่องจาก
ค่านิยม การเลียนแบบ ที่ผิดๆ การ
ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็งจะบรรเทาปัญหานี้ได้

พื้นที่เป้าหมาย
แนวโน้มในอนาคต
ทุกหมู่บ้าน
-โครงการส่งเสริมต่างๆที่รัฐจัดให้กับ
ชุมชน จะประสบความสาเร็จ มาก
หรือน้อย ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ
ร่วมใจ ทัศนคติของแต่ละชุมชน

4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติเป็น
ปัญหาที่สร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพย์สิน นับวันจะ
ยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรียมความพร้อม
เสมอ จะช่วยลดความสูญเสียลงได้ใน
ระดับหนึ่ง

ทุกหมู่บ้าน

-ปรากฏการณ์เอลนิลโย ทาให้
สภาวะอากาศฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลง เกิดภัยธรรมชาติที่มี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

7.เกิดอุบัติเหตุจานวนมากในช่วง
เทศกาลวันหยุด ทาให้เกิดความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ทุกหมู่บ้าน

-เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า มีผลกับ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

1. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ใน
พื้นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา หรือปรับ
ปรุงให้เป็นที่รู้จัก

หมู่ 5

2. ประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์
เท่าที่ควร กับการที่จังหวัดสุรินทร์เป็น
เมืองท่องเที่ยว เนื่องจากขาดการ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว

ทุกหมู่บ้าน

1.ขาดระบบบริหารการจัดการน้าที่ดี
เนื่องจากในฤดูน้าหลากจะเกิดปัญหา
น้าท่วมเสมอ และในฤดูแล้งจะประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้าอย่างรุนแรง

ทุกหมู่บ้าน

2.การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าที่มีอยู่
ไม่คุ้มค่า แหล่งน้านับว่ามีประโยชน์
มากกว่าเพื่อการเกษตร การอุปโภค
บริโภค หากแต่ยังสามารถสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ และประโยชน์ในด้าน
ต่างๆนานัปการ

ทุกหมู่บ้าน

-การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเป็นที่
นิยมมากขึ้น สมควรที่จะมีการ
พัฒนาหรือดึงศักยภาพที่มีอยู่ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
-การเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นแต่ละแห่งจะ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้านการ
ท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชนบท
-การสร้างระบบบริหารจัดการน้า
ถือว่าเป็นการเตรียมรับมือกับปัญหา
น้าท่วมหรือขาดแคลนน้าได้ดีที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่กักเก็บน้า
การสร้างระบบชลประทาน การ
สร้างระบบระบายน้า
-การพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้า จะช่วยให้ชุมชนรู้จักวิธีการ
หารายได้ พึ่งตนเอง พึ่งทรัพยากรที่
มีอยู่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเป็นทางออก
ที่สาคัญของโลกในอนาคต
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5. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สภาพปัญหา
1.ถนนเพื่อการลาเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรไม่เพียงพอทาให้การลาเลียง
ผลผลิตไม่สะดวก ล่าช้า

2.เส้นทางการคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้านหรือระหว่างสถานที่ราชการที่
สาคัญไม่สะดวกในการติดต่อเพื่อรับ
บริการจากหน่วยงานนั้นๆ

3.ขาดแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ โดยเฉพาะใน ฤดู
แล้งจะรุนแรงมาก

6. ปัญหาด้านสาธารณสุข

พื้นที่เป้าหมาย
แนวโน้มในอนาคต
ทุกหมู่บ้าน
-การเกษตรยังเป็นพื้นฐานหลักทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากระบบ
เศรษฐกิจระดับรากหญ้ามีความ
แข็งแกร่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศแข็งแกร่ง
-การพัฒนาระบบขนส่งการลาเลียง
ผลผลิตจะช่วยให้ ผลผลิตออกสู่
ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค
ทุกหมู่บ้าน
-การกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทาให้ท้องถิ่น
เป็นหน่วยราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น ประชาชนจะ
มารับบริการมากขึ้น จาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้
มีความสะดวก
หมู่บ้านที่ยังไม่มี -น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็น
ระบบประปา ปัจจัยที่สาคัญในการดารงชีวิต
ท้องถิ่นต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอ

4.ระบบไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงโดย เฉพาะ
ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน และ
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ทุกหมู่บ้าน

5.ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ
สาหรับจุดที่มีความจาเป็นต้องติดตั้ง

ทุกหมู่บ้าน

1.ประชาชนยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ
ทาให้ยากแก่การป้องกัน

ทุกหมู่บ้าน

2.ประชาชนชนยังขาดความสนใจใน
การรักษาสุขภาพ และปัญหาด้าน
สุขอนามัย

ทุกหมู่บ้าน

-ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาท
สาคัญในอนาคต โดยเฉพาะไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถ
แก้ปัญหาสาหรับพื้นที่ห่างไกลคู่
สายไฟฟ้า
-ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น การ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจะสามารถลด
ปัญหาได้ระดับหนึ่ง
-ความเจริญของโลกทาให้ชีวิต ประ
จาวันเปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิต
ที่ดีจะทาอยู่รอดในสังคม
-สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป การพึ่งพา
การเกษตรตามฤดูกาลอย่างเดียว ไม่
เพียงพอที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และการกีฬา

สภาพปัญหา
1.การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ยัง
ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับการพัฒนาการในวัย
นี้
2.ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษา
นอกระบบ ทาให้ยังมีความรู้ที่ล้าหลัง
ไม่ทันเหตุการณ์บ้านเมือง
3.การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของ
คนทาให้ไม่มีที่ยึดเหนียวจิตใจ ส่งผล
ให้เกิดปัญหาสังคมหลายเรื่องตามมา

8. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

พื้นที่เป้าหมาย
แนวโน้มในอนาคต
หมู่ 2, 4,5,7 -สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่
จาเป็นและสาคัญต่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก ว่าจะมีความรู้ก้าว
ไกล เท่าทันต่อโลกเพียงใด
ทุกหมู่บ้าน
-การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษา
นอกระบบ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการสร้างกระบวนการคิดและการ
เรียนรู้ในชุมชน ทาให้เกิดการค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง
ทุกหมู่บ้าน
-วัตถุนิยมเข้ามาครอบงาสังคม ทา
ให้เกิดความวุ่นวายในสังคม สมควร
ที่จะส่งเสริมให้เกิดศีลธรรมโดยใช้
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจ

4.วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน เริ่มสูญหาย
เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจ จาก
เยาวชนรุ่นหลัง

ทุกหมู่บ้าน

-วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่โบราณจน
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นจะ
สูญหายไปหากไม่มีการดารงค์รักษา
ไว้

5.ประชาชนในพื้นที่ขาดการตื่นตัว ใน
การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

ทุกหมู่บ้าน

1.พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข หรือฟื้นฟู

ทุกหมู่บ้าน

-การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบอาชีพ
มากขึ้น การเล่นกีฬาในอนาคตจะ
สามารถยึดเป็นอาชีพได้หรือ การ
กีฬาจะสามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้
เกิดขึ้นได้ จึงสมควรที่จะมีการ
สนับสนุนการเล่นกีฬาในทุกรูปแบบ
- หากไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม คุณภาพของดินจะเสื่อมถอย

2.พื้นที่ป่าสีเขียวลดน้อยลง เนื่องจาก
การบุกรุกถางป่า

ทุกหมู่บ้าน

- หากยังมีการทาลายป่าไป
เรื่อย ๆ จะทาให้เกิดปัญหาระบบ
นิเวศน์ปัญหาฝนแล้ง ปัญหาน้าท่วม
น้าป่าไหลหลาก

3.ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่
กาลังจะสร้างปัญหาให้กับสังคมชนบท
หากไม่มีการวางแผนที่ดีจะกลายเป็น
ปัญหาที่ยากจะแก้ไข

ทุกหมู่บ้าน

-ควรจะมีการสร้างระบบบริหาร
จัดการการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากนับวัน
ปริมาณขยะที่กาจัดยาก ขยะมี
มลพิษจะยิ่งมากขึ้น

-17ชื่อปัญหา
สภาพปัญหา
9. ปัญหาด้านการบริหารงาน การ 1.ประชาชนยังขาดกระบวนการ
พัฒนาบุคลากร และการบริการ
เรียนรู้ด้านการเมืองการปกครอง ทา
ประชาชน
ให้กระบวนการตรวจสอบทางการ
เมืองยังอ่อนแอ

พื้นที่เป้าหมาย
แนวโน้มในอนาคต
ทุกหมู่บ้าน
-การปกครองระบอบประชาธิปไตย
เป็นการปกครองโดยประชาชน เพื่อ
ประชาชน ดังนั้นการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการเมืองการปกครองจะ
ทาให้สังคมเกิดความสมดุลย์
2.ประชาชนยังขาดความสนใจ ในด้าน
ทุกหมู่บ้าน
-การพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือ
การมีส่วนร่วม ด้านการเมืองการ
การวางแผนกาหนดทิศทางการ
ปกครอง และการบริหารหรือพัฒนา
พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จาเป็น
ท้องถิ่นทาให้การดาเนินการเป็นเพียง
อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
การแก้ไขปัญหาของบุคคลบางกลุ่ม
จากทุกฝ่าย
3.ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริหาร
ทุกหมู่บ้าน
-อบต.เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
งาน ของ อบต.ทาให้เกิดความเข้าใจ
ประชาชน และนับวันภารกิจจะเพิ่ม
ผิดในการติดต่อ ประสานงาน อยู่
มากขึ้น ดังนั้นการสร้างความเข้ากับ
บ่อยครั้ง
ประชาชนจึงเป็นสิ่งสาคัญ
4. ข้าราชการหรือพนักงาน ต้อง
พนักงานส่วน -การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่
ปรับปรุงกระบวนการทางาน ให้
ตาบลหรือ
พึงปารถนาของผู้รับบริการ ดังนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการของ
พนักงานจ้าง ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ประชาชนได้ดีที่สุด มากกว่าที่เป็นอยู่
จิตสานึกในการให้บริการที่ดี
5. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ ผู้บริหาร,สมาชิก -การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่
ในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
ฯ , ผู้นาท้องถิ่น, พึงปารถนาของผู้รับบริการ ดังนั้น
พนักงานส่วน ผู้ปฏิบัติงานต้องพัฒนาตนโดย
ตาบลหรือ
การศึกษาดูงานอยู่เสมอเพื่อให้การ
พนักงานจ้าง บริการที่ดีแก่ประชาชน
6. ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยัง
พนักงานส่วน -การอธิบายและการประชาสัมพันธ์
มีกฎระเบียบที่มาก ทาให้การ
ตาบลหรือ
การทาความเข้าใจให้กับประชาชน
ให้บริการประชาชนยังขาดความ
พนักงานจ้าง ในพื้นที่ได้ทราบถึงบทบาทและวิธี
คล่องตัว และมีขั้นตอนมาก
การบริหารงาน วิธีการทางาน

-185. ภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม จนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวทางการวิเคราะห์ได้ใช้เทคนิค SWOT ทั้งนี้เพื่อให้ทราบ
ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลดม มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส ปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินการตามภารกิจตามผลของการวิเคราะห์ SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลดม
กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถกาหนด
แบ่งภารกิจ ได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจ ดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(3) การสาธารณูปการ
(4) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(5) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(6) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(7) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) การส่งเสริมกีฬานันทนาการ
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(4) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ ร่วมทั้งการกาจัดขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
(5) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(6) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(7) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
(8) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(9) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกีย่ วกับที่อยู่อาศัย
(10) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(11) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

-195.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(5) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(2) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(3) การพาณิชย์และการส่งเสริมกางลงทุน
(4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(5) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(6) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
(3) การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(4) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(5) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(7) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
(3) การส่งเสริมการกีฬา
(4) การจัดการศึกษา
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

-205.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(3) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าทีข่ องสภาตาบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(5) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น
(6) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอืน่
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กาหนดองค์การบริหารส่วนตาบล ภารกิจดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดมได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล และสอดคล้อ งกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลดมมีการนาแผนยุทศาสตร์การพัฒนามาวิเคราะห์ในการกาหนดตาแหน่ง พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการวิเคราะห์ SWOT
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่ อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของ
แต่ละยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุถึงความสาเร็จของยุทธศาสตร์จะต้องดาเนินการกาหนดตาแหน่งของข้าราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยกาหนดค่าการให้คะแนน เป็น 4 ระดับในแต่ละด้านดังนี้
ด้าน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
โอกาส
อุปสรรค/ข้อจากัด

มาก
+3
-3
+3
-3

ปานกลาง
+2
-2
+2
-2

น้อย
+1
-1
+1
-1

ไม่มี
0
0
0
0

1 ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
จุดแข็ง (Streng = s)
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผูน้ า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด
และกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลดม มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมทีจ่ ะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน

-213. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง ซึ่งเจ้าหน้าที่อบต.
ดม มีความรู้และทักษะสูง
4. มีการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อประกอบการพัฒนา
จุดอ่อน (Weakness = W)
1.โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตาบลดมไม่สามารถดาเนินโครงการได้
2.งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยเฉพาะการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง
โอกาส(Opportunity = O)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.
3. หน่วยงานภาครัฐให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอบต.ดม โดยการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat = T)
1.โครงการที่ต้องใช้เทคโนลียีสูง หรือความชานาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตาบลดม ยังไม่มีความ
ชานาญและบุคลากรยังไม่มีความรู้อย่างเพียงพอ
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
+3
จุดอ่อน
-2
โอกาส
+3
อุปสรรค/ข้อจากัด
-1
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+3-1 = 3 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมมาก)
2. ศักยภาพการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
จุดแข็ง (Streng = s)
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนา
ในด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
2. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
3. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
4. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลดม มีบคุ ลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยูใ่ นระดับที่
พร้อมทีจ่ ะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
5. ต้นทุนการดาเนินงาน โดยส่วนใหญ่มีในพื้นที่ เช่น แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ ภูมิปัญญา
6. ประชาชนมีความรู้ ความสามารถและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อนข้างสูง
7. ส่วนราชการทุกส่วนมีความร่วมมือในการพัฒนาทุกส่วน
8. ผู้นาท้องถิ่นมีความตัง้ ใจจริงในการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
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จุดอ่อน(Weakness = W)
1.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2.ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการทีร่ ัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม
โอกาส(Opportunity = O)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสั งคมเป็นยุทธศาสตร์การพั ฒนาสุรินทร์ โอกาสที่ จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณมีมาก
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat = T)
1.การแก้ไขปัญหาด้านสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์
2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
+3
จุดอ่อน
-2
โอกาส
+2
อุปสรรค/ข้อจากัด
-1
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+2-1 = 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมมาก )
3. ศักยภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุข
จุดแข็ง(Streng = s)
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนา
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
2.งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
3. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
4. มีบุคลากรสาธารณสุขท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน เช่น อสม. และมีสาธารณะสุขประจาตาบลดมเป็นผู้ดูแลและ
ให้ความรู้อย่างสม่าเสมอ
จุดอ่อน(Weakness = W)
1.ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลทีค่ ลาดเคลื่อน
2.ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการทีร่ ัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสาธารณะสุข
โอกาส(Opportunity = O)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat = T)
1.การแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงาน
กัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

-23สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุข
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
3
จุดอ่อน
-2
โอกาส
3
อุปสรรค/ข้อจากัด
-2
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+3-2= 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง)
4. ศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
จุดแข็ง(Streng = s)
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการท่องเที่ ยวและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
2.งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
3. มีโบราณสถานศิลปแบบเขมรที่เก่าที่สุดของไทย และอยู่ในชุมชน
4. การคมนาคมมีความสะดวก
5. ส่วนราชการมีความร่วมมือพัฒนาทุกภาคส่วน
จุดอ่อน(Weakness = W)
1.ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด
2. งบประมาณสาหรับการบูรณาการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย
โอกาส(Opportunity = O)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดสุรินทร์ที่มีโอกาสสาหรับการสนับสนุน
มาก
2. ที่ตั้งของโบราณสถานของตาบลดมมีพื้นที่ติดต่อกับแหล่งโบราณสถานอื่นและเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อโบราณสถานอื่น
โอกาสในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีมาก
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat = T)
1.ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว และการกระจายผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง
3. โบราณสถานได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของกรมศิลปกร จึงเป็นข้อจากัดที่ท้องถิ่นจะเข้าไปบูรณาการได้
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
3
จุดอ่อน
-2
โอกาส
3
อุปสรรค/ข้อจากัด
-2
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+3-2= 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง)

-245. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Streng = s)
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผูน้ า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลดม มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. มีพื้นที่สาหรับการเพาะปลูกจานวนมาก
4. มีการรวมกลุ่มของแต่ละชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน กองทุน กข.คจ. เป็นต้น
5. มีการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น เช่น การทาไร่ออ้ ย สวนยางพารา เป็นต้น
6. ต้นทุนการดาเนินงาน โดยส่วนใหญ่มีในพื้นที่ เช่น แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ ภูมิปัญญา
7. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
8. ประชาชนมีความรู้ ความสามารถและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อนข้างสูง
9. ส่วนราชการทุกส่วนมีความร่วมมือในการพัฒนาทุกส่วน
10. ผู้นาท้องถิ่นมีความตั้งใจจริงในการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
จุดอ่อน (Weakness = W)
1.โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูงองค์การบริหารส่วนตาบลดมไม่สามารถดาเนินโครงการได้
2.ไม่มีตลาดรองรับสินค้า
3.ขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
4.ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
5.ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการทีร่ ัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
6.นอกภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นวัยสูงอายุและ วัยเด็กอาศัยอยู่ในพื้นที่และวัยแรงงานมีการอพยพแรงงานไป
ทางานที่อื่น
โอกาส(Opportunity = O)
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น
2.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่าย
โอนภารกิจให้แก่ อบต.
3.การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณมีมาก
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat = T)
1.โครงการที่ต้องใช้เทคโนลียีสูง หรือความชานาญเป็นพิเศษ องค์ การบริหารส่วนตาบลดม ยังไม่มีความชานาญและ
บุคลากรยังไม่มีความรู้อย่างเพียงพอ
2.การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน
ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
3.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน ประชาชนจึง
เกิดความเบื่อหน่าย
4. งบประมาณมีจากัด

-25สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
+3
จุดอ่อน
-2
โอกาส
+3
อุปสรรค/ข้อจากัด
-2
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+3-2 = 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง )
6.ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง(Streng = s)
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
3. ภาคประชาชนและส่วนราชการมีความสนใจและให้ความร่วมมือมาก
จุดอ่อน(Weakness = W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
3. ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
โอกาส(Opportunity = O)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ มี
โอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat = T)
1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
3
จุดอ่อน
-3
โอกาส
2
อุปสรรค/ข้อจากัด
-1
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+2-1= 1 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมน้อย)
7.ศักยภาพการพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้า
จุดแข็ง(Streng = s)
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า อย่างต่อเนื่อง
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลดม มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน

-263.เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
4. พื้นที่เป็นที่ราบสูง มีพื้นที่สาหรับเพาะปลูกจานวนมากและไม่มีปัญหาน้าท่วมขัง
จุดอ่อน (Weakness = W)
1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตาบลดม ไม่สามารถดาเนินโครงการได้
2. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก
3 .มีพื้นที่กว้างไม่เหมาะในการวางท่อส่งน้า
โอกาส(Opportunity = O)
1.การบริหารจั ดการทรัพยากรน้าเป็ นยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาที่ จั งหวั ดสุ ริ นทร์ ให้ ความส าคั ญ และได้ ก าหนดไว้ เป็ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
2.การเกิดปัญหาน้าท่วมและฝนแล้งใหญ่ในทุกภูมิภาค ทาให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลดมมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือค่อนข้างมาก
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat = T)
1.โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชานาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตาบลดม ยังไม่มีความชานาญ
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
3
จุดอ่อน
-2
โอกาส
2
อุปสรรค/ข้อจากัด
-1
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+2-1= 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง)
8. ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
จุดแข็ง(Streng = s)
1.ด้านการบริหารจัดกา ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการกีฬา
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลดม มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3.งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
4.เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
5. ประชาชน เยาวชนให้ความสนใจด้านกีฬา
จุดอ่อน(Weakness = W)
1. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา
2. ขาดการส่งเสริมและติดตามกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
โอกาส(Opportunity = O)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดสุรินทร์ให้ความสาคัญ

-27อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat = T)
2. เยาวชนยังให้ความสาคัญทางศาสนาน้อย
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
3
จุดอ่อน
-2
โอกาส
2
อุปสรรค/ข้อจากัด
-1
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+2-1= 2 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง)
9. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
จุดแข็ง(Streng = s)
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลดม มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3.งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
จุดอ่อน(Weakness = W)
1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
โอกาส(Opportunity = O)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ มีโอกาสได้รับ
การสนับสนุนมาก
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat = T)
1.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์
2.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่
ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
ด้าน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
จุดแข็ง
3
จุดอ่อน
-2
โอกาส
2
อุปสรรค/ข้อจากัด
-2
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+2-2= 1 คะแนน (มีศักยภาพโดยรวมน้อย)

-28ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่สาคัญและมีผลต่อการพัฒนาที่สาคัญ คือ ระบบข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนในพืน้ ที่ รวมทั้งเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ที่เข้าสู่ชุมชนและสิ่งที่ประชาชนนาเข้าสู่ชุมชนโดยไม่รู้ตวั ความรู้ความสามารถ
ของคนในชุมชนในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อการพัฒนาทั้งสิ้น
ศักยภาพที่เด่นชัดของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดม ซึ่งเป็นทุนทางสังคม หากได้รบั การ
สนับสนุนจะทาให้เกิดความร่วมมือ ได้แก่ ความมีจติ ใจโอบอ้อมอารี การมีความเชื่อมโยงเครือญาติ การมีนิสัยรักสนุกตามประเพณี
ดั้งเดิมของชุมชน ปัจจัยเหล่านี้ทาให้การพัฒนาของท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางที่ดี เกิดความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดม ได้นาภารกิจที่ได้วิเคราะห์ ตามข้อ 5 นามากาหนดเป็นภารกิจหลัก และภารกิจรอง โดย
ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลดม ได้วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองทีต่ ้องดาเนินการมี ดังนี้

ภารกิจหลัก
1 ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. ศักยภาพการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
3. ศักยภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุข
4. ศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
5. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
6. ศักยภาพการพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้า
7. ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
ภารกิจรอง
1. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
2. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลดม กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่
1) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จากการวิเคราะห์ปริมาณงานในห้วงที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น และได้ปรับปรุงกรอบเพื่อรองรับภารกิจ
ดังกล่าวแล้ว ดังนั้นในรอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561 – 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2562 หากมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น
หรือมีภารกิจใหม่ในห้วงดังกล่าว จะใช้วิธีมอบหมายงานแทนการกาหนดตาแหน่งอัตราเพิ่มขึ้นใหม่

-298. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลดม องค์การบริหารส่วนตาบลดมมีภารกิจและหน้าที่ทจี่ ะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการดังนี้
8.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลดม
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลดม ได้กาหนดภารกิจหลัก และภารกิจรองที่จะดาเนินการดังกล่าว โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลดม ได้กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการทีจ่ ะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตาบลดม พิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมี
ปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณากาหนดตาแหน่งเพิ่มต่อไป
โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากาลังเดิม
1.สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดม
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานกิจการสภา อบต.
1.6 งานบริหารงานบุคคล
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร
1.8 งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม
1.9 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.10 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
3.5 งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากาลังใหม่
1.สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดม
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานกิจการสภา อบต.
1.6 งานบริหารงานบุคคล
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร
1.8 งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม
1.9 งานประชาสัมพันธ์
1.10 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานสาธารณูปโภค
3.5 งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ

-308.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลดม ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วนราชการ
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละ ส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้
ตาแหน่งประเภทใด สายงานใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริ มาณงาน เพื่อให้คุ้มค่า
ต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดม และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2/2562
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ส่วนราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ปก.)
นักวิชาการเกษตร (ปก.)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปง./ชง.)
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.)

ลูกจ้างประจา
นักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (ขับรถยนต์)
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.)
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มคี ุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รวม

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
2561 2562

2563

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

2561 2562 2563

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

-

+1
-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

ว่างเดิม
ว่างเดิม

1
16

1
16

1
19

1
19

-

+1

-

ว่างเดิม
ว่างเดิม
ว่างเดิม

-31กรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2/2562
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
2561 2562

2563

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

2561 2562 2563

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายช่างโยธา (ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มคี ุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา (ชก.)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิคดี (หมู่ที่ 2)
ครู (คศ.1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
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พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง (หมู่ที่ 4)
ครู (คศ.1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน (หมู่ที่ 5)

ครู (คศ.2)
ครู (คศ.1)
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย (หมู่ที่ 7)
ครู (คศ.1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

รวม
รวมทั้งสิ้น

