คานา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า แฝก ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี โดยมี โ ครงสร้ า ง
การแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้า มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อานาจหน้ าที่ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล ตามพระราชบั ญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. จังหวัด) ตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลให้เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการ
ใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ให้เหมาะสมอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก จึงได้มีการทาแผนอัตรากาลัง เพื่อใช้ประกอบการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง พนั ก งานส่ ว นต าบล เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิ จตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
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1. หลักการและเหตุผล
๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,
เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง เพื่อวิเคราะห์อานาจหน้าที่
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) วิเคราะห์ความต้องการ
กาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลั งคน จัดทากรอบอัตรากาลั ง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าแฝก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน
ที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้าง
ให้ เหมาะสมกับ อานาจหน้ าที่ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมื องพัทยา)
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าแฝก

๒.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.7 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากร
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรให้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๒.8 เพื่อให้องค์การบริหารส่ว นตาบลท่าแฝก มีการกาหนดอัตรากาลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบั ติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก

3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
ตามกฎหมายจั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะประเภท และตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอน
การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล นโยบายของรัฐ บาล
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก เพื่อให้การดาเนินการขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลท่าแฝก บรรลุ ผ ลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลั ง ตามหน่ว ยงานต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตรากาลั งให้ ปรั บเปลี่ย นไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน: Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะคานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้น
งานในแต่ ล ะประเภท เพื่ อ ให้ ก ารก าหนดต าแหน่ ง และการปรั บ ระดั บ ชั้ น งานเป็ น ไปอย่ า งประหยั ด และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิ ดจะมีผ ลกระทบต่อประสิ ทธิภ าพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้น ในการกาหนด
อัตรากาลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริห ารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่ สิ บของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่า
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้ มากกว่าโดยเปรี ยบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลั งคนมากกว่า อย่างไรก็ดี
ในภาคราชการส่ วนท้ องถิ่ นนั้ นงานบางลั กษณะ เช่ น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิ คด้ านช่ าง
หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
กาหนดคานวณอัตรากาลั งต่อหน่ วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรือ
งานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจาณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/
เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3
ประเด็น ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไป
ในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่ องการเกษี ยณอายุ ราชการ เนื่อ งจากหลายๆ ส่ ว นราชการในปัจ จุบั น มี
ข้าราชการสูงอายุจานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุ ของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ซึ่งมุมมองต่างๆ
อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ กรอบอั ต ราก าลั ง ขององค์ ก รอื่ น ๆ กระบวนการนี้ เ ป็ น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวนกรอบ

อัตรากาลังของงานการเจ้ าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีห น้าที่รับผิ ดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจานวนลการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอั ต ราก าลั ง เป็ น ส าคั ญ แต่ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการมี แ นวทางในการพิ จ ารณาก าหนดกรอบ
อัต ราก าลั ง ที่ เป็ น ระบบมากขึ้น นอกจากนั้ นยั ง มีจุ ด มุ่ ง เน้น ให้ ส่ ว นราชการพิจ ารณาการก าหนดต าแหน่ ง ที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการกาหนดกรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็
พบว่าเป็น ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่ วนราชการอื่นก็
กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
กาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power Planning
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพีย งพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผ ลเชิงวิช าการสาหรั บ การวางแผนกรอบอัตรากาลั งที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ล ะส่ ว นราชการ
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอื่น ๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้ เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนาไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผลการจัดทา
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ ไปวิ เ คราะห์ เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง กระบวนการ (Process Re-engineer)
อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ตั้งอยู่ที่ 200 หมู่ที่ 5 ตาบลท่าแฝก อาเภอน้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากอาเภอน้าปาด ประมาณ 37 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ 128
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 197,875 ไร่ หรือประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดเขตบ้านห้วยเลา ตาบลนาทะนุง อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ติดเขตตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา
ติดเขตอาเภอฟากท่าและอาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ติดเขตตาบลนางพญา อาเภอท่าปลา และอ่างเก็บน้าสิริกิติ์

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศตาบลท่าแฝก ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา เป็นพื้นที่
ปุาไม้สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของตาบลท่าแฝก มีส ภาพดินฟูาอากาศโดยทั่ว ไปอยู่ในเขตร้อนชื้น มีฝ นตกชุก
ในฤดูฝน
 ฤดูร้อน อากาศจะร้อนและแห้ง เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดจะ
อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
 ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนทิ้งช่วงในระยะกลางเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งในระยะเดือนที่ฝนทิ้งช่วงนี้ จะยังคงมีฝนตก แต่ปริมาณของน้าฝนอาจไม่เพียงพอ
ต่อการเกษตร
 ฤดูหนาว อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคมช่วงที่
อากาศหนาวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม
จานวนหมู่บ้าน
จานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ๑
บ้านงอมถ้า
หมู่ที่ ๒
บ้านงอมมด
หมู่ที่ ๓
บ้านงอมสัก
หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยผึ้ง
หมู่ที่ ๕
บ้านปุากั้ง
หมู่ที่ ๖
บ้านเด่นยาว
หมู่ที่ 7
บ้านวังน้าต้น
หมู่ที่ 8
บ้านห้วยไผ่
หมู่ที่ 9
บ้านผาผึ้งน้อย
ประชากร
ประชากร รวมทั้งสิ้น 4,520 คน (แยกเป็น ชาย 2,269 คน, หญิง 2,251 คน)
มีจานวนครัวเรือน 1,419 ครัวเรือน

การศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ศูนย์การเรียนชุมชนตาบลท่าแฝก

2
3
6
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

เพื่อที่จ ะให้ มีการวางแผนอัตรากาลั ง 3 ปี ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลท่าแฝก ให้ มีความ
ครบถ้ว น สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าแฝก
ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก แล้วว่ามีปัญหาอะไรบ้ างและความ
จ าเป็ น พื้ น ฐาน และความต้ อ งการของประชาชนในเขตพื้ น ที่ ส าคั ญ โดยระบุ ส ภาพปั ญ หาของเขตพื้ น ที่
ที่รับผิดชอบ และความต้องการของประชาชน แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
สภาพปัญหาของพื้นที่
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมในหมู่บ้านไม่สะดวก
1.2 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก
1.3 ปัญหาการไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ
1.4 ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ
1.5 การคมนาคมขนส่งเข้าพื้นที่ทาการเกษตรไม่สะดวก
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน
- ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ
- ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ
- ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ( ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน )
- ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพต่า ทาให้ขายได้ราคาต่า
2.2 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร
- ขาดความรู้ในการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
3. ด้านสังคม
3.1 การดูแล และให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง
3.2 ด้อยโอกาสทางการศึกษา (ขาดอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน)
3.3 การศาสนาไม่ได้รับการดูแลและบารุงรักษา (วัดส่วนใหญ่ไม่มีพระสงฆ์)
4. ด้านการเมืองการบริหาร
4.1 ขาดความเข็มแข็งขององค์กรภาคประชาชน
4.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ
4.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน
4.4 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
4.5 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย

4.6 ผู้นาท้องถิ่นมีพื้นฐานการศึกษาในระดับต่า ทาให้การเมืองท้องถิ่นและการบริหารมีการพัฒนาไป
อย่างช้าๆ
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ปัญหาการบุกรุกทาลายปุา
5.2 ปัญหาน้าในแหล่งน้าแห้งในฤดูแล้ง
5.3 การตัดต้นไม้ ทาลายปุา ทาให้ขาดแคลนน้าใช้ในฤดูแล้ง
5.4 การเกิดไฟปุา ทาให้สูญเสียปุาไม้ และพืชไร่พืชสวนของชาวบ้านไม่สามารถนาน้ามาใช้ในการเกษตร
5.5 ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ต่างๆ ในตาบล
ความต้องการของประชาชน
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ขุดลอกคลอง,สร้างสะพาน คสล.,วางท่อระบายน้า
1.2 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพิ่มขึ้น
1.3 ก่อสร้างปรับปรุง,ซ่อมแซมถนน คสล., ถนนลูกรัง และถนนลาดยาง
2. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
2.1 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์
2.2 ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน
2.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
2.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.5 ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร
3. ความต้องการด้านสังคม
3.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก
3.2 ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาเยาเสพติด กาจัดยุงลายและรณรงค์ปูองกันโรคระบาด ต่างๆ
3.3 ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ,เด็ก,สัตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
3.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้องสมุดชุมชน
3.5 ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ
3.6 จัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุน อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และจ้างครูผู้ช่วยสอน
3.7 ให้การดูแล ฟื้นฟู และบารุงการศาสนา
4. ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร
4.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี,กลุ่มอาสาอืน่ ๆ
4.2 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
4.3 จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
4.4 จั ด อบรมเพื่ อเพิ่ ม พูน ความรู้ ความเข้ า ใจ ในบทบาท และหน้ า ที่ ของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นาชุมชนเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบเพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถ

5. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 รณรงค์ปลูกปุาต้นไม้ที่สาธารณะและปุาชุมชน
5.2 ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ขุดลอกคลองและสระกักเก็บน้าที่ตื้นเขิน และกาจัดวัชพืช
5.4 รณรงค์ให้ความรู้ในด้านการปลูกปุา คุณประโยชน์ของปุาไม้ และผลกระทบของการตัดต้นไม้
ทาลายปุา
5.5 จัดตั้งกลุ่มเยาวชนด้านไฟปุา และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.6 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า แฝกนั้ น เป็ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ของชุ ม ชนในการร่ ว มคิ ด ร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มสร้ า งร่ ว มจั ด ท าส่ ง เสริ ม ความเข้ มแข็ ง ของชุ ม ชนในเขตพื้ น ที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้า น การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าแฝกจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริง จัง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝกยังได้เน้นให้คน
เป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒนาในทุ ก กลุ่ ม ทุ ก วั ย ของประชากร นอกจากนั้ น ยั ง ได้ เน้ น การส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึด
กรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอน
การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค
SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จ ะเข้าไปดาเนินการแก้ไข
ปั ญ หาในเขตพื้ น ที่ ใ ห้ ต รงกับ ความต้อ งการของประชาชนได้ อย่ างไร โดยวิ เคราะห์ จุด แข็ ง จุ ดอ่ อน โอกาส
ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก กาหนดวิธีการ
ดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ
ให้ ตรงกับสภาพปั ญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่ าวถูกกาหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(3) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(4) การสั ง คมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และผู้ ด้ อ ยโอกาส
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(4) การผังเมือง
(5) จัดให้มีที่จอดรถ
(6) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(7) การควบคุมอาคาร
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(4) ให้มีตลาด
(5) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บ ารุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(3) การจัดการศึกษา
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(5) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม

5.7

ด้ านการบริ หารจั ดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ปฏิบัติห น้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จาเป็นและสมควร
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน
(4) การประสานและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(5) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการดาเนินการตามภารกิจ (SWOT)
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าแฝก มีความครบถ้วน สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และความจาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญ จึงวิเคราะห์ศักยภาพ
ในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก แบบองค์รวม ดังนี้
จุดแข็ง (Strength=s)
1. มีพื่นที่ที่เหมาะสมสาหรับทาการเกษตร เช่น การปลูกข้าวโพด การเลี้ยงปศุสัตว์
2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
3. ติดกับอ่างเก็บน้าเขื่อนสิริกิตติ์
4. มีทรัพยากรปุาไม้ที่สมบูรณ์
5. มีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ถ้าแสนหาญ ถ้าพระ ต้นสักใหญ่ แพวังน้าต้น
จุดอ่อน (Weak-W )
1. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร
2. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา
3. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต ของประชาชน
4. ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. บางพื้นที่ยังขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
6. การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร
7. การเดินทางสัญจรไปมาลาบาก
8. การรวมกลุ่มเกษตรกรไม่เข้มแข็ง
9. หมู่บ้านอยู่ห่างไกลกัน ทาให้การติดต่อสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง
10. การบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง

11. ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก
12. ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรราคาสูง
13. การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในตาบลไม่ทั่วถึง
14. คุณภาพน้าอุปโภคและบริโภค และระบบประปาไม่ได้มาตรฐาน
โอกาส (Opportunity – O)
1. การส่งเสริมในด้านสถาบันครอบครัว
2. นโยบายรัฐบาลในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนแก่เกษตรกรยากจนให้มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
3. การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อทาการเกษตร
4. การส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
5. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารฯ
อุปสรรค ( Threat – T )
1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร
2. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
3. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
4. ปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการทาเกษตรไม่ถูกหลักวิชาการ
5. ขาดบุคลากรที่ให้ความรู้ทางด้านการเกษตร
6. ที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิ์
7. สภาพแวดล้อมทั่วไปยากต่อการพัฒนา เพราะเป็นพื้นที่บนภูเขา เนินเขา และที่ราบเชิงเขา
การวิ เ คราะห์ ศัก ยภาพการพั ฒ นาตามหลั ก SWOT ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลท่ า แฝก
เป็นรายด้านแยกตามยุทธศาสตร์ พบว่า
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength=s)
1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ ดีพอสมควร
2. มีแหล่งน้าที่สร้างขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร
3. มีระบบประปา มีแหล่งน้า ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค
4. มีไฟฟูา โทรศัพท์ ในการอานวยความสะดวกต่อการดารงชีวิต
จุดอ่อน (Weakness=W)
โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ที่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การ
คมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน
โอกาส (Opportunity=O)
1. หน่ ว ยงานอื่น ๆ เช่ น องค์ การบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด กรมทางหลวงชนบทให้ ก ารสนั บสนุ น
งบประมาณในเส้นทางสายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจานวนมากอย่างต่อเนื่อง
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.

อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน
2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม
และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
2. บุ ค ลากร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า แฝก มี บุ ค ลากรและอั ต ราก าลั ง จ านวนและคุ ณ วุ ฒิ
อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง
4. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก สนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและ
ตาบลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกาลังกายในหมู่บ้าน
5. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เช่น รดน้าผู้สูงอายุ งานบุญตานก๋วยสภลาก งานบุญข้าวเปลือก ฯลฯ
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ประชาชนยังขาดความสนใจ และความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ทาหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง
4. ผู้นาระดับหมู่บ้านและประชาชนยังไม่เห็นความสาคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกาลังกายอย่างจริงจัง
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ โอกาสที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก
3. องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในตาบลได้
โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและตาบล
4. ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น อย่ า งดี
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
5. มีการถ่ายโอนอานาจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วน
ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

3. กระแสวั ฒ นธรรมตะวั น ตกและวั ต ถุ นิ ย ม เข้ า แทนที่ ป ระเพณี ดั้ ง เดิ ม ของท้ อ งถิ่ น และวิ ถี ชี วิ ต
ของประชาชน ทาให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว
4. การปู อ งกั น โรคติ ด ต่ อ บางชนิ ด ไม่ ส ามารถท าได้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง ต าบลได้ เช่ น โรคเอดส์
โรคไข้เลือดออก
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Streng=s)
1. องค์การบริหารส่วนตาบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลทาหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ตาบล
และอาเภอ ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3. องค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตาบลอยู่ในเกณฑ์ต่า
3. การพั ฒ นาผลผลิ ต ของสิ น ค้ า เกษตรให้ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น และลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต ยั ง ไม่ มี ก าร
ดาเนินการที่เป็นรูปธรรม
โอกาส (Opportunity=O)
1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ
2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดาเนินการของกลุ่มต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วน
ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. การจั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ใ นการพั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ ต้ อ งใช้ เ วลาและมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
ทาให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว
4. การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด
และกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ผู้นาชุมชนไม่ค่อยตระหนักและเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทาได้ไม่ทั่วถึง

โอกาส (Opportunity=O)
1. การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ เ ป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ จั ง หวั ด ให้ ค วามส าคั ญ
และได้กาหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
2. กระแสสังคมให้ความสาคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่อง
ทั้งจากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทางานด้านสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริ ห ารจั ดการ ผู้ น า ผู้ บริห าร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒ นาในด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. บุ ค ลากร องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า แฝก มี บุ ค ลากรและอั ต ราก าลั ง จ านวนและคุ ณ วุ ฒิ
อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดให้ความสาคัญ
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1.การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆ ส่วน ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
6. ด้านการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จุดแข็ง (Streng=s)
1. องค์การบริหารส่วนตาบลมีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
3. องค์การบริหารส่วนตาบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ

4. ประชาชนเห็ น ความส าคั ญ ของการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ในเกณฑ์ต่า
โอกาส (Oportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า น การเมื อ ง การบริ ห ารราชการที่ ดี เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการทางาน
เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตาแหน่ง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การพั ฒ นาด้ า นการเมื อ ง การบริ ห าร เป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากหลาย ๆ ส่ ว น
ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล
จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
3. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในหลายงาน เช่น การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. การส่งเสริมการศึกษา
7. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า แฝก มี ปั ญ หาในการจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง คื อ ต าแหน่ ง
อานวยการท้องถิ่น ตามโครงสร้างส่วนราชการ 3 ส่วนราชการ คือ สานักปลัดฯ, กองคลัง, กองช่าง และ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ยังขาดแคลนบุคลากรในโครงสร้างส่วนราชการ ซึ่งทาให้ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ในการบริหารในภารกิจตามโครงสร้างส่วนราชการ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาได้รายงาน กสถ. เพื่อสรรหา
บุคคลมาดารงตาแหน่งที่ว่างต่อไป
องค์การบริห ารส่ วนตาบลท่าแฝก กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่ว นราชการออกเป็น 4 ส่ว น
ได้แก่
1.) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2.) กองคลัง
3.) กองช่าง
4.) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 18 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
จ านวน 13 อั ต รา พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป จ านวน 9 อั ต รา รวมก าหนดต าแหน่ ง เกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรทั้ ง สิ้ น
จานวน 40 อัตรา และเนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
จานวนมากในสานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นต้องคงตาแหน่งข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกตาแหน่งไว้ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสาเร็จลุล่วง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๓๕
8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ อานาจหน้าที่
ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ว นตาบล และตาม พระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจ พ.ศ. 2542 โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้

8.1 โครงสร้าง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าแฝก กาหนดภารกิจด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
จึ ง ก าหนดให้ เ ป็ น งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คม งานปู อ งกั น และบรรเทาสาธารภั ย งานส่ ง เสริ ม การเกษตร อยู่ ใ น
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานบริหารงานบุคคล
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานบริหารงานบุคคล
1.3 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
1.4 งานนโยบายและแผน
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานสารวจ
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
3.5 งานผังเมือง

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานสารวจ
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
3.5 งานผังเมือง

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนาและ
4.2 งานกีฬาและนันทนาการ
วัฒนธรรม
4.3 งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนาและ
4.3 งานกิจการโรงเรียน
วัฒนธรรม
4.4 งานกีฬาและนันทนาการ
4.4 งานกิจการโรงเรียน
4.5 สถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง
- งานบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานการเงิน/บัญชี และพัสดุ

หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากั้ง
- งานบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานการเงิน/บัญชี และพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมสัก
- งานบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานการเงิน/บัญชี และพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมถ้า
- งานบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานการเงิน/บัญชี และพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมมด
- งานบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานการเงิน/บัญชี และพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไผ่
- งานบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานการเงิน/บัญชี และพัสดุ

หมายเหตุ

8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด
เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่ง ประเภทใด สายงานใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก และเพื่อให้การ
บริ ห ารงานขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลท่าแฝก เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล โดยนาผลการ
วิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ส่วนราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ชก.)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก.)
พนักงานจ้างภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กรอบ
อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
อัตรากาลังเดิม ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
2561 2562 2563
1
1
1
1

เพิ่ม/ลด
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

7

7

7

7

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

หมาย
เหตุ

กรอบอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ลาดับ
ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ส่วนราชการ
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (ปง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างสารวจ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง
ครู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านป่ากั้ง
ครู
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมสัก
ครู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมถ้า
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมมด
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไผ่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
รวม

กรอบ
อัตรากาลัง
เดิม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
2561 2562 2563

เพิ่ม/ลด
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
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

40

40

40

40

หมาย
เหตุ

*ใช้งบ
ประมาณ
จัดสรร
ของกรม
ส่งเสริมฯ

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ภาระค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (แยกตามส่วนราชการ)
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก มีอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ปัจจุบัน
จานวน 11 ตาแหน่ง 17 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

จานวน

อัตรา
เงินเดือน

(คน)

รวม
(บาท)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2561

2562

2563

1

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

1

30,220

410,640

13,440

13,320

13,320

2

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

1

32,800

435,600

13,620

13,620

13,620

3

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1

29,610

355,320

12,000

12,000

12,000

4

นักทรัพยากรบุคคล

1

29,610

355,320

12,000

12,000

12,000

5

นักจัดการงานทั่วไป

1

23,710

284,520

6

นักพัฒนาชุมชน

1

22,170

266,040

9,240
10,920

9,480
11,160

9,720
11,520

7

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1

18,860

226,320

9,120

9,480

9,840

8

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1

11,500

138,000

-

5,520

5,760

9

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1

11,590

139,080

5,640

5,880

6,120

10 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

1

4,800

4,920

5,160

11 คนงานทั่วไป

7

90,780

97,380

99,060

รวม

9,780
63,000

117,360
756,000
3,484,200

2. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก มีอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ปัจจุบัน
จานวน 6 ตาแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้

ที่

จานวน

ตาแหน่ง

(คน)

อัตรา
เงินเดือน

1

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

1

32,800

2

นักวิชาการเงินและบัญชี

1

22,230

3

เจ้าพนักงานพัสดุ

1

24,825

4

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

11,600

5

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

1

11,700

6

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

1

11,590

รวม

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2561

2562

2563

13,620

13,620

13,620

266,760

9,000

8,760

9,240

297,900

9,720

9,720

9,720

(บาท)
435,600

139,200

5,640

140,400

5,640

5,880

6,120

5,640
49,260

5,880
49,740

6,120
50,940

139,080
1,418,940

5,880

6,120

3. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก มีอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ปัจจุบัน
จานวน 5 ตาแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

จานวน

อัตรา
เงินเดือน

(คน)
1

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

1

32,800

2

นายช่างโยธา

1

19,410

3

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1

13,010

4

ผู้ช่วยนายช่างสารวจ

1

11,700

5

คนงานทั่วไป

1
รวม

9,000

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี

(บาท)

2561

2562

2563

435,600

13,620

13,620

13,620

232,920

7,560

7,800

8,040

156,120

6,360

6,600

6,840

140,400

5,640

5,880

6,120

33,900

34,620

108,000
1,073,040

33,180

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก มีอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง ปัจจุบัน จานวน 6 ตาแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

จานวน
(คน)

อัตรา
เงินเดือน

รวม
(บาท)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2561

2562

2563

12,000

12,120

12,600

12,000

12,000

12,000

9,720

9,720

9,720

1

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา)

1

24,970

2

นักวิชาการศึกษา

1

29,610

3

เจ้าพนักงานธุรการ

1

24,825

1

21,570

258840

10,560

10,920

11,160

1

12,520

150,240

6,120

6,360

6,600

341,640
355,320
297,900

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง
4

ครู (อุดหนุนจากกรมฯ)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

5

ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก (อุดหนุนจากกรมฯ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากั้ง

6

ครู (อุดหนุนจากกรมฯ)

1

21,570

258840

10,560

10,920

11,160

7

พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (อุดหนุนจากกรมฯ)

1

9,000

108,000

0

0

0

1

21,570

258840

10,560

10,920

11,160

1

9,780

117,360

4,800

4,920

5,160

1

11,800

141,600

5,760

6,000

6,240

1

21,150

253800

10,200

10,680

11,040

1

11,630

139,560
2,681,940

5,640
97,920

5,880
100,440

6,120
102,960

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมสัก
8

ครู (อุดหนุนจากกรมฯ)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

9

ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก (อุดหนุนจากกรมฯ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมถ้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ

10 ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก (อุดหนุนจากกรมฯ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมมด
11 ครู (อุดหนุนจากกรมฯ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไผ่
พนักงานจ้างตามภารกิจ
12 ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก (อุดหนุนจากกรมฯ)
รวม

5. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
ที่

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1

31,500,000

33,075,000

34,728,750

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)
(นางคุณากรณ์ อยู่บาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)
(นางคุณากรณ์ อยู่บาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)
(นายรูม อินแจ้)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก

หมายเหตุ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือปีถดั ไป เพิม่ 5 %

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561 – 2563
กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1)

สานักปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

- งานบริหารทัว่ ไป
- งานบริหารงานบุคคล
- งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
- งานนโยบายและแผน
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- งานก่อสร้าง
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
- งานสารวจ
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานบริหารการศึกษา
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน
- สถานศึกษาในสังกัด

โครงสร้างสานักปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
(บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

งานบริหารทั่วไป

- นักทรัพยากรบุคคล
(ปก./ชก.) (1)
- คนงานทัว่ ไป

- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2)
- คนงานทั่วไป (7) *

ระดับ
จานวน

งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน

งานโยบายและแผน

- นักพัฒนาชุมชน
(ปก./ชก.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(1)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปก./ชก.) (1)
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (1)

งานบริหารงานบุคคล

วิชาการ

อานวยการท้องถิ่น
ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

1

-

-

3

1

-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน

-

-

-

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปก./ชก.)
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
- คนงานทัว่ ไป

พนักงานจ้าง

ทั่วไป

ชานาญการ
พิเศษ

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

อาวุโส

-

ลูกจ้างประจา
ภารกิจ

-

4

ทั่วไป*

7

รวม
16

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงินและบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1)
- ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)

ระดับ
จานวน

กลาง
-

สูง
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
1

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
- ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
1

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ชานาญการ
-

ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
1

พนักงานจ้าง

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
-

รวม
ภารกิจ
3

ทั่วไป*
6

โครงสร้างกองช่าง

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
- ผู้ช่วยนายช่างสารวจ (1)

ระดับ
จานวน

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ผู้ช่วยนายช่างสารวจ

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
1

กลาง
-

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร

งานสารวจ

งานก่อสร้าง

สูง
-

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ผู้ช่วยนายช่างสารวจ

วิชาการ
ปฏิบัติการ
-

ชานาญการ
-

ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
1

งานประสานสาธารณูปโภค

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ผู้ช่วยนายช่างสารวจ

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ผู้ช่วยนายช่างสารวจ
- คนงานทั่วไป (1)

พนักงานจ้าง

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

งานผังเมือง

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
-

-

รวม
ภารกิจ
2

ทั่วไป*
1

5

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษาฯ ระดับต้น) (1)

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

งานกีฬาและนันทนาการ

- นักวิชาการศึกษา
(ปก./ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ
(ปง./ชง.) (1)

- นักวิชาการศึกษา
(ปก./ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ
(ปง./ชง.) (1)
- ครู
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

- นักวิชาการศึกษา
(ปก./ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ
(ปง./ชง.) (1)

งานกิจการโรงเรียน
- นักวิชาการศึกษา
(ปก./ชก.) (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ
(ปง./ชง.) (1)

สถานศึกษาในสังกัด
ศพด.บ้านห้วยผึ้ง
- ครู (1)
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ศพด.บ้านงอมสัก
- ครู (1)
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1)

ศพด.บ้านป่ากั้ง
- ครู (1)
- ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)(1)
(พนักงานจ้างทั่วไป)

ศพด.บ้านงอมถ้า
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ศพด.บ้านงอมมด
- ครู (1)

ศพด.บ้านห้วยไผ่
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
1

กลาง
-

สูง
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
5

ชานาญการ
-

ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
1

พนักงานจ้าง

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
-

-

ภารกิจ
4

ทั่วไป*
1

รวม
12

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
ลาดับ

1

ชื่อ - สกุล
นางคุณากรณ์ อยู่บาง

คุณวุฒิ

เลขที่ตาแหน่ง

ปริญญาตรี
รัฐประศาสน
ศาสตร์

74-3-001101-001

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ระดับ

ต้น

(นักบริหารงานท้องถิน่ )

เลขที่
ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

74-3-001101-001

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

ระดับ

เงินเดือน

เงินเดือน
เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น/

ต้น

362,640
(30,220
*12)

48,000
(4,000
*12)

-

410,640

ต้น

393,600
(ค่ากลาง
เงินเดือน)
355,320
(ค่ากลาง
เงินเดือน)
355,320
(ค่ากลาง
เงินเดือน)
284,520

42,000
(3,500
*12)
-

-

435,600
(ว่าง)

-

(ว่าง)

-

-

(ว่าง)

-

-

(นักบริหารงานท้องถิน่ )

2

สานักปลัดฯ
(ว่าง)

ปริญญาตรี

74-3-012101-001

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

ต้น

74-3-012101-001

3

(ว่าง)

ปริญญาตรี

74-3-013103-001

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ปก./
ชก.

74-3-013103-001

4

(ว่าง)

ปริญญาตรี

74-3-013102-001

นักทรัพยากรบุคคล

ปก./
ชก.

74-3-013102-001

นักทรัพยากรบุคคล

ปก./
ชก.

ปริญญาโท
รัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
ปริญญาโท
รัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

74-3-013101-001

นักจัดการงานทัว่ ไป

ปก.

74-3-013101-001

นักจัดการงานทัว่ ไป

ปก./
ชก.

74-3-013801-001

นักพัฒนาชุมชน

ชก.

74-3-013801-001

นักพัฒนาชุมชน

ปก./
ชก.

266,040

-

-

-

-

-

226,320

-

-

-

-

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

-

138,000
(11,500*
12)
139,080
117,360

-

-

5

นายเจษกฤษฎา มีมา

6

นางสาวสายรุ้ง ใจหล้า

7

พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายวิชาญ สมุณี

8

(ว่าง)

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต
ปวช.

9
10

นางสาวแสงสุรีย์ ก้อนแก้วมูล
นางสาวแพรววนิด ปานานนท์

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน

หมายเหตุ

เงินค่าตอบแทน

ปก./
ชก.

(ว่าง)

กรอบอัตรากาลังเดิม
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

เลขที่ตาแหน่ง

11
12
13
14
15
16
17
18

พนักงานจ้างทั่วไป
นางบัวหอม ใจหล้า
นางสาวยุพิน ท้าวพา
นายปรีชา สีวิใจ
นายธันนวัฒน์ อินแจ้
นายกาธร ยะปวน
นางสาวรุ่งอรุณ โสคา
นางสาวเรวดี อินแจ้
กองคลัง
(ว่าง)

กรอบอัตรากาลังใหม่

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น/

-

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

-

-

ปริญญาตรี

74-3-042102-001

ผู้อานวยการกองคลัง

ต้น

74-3-042102-001

ผู้อานวยการกองคลัง

ต้น

393,600
(ค่ากลาง
เงินเดือน)
266,760

42,000
(3,500
*12)
-

-

(นักบริหารงานการคลัง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

21

พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางวราภรณ์ นวลมะ

ปริญญาตรี

-

22

นางสาวสุภานันท์ นะมูล

ปริญญาตรี

23

นางสาววิมลสิริ พิใจ

ปริญญาตรี

(นักบริหารงานการคลัง)

หมายเหตุ

เงินค่าตอบแทน

-

ปก.

(ว่าง)

ระดับ

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

นักวิชาการเงินและบัญชี

20

ตาแหน่ง

-

74-3-043201-001
74-3-044203-001

นางจิราพรรณ สิทธิจรัส

เลขที่
ตาแหน่ง

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ปวช.
ปริญญาตรี

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
ปวส.

19

เงินเดือน

คุณวุฒิ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปก.

ปง./
ชง

74-3-043201-001
74-3-044203-001

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./
ชง

297,900
(ค่ากลาง
เงินเดือน)

-

-

-

-

139,200

-

-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

140,400

-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

139,080

-

-

435,600
(ว่าง)

(ว่าง)

กรอบอัตรากาลังเดิม
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

คุณวุฒิ
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น/

42,000
(3,500
*12)
-

-

หมายเหตุ

เงินค่าตอบแทน

กองช่าง
24
25

(ว่าง)
นายธนภัทร นวลมะ

ปริญญาตรี

74-3-052103-001

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น

74-3-052103-001

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น

ปริญญาตรี

นายช่างโยธา

ปง.

74-3-054701-001

นายช่างโยธา

ปง.

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

74-3-054701-001

393,600
(ค่ากลาง
เงินเดือน)
232,920

435,600
(ว่าง)

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
26

นายแดนชัย วงศ์วจิ ิตรานุกูล

ปวช. ก่อสร้าง

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

156,120

-

-

27

นายสิทธิพงค์ แสงเปี่ยม

ปวช.ก่อสร้าง

-

ผู้ช่วยนายช่างสารวจ

-

-

ผู้ช่วยนายช่างสารวจ

-

140,400

-

-

ปวช.บัญชี

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

108,000

-

-

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต

74-3-082107-001

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา )

ต้น

74-3-082107-001

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา )

ต้น

299,640
(24,970
*12)
355,320
(ค่ากลาง
เงินเดือน)
297,900
(ค่ากลาง
เงินเดือน)

42,000
(3,500
*12)
-

-

641,640

-

(ว่าง)

-

-

(ว่าง)

พนักงานจ้างทั่วไป
28

นางสาวจุฑามาศ ชาเทพ

29

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
นายเจษฎา สุปินตา

30

(ว่าง)

ปริญญาตรี

74-3-083803-001

นักวิชาการศึกษา

ปก./
ชก.

74-3-083803-001

นักวิชาการศึกษา

ปก./
ชก.

31

(ว่าง)

ปวส.

74-3-084101-001

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./
ชง.

74-3-084101-001

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./
ชง.

กรอบอัตรากาลังเดิม
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

คุณวุฒิ
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น/

หมายเหตุ

เงินค่าตอบแทน

บุคลากรทางการศึกษา
32 นางอนุวรรณ์ ถาคา
33
34
35

(ศพด.บ้านปุากั้ง)
นายจรัญ พรเมือง
(ศพด.บ้านงอมสัก)
นางเจริญ พิใจ
(ศพด.บ้านห้วยผึ้ง)
นางนงนุช คาแหวน
(ศพด.บ้านงอมมด)

ปริญญาตรี

53-2-0026

ครู

คศ.1

53-2-0026

ครู

คศ.1

258,840

-

-

53-2-0027

ครู

คศ.1

53-2-0027

ครู

คศ.1

258,840

-

-

53-2-0138

ครู

คศ.1

53-2-0138

ครู

คศ.1

258,840

-

-

53-2-0139

ครู

คศ.1

53-2-0139

ครู

คศ.1

253,800

-

-

-

-

ครุศาสตร์บัณฑิต(5 ปี)

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต(4 ปี)

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต(5 ปี)

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต(5 ปี)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
36 นางเฉลียว เจริญคา
37
38
39

(ศพด.บ้านห้วยผึ้ง)
นางปาริชาติ โนวิน
(ศพด.บ้านงอมถ้า)
นางสาวศิริวรรณ เกศลา
(ศพด.บ้านห้วยไผ่)
นางสาวดวงหทัย ใจหล้า
(ศพด.บ้านงอมสัก)

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต(5 ปี)

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต(5ปี)

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต(5ปี)

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บัณฑิต (5ปี)

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

150,240

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

141,600

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

139,560

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

117,360

-

ผู้ดูแลเด็ก

*เงิน
อุดหนุนฯ
*เงิน
อุดหนุนฯ
*เงิน
อุดหนุนฯ
*เงิน
อุดหนุนฯ
*เงิน
อุดหนุนฯ
*เงิน
อุดหนุนฯ
*เงิน
อุดหนุนฯ
*เงิน
อุดหนุนฯ

พนักงานจ้างทั่วไป
40 นางสาวมัทชญา อินแจ้
(ศพด.บ้านปุากั้ง)

ปริญญาตรี

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

108,000

-

-

*เงิน
อุดหนุนฯ

แบบสรุปกาหนดตาแหน่ง การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝกอาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ลาดับ อาเภอ/อบต/
ที่
เทศบาล

1.

อบต.ท่าแฝก

สังกัด/ตาแหน่งของ
แผนฯ ปี 61 - 63
(๑)
ปลัด (00)
1.นักบริหารงาน
ท้องถิ่น
สานักปลัด (๐๑)
2. นักบริหารงานทัว่ ไป
3. นักทรัพยากรบุคคล
4. นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
5. นักพัฒนาชุมชน
6. นักจัดการงานทั่วไป
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน
11. คนงานทั่วไป
(7 คน)
กองคลัง (๐๔)
๑2. นักบริหารงาน
การคลัง
๑3. นักวิชาการการเงิน
และบัญชี
๑4. เจ้าพนักงานพัสดุ
๑5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

กรอบอัตรากาลังตาแหน่งใหม่
สังกัด/ตาแหน่ง
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
(๒)
-

-

-

ประมาณการรายรับ (๓)
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

ประมาณการรายจ่าย
ในแต่ละปี (๔)

คชจ.ไม่เกิน ๔๐% ของรายได้
ไม่รวมเงินอุดหนุน (%) (๕)

๒๕61

๒๕62

๒๕63

๒๕61

๒๕62

๒๕63

31,500,000

33,075,000

34,728,750

31,500,000

33,075,000

34,728,750

๒๕61

๒๕62

๒๕63

27.34 26.82

26.30

หมายเหตุ

ลาดับ อาเภอ/อบต/
ที่
เทศบาล

1

อบต.ท่าแฝก

สังกัด/ตาแหน่งของ
แผนฯ ปี 61 - 63
(๑)
กองคลัง (๐๔)
๑6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
๑7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ
กองช่าง (๐๕)
18. นักบริหารงานช่าง
19. นายช่างโยธา
20. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
21. ผู้ช่วยนายช่าง
สารวจ
22. คนงานทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (๐๘)
23. นักบริหารการ
ศึกษา
24. นักวิชาการศึกษา
25. เจ้าพนักงานธุรการ

กรอบอัตรากาลังตาแหน่งใหม่
สังกัด/ตาแหน่ง
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
(๒)

ประมาณการรายรับ (๓)
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
๒๕61

๒๕62

ประมาณการรายจ่าย
ในแต่ละปี (๔)
๒๕63

๒๕61

๒๕62

คชจ.ไม่เกิน ๔๐% ของรายได้
ไม่รวมเงินอุดหนุน (%) (๕)
๒๕63

๒๕61

๒๕62

๒๕63

หมาย
เหตุ

ลาดับ อาเภอ/อบต/
ที่
เทศบาล

1

อบต.ท่าแฝก

สังกัด/ตาแหน่งของ
แผนฯ ปี 61 - 63
(๑)

กรอบอัตรากาลังตาแหน่งใหม่
สังกัด/ตาแหน่ง
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
(๒)

ประมาณการรายรับ (๓)
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน

ประมาณการรายจ่าย
ในแต่ละปี (๔)

๒๕61

๒๕62

๒๕63

๒๕61

๒๕62

31,500,000

33,075,000

34,728,750

31,500,000

33,075,000

คชจ.ไม่เกิน ๔๐% ของรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุน (%) (๕)
๒๕63

๒๕61

๒๕62

๒๕63

บุคลากรทางการศึกษา

ศพด.บ้านห้วยผึ้ง
26. ครู
27. ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก
ศพด.บ้านปุากั้ง
28. ครู
29. ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านงอมสัก
30. ครู
31. ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก
ศพด.บ้านงอมถ้า
32. ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก
ศพด.บ้านงอมมด
33. ครู
ศพด.บ้านห้วยไผ่
34. ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก
รวม 27 ตาแหน่ง

ตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ
(นางคุณากรณ์ อยู่บาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก

34,728,750

27.34

26.82

26.30

หมายเหตุ

หมายเหตุ
เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับตาแหน่งและขั้นเงินเดือนของ
อัตรากาลังที่มีอยู่ปัจจุบัน ประกอบด้วย
๑. เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)
๒. เงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน
4. เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น
- เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
- เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
- เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
- เงินประจาตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
- เงินวิทยฐานะ
- เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.)

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์ การบริ หารส่ วนต าบลท่ าแฝก ได้ก าหนดแนวทางการพั ฒนาพนั กงานส่ วนต าบล และพนั กงานจ้ าง
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติ ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบล
และพนั กงานจ้ าง ของทุกคนทุกตาแหน่ งได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา ซึ่งกาหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่ วนตาบล
และพนักงานจ้าง ไว้ในแผนอัตรากาลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 โดยคานึงยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ
๑. การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ปฏิบัติ
๒. การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓. การพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติในแต่ละสายงาน
๔. การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติงานใหม่
๕. การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๑. เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ สาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ
๒. การเผยแพร่ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าแฝก
๓. โครงการ อบต.สัญจร เพื่อรับฟังปัญหาของราษฎร และให้บริการด้านต่างๆ
๔. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖. พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างภาวะผู้นา และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการจูงใจ
พัฒนาและมอบหมายงานผู้ใช้บังคับบัญชา
๑. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. พัฒนาความรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญชา
๓. พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์ ๔ สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสานักงาน ตามหลัก ๕ ส.
๒. จัดอบรมการบริหารความเครียดในการทางาน และการให้กาลังใจเพื่อนร่วมงาน
3. จัดกิจกรรมการผ่อนคลายความเครียดในสานักงาน
4. ส่งเสริมการเล่นกีฬาหลังเลิกงาน

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้พนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแฝก มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
**********************

