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ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66)  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม มีการก าหนดต าแหน่ง      
การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี             
(ก.อบต.จังหวัดปัตตานี)  ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างให้เหมาะสม  ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังเพ่ือใช้ประกอบ         
ในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความ
คุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างด ี
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๑. หลักการและเหตุผล 

  การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้อง
กันประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองมานิง จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง            
จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับ
แผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และ
ต่อเนื่องโดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข้อ ๕ ก าหนดให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด 
ระดับใดอยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  
เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก. อบต.) ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการ    
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ  ณ วันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๕ ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยให้เสนอให้ ก.อบต.
จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลังที่จัดท าขึ้นในครั้งที่ผ่านมา 

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  
๒๕๔๕  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ตามมาตรฐานทั่วไปตามข้อ ๑.๑ และตามประกาศ
ก าหนดตามข้อ ๑.๒ 

1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  จึงได้จัดท า
แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัด
อัตราก าลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒ .๔ เพื ่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงให้เหมาะสม 

๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน       
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  ซึ่งมีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  หัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ
และพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เห็นสมควรให้จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓  ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล      
คลองมานิง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง        
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาของต าบลคลองมานิง 

3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลคลองมานิง  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของกลุ่มงานต่าง ๆ 

3.4 จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐  ของงบประมาณรายจ่าย 

3.5 ให ้ข ้าร าชการหร ือพน ักงานส ่วนท ้องถิ ่นท ุกคน ได ้ร ับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

 

4. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. สภาพทั่วไป 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ต าบลคลองมานิง เป็นค าที่เพ้ียนมาจากภาษามาลายู “ฆลองมานิง” มีความหมายว่า 
คลองที่ส าหรับ อาบน้ า ของประชาชนในต าบลและใกล้เคียง เดิมในต าบลคลองมานิง มีน้ า ล าคลอง ที่ใช้เป็น
เส้นทางสัญจรเดินเรือทางการเกษตร ต่อมาล าคลองดังกล่าวตื้นเขิน เรือจึงล้มและเกยตื้น และเป็นส่วนหนึ่ง
น้ าเป็นวังวน เมื่อเรือล่มทุกคนในเรือหันมาเล่นน้ าที่วังวนนั้น เมื่อผู้คนผ่านมาผ่านไปเห็นก็พูดกันต่อๆ มา จน
เป็นที่มาของภาษามาลายูว่า “ฆลองมานิง จนถึงปัจจุบันนี้ ต าบลคลองมานิง เป็นต าบลหนึ่งในจ านวนเขต
การปกครอง ๑๐ ต าบล ของอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ต าบลคลองมานิง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี  อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองปัตตานี ประมาณ 9 กิโลเมตร เส้นทางเข้าสู่ต าบลผ่านทางถนนทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 42 และทางหลวงชนบท สายบ้านกรือเซะ - บ้านลือเมาะ สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของ
ต าบลมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะส าหรับท าการเกษตร โดยเฉพาะการท านา ปลูกพืชไร่ พืชสวน และ
มีเนื้อที่อ านวยต่อการเลี้ยงสัตว์ 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลคลองมานิงมีเนื้อที่ดินทั้งหมดโดยประมาณ 6,875 ไร่ หรือ 11 ตาราง

กิโลเมตร โดยมีอาณาบริเวณเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ  ติดต่อ ต าบลตันหยงลุโละ  อ าเภอเมืองปัตตานี 
ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลคลองมานิง  อ าเภอเมืองปัตตานี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ บาราเฮาะและต าบลบานา  อ าเภอเมืองปัตตานี 
 

 1.2 ลักษณะภูมิภูมิอากาศ 
     ต าบลคลองมานิง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สภาพภูมิอากาศในเขตพ้ืนที่ต าบล 

คลองมานิง เป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตได้รับอิทธิพลลมมรสุมฝังอ่าวไทยมี ๒ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนและฤดูฝน  
มีน้ าล าคลองไหลผ่านทางด้านทิศทางตะวันออกของต าบลคลองมานิงทุกปี ซึ่งจะมีน้ าท่วมขังในบางแห่งและ
บางพ้ืนที่ในช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน -มกราคม ของทุกปี  

 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง 
  ต าบลคลองมานิง  มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ 1  บ้านจีอแรตันหยง โดยมีนายอิสมาแอ  เฮาะเด็ง เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 2  บ้านคลองมานิง โดยมีนายอามะ  เจ๊ะอามะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 3  บ้านสระมาลา โดยมีนายแวดาโอะ  เจะเตะ เป็นก านัน 
หมู่ที่ 4  บ้านตาเนาะบาตู โดยมีนายอาเหะด์ มะโรม เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

       ต าบลคลองมานิง มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 3,868 คน โดยแยกเป็นชาย 1,888 คน 
และหญิง 1,980 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 352 คน / ตารางกิโลเมตร  มีจ านวนหลังคาเรือน 744 
หลังคาเรือน   

 
หมู่ที่ 

  

 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

 

จ านวนประชากร 
 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านจือแรตันหยง 208 228 436  
2 บ้านคลองมานิง 611 614 1,225  
3 บ้านสระมาลา 952 1,204 1,976  
4 บ้านตะเนาบาตู 117 114 231  

รวม 1,888 2,160 3,868  
 

(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองปัตตานี) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเพ่ือให้ทราบถึงภารกิจงาน ที่ใช้ในการวางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนก าลังคนให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองมานิง)  ดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ปัญหาเส้นทางคมนาคมระหว่างอ าเภอ-ต าบล-หมู่บ้าน ยังไม่สะดวก 
 2. ปัญหาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ครบถ้วน ทั่วถึง เช่น ประปา โทรศพัท์  

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 1. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม นอกเหนือจากอาชีพหลัก ท าให้รายได้ไม่เพียงพอการใช้จ่าย 
 2. ราคาสินค้าที่ได้ไม่คุ้มการประกอบอาชีพเพราะมีรายได้ที่ไม่แน่นอน 
 3. ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยไม่พอเลี้ยงชีพ 
 4. ปัญหาการว่างงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า การอพยพแรงงาน 
 5. ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
 6. ประชาชนมีหนี้สิน ขาดการออมทรัพย์ ขาดการรวมกลุ่ม 
 7. ปัญหาขาดแคลนที่ท ากิน 

3. ปัญหาด้านสังคม  
 1. ไม่มีสถานที่ออกก าลังกายเพียงพอ หรือมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
 2. ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ 
 3. ประชาชนว่างงานช่วงฤดูมรสุม 
 4. การเล่นการพนัน    
 5. ปัญหาด้านยาเสพติด ซึ่งบางแห่งมีการเสพและจ าหน่ายยาเสพติด 
 6. ปัญหาผู้สูงอายุ 
 7. ปัญหาด้านสวัสดิการชุมชน 

4. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. ปัญหาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 2. ปัญหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 
 3. ปัญหาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
 4. ปัญหาการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
 1. ปัญหาการจัดเก็บรายได้ 
 2. ปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชน 
 3. ปัญหาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน 
 4. ปัญหาการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง 
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6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ปัญหาขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่สาธารณะและนันทนาการ 
 2. การทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอย 
 3. ปัญหาได้รับการรบกวนจากเสียงและกลิ่น 
 4. ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

 5. ป่าไม้ถูกท าลายจากไฟป่า ที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุก 
7. ปัญหาด้านแหล่งน้ า   

 1. ปัญหาแหล่งน้ าไม่เพียงพอส าหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
 2. ปัญหาแหล่งน้ า คูคลอง มีวัชพืช และตื้นเขิน แหล่งกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
 3. ปัญหาขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับบริโภค 
 4. ขาดระบบในการบริหารจัดการใช้น้ า   

8. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
 1. ปัญหาการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัยไม่ทั่วถึง 
 2. ปัญหาด้านความร่วมมือในการแก้ไขโรคติดต่อ 
 3. ปัญหาจากเหตุรบกวน หรือเหตุร าคาญ 
 4. หลักประกันสุขภาพไม่ทั่วถึง 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นล าดับแรก โดยเฉพาะปัญหาเรื่องปากท้อง ซึ่งประสบปัญหาในการเลี้ยง
ชีพ เนื่องจากการประกอบอาชีพผลิตหมวกกะปิเยาะห์และรับจ้างทั่วไปมีรายได้ที่ไม่แน่นอน รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ า  เพื่อการอุปโภค -บริโภค และการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการ         
โดยสามารถแบ่งความต้องการของประชาชนตามสภาพปัญหาได้ดังนี้ 

 1. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมระหว่างต าบลและหมู่บ้านที่ยังช ารุดอยู่ ให้สามารถใช้การได้อย่าง 
เป็นปกติ   
 1.2  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
เข้าด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนที่อย่างทัว่ถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  
รวมทั้งเข้าด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะในช่วง
กลางคืน 
 1.3  ต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงด าเนินการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านในพ้ืนที่ที่ยังขาดแคลนระบบประปา รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงระบบประปาในพ้ืนที่ให้มี
มาตรฐาน และสามารถใช้การได้อย่างทั่วถึง 
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 2. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
 2.1  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพหลัก ปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรให้ได้
มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน  เช่น การฝึกอบรม การหาตลาดที่แน่นอน รวมถึงการ
ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายยิ่งขึ้น เป็นต้น 
 2.2  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการด าเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.3  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพโดยคนในชุมชน (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) และโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งการจัด
ทัศนศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
 2.4  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงสนับสนุนงบประมาณและ
สนับสนุนเครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพ้ืนที่  

 3.  ความต้องการด้านสังคม 
 3.1  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงก่อสร้างสนามกีฬาหรือสถานที่
ออกก าลังกายในพ้ืนที่อย่างมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

 3.2  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ก่อสร้างสวนสาธารณะหรือ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่คนในพื้นท่ี 

 3.3  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนที่ว่างงานในพื้นที่ 

 3.4  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่บูรณาการร่วมกันเพ่ือแก้ไขและป้องกันยาเสพติด
และอบายมุกต่างๆ ในพ้ืนที่ทุกรูปแบบ  

 3.5  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงให้การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น 

 3.6  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงให้การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
สวัสดิการชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นท่ี 

4. ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง จัดระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.ให้เป็นระบบและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน 

 4.2  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงให้การสนับสนุนการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง 

 4.3  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงให้การส่งเสริมและสนับสนุน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
 
 
 
 



-8- 
 
 

 5.  ความต้องการด้านการเมือง การบริหาร 
 5.1  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงจัดกิจกรรมออกบริการเก็บภาษี
เคลื่อนที่ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการออกให้บริการช าระ
ภาษ ี

 5.2  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 

 5.3  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์กร 
 6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

   6.2  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปลูกฝังจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 6.3  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงเพ่ิมเส้นทางการเข้าถึงของ
รถดับเพลิงและรถฉุกเฉินในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภัยหรืออุบัติเหตุได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

 7. ความต้องการด้านแหล่งน้ า  
 7.1  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงปรับปรุง/ก่อสร้างแหล่งน้ าเพ่ือ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร 

 7.2  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงขุดลอกคลองระบายน้ าที่ตื้นเขิน
และท าความสะอาดคลองระบายน้ าโดยการก าจัดวัชพืช  รวมถึงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการระบายน้ าได้อย่างถาวร 

 7.3  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดระบบการบริหารจัดการใช้น้ าให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 8.  ความต้องการด้านสาธารณสุข 
 8.1  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ให้การสนับสนุนงบประมาณ

ให้กับกลุ่ม อสม.ในพ้ืนที่ในการออกให้บริการด้านสาธารณสุขและอนามัยให้กับประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง 
 8.2  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงร่วมกับสถานีอนามัยในพ้ืนที่ จัด

กิจกรรมในการแก้ไขโรคติดต่อและไม่ติดต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกรูปแบบ 
 8.3  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน

ในหมู่บ้านได้เล็งเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย 
 แนวทางแก้ไขปัญหา 
 โดยการน าปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ ซึ่งจ าเป็นต้องวางกรอบและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง เหมาะสมและได้ผลดีที่สุด ดังนี้ 
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  1. แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  จัดให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมหรือก่อสร้างเส้นทางการคมนาคมระหว่างต าบลและ
หมู่บ้านที่ยังช ารุดอยู่ ให้สามารถใช้การได้อย่าง เป็นปกติ   
 1.2  ขอรับสนับสนุนงบประมาณหรือร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ในการซ่อมแซมถนน  
 1.3  จัดให้มีขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
 1.4  จัดให้มีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพ้ืนที่ที่ยังขาดแคลนระบบประปา 
รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงระบบประปาในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน และสามารถใช้การได้อย่างทั่วถึง 

 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 2.1  จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม 
ปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่
หลากหลายยิ่งขึ้น เป็นต้น 
 2.2  จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในรูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 2.3  จัดให้มีส่งเสริมสนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพโดยคนในชุมชน (ภูมิปัญญาชาวบ้าน)  
 2.4  จัดให้มีสนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนเครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพ้ืนที่  

 3.  แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสังคม 
 3.1  จัดให้มีสนามกีฬาหรือสถานที่ออกก าลังกายในพ้ืนที่อย่างมีมาตรฐานและ
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

 3.2  จัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่คนในพ้ืนที่ ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 

 3.3  จัดให้มีการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนที่ว่างงานในพื้นที่ 
 3.4  จัดให้มีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอบายมุกต่างๆในพ้ืนที่  
 3.5  จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้ พิการ 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น 
 3.6  จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสวัสดิการชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นท่ี 
4. แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 4.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต. ให้เป็นระบบและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารเป็น
ปัจจุบันตลอดเวลา 

 4.2  จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
อย่างต่อเนื่อง 

 4.3  จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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 5.  แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
 5.1  จัดให้มีโครงการออกบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่ออ านวยความสะดวกในการออกให้บริการช าระภาษี 

 5.2  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารแก่
ประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 

 5.3  จัดให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์กร 
 6. แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1  จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

 6.2  จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 6.3  จัดให้มีการเพ่ิมเส้นทางการเข้าถึงของรถดับเพลิงและรถฉุกเฉินในการเข้าไป
ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภัยและเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที 

 7. แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ า  
 7.1  จัดให้มีการปรับปรุง/ก่อสร้างแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร 

 7.2  จัดให้มีการขุดลอกคลองระบายน้ าที่ตื้นเขินและท าความสะอาดคลองระบายน้ า
โดยการก าจัดวัชพืช รวมถึงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบายน้ าได้อย่างถาวร 

 7.3  จัดให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบการบริหารจัดการใช้น้ า
ให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 8.  แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข 
 8.1  จัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม อสม.ในพ้ืนที่ในการออกให้บริการ

ด้านสาธารณสุขและอนามัยให้กับประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง 
 8.2  จัดให้มีการจัดกิจกรรมในการแก้ไขโรคติดต่อและไม่ติดต่อให้กับประชาชนในพ้ืนที่

ทุกรูปแบบ 
 8.3  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้เล็งเห็นความส าคัญของ

การออกก าลังกาย 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด้ านยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ            
ทั้งโครงการที่ได้ด าเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
สามารถแยกย่อยได้  คือ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ระบบระบายน้ าและทางเท้า  งบประมาณ
จากส่วนกลาง ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบประปา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นต้น เป็น
โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องของบสนับสนุนประมาณด าเนินการก่อสร้างต่อไป 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน 
เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ให้ความส าคัญในการส่งเสริม

การศึกษา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และการนันทนาการ ซึ่งเป็นหน้าที่
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องให้ความส าคัญ สรุปรายละเอียด ได้ดังนี้ 

1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ 
3.  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
4.  การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
5.  การส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
6.  การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๓. การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การปกครอง และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน  การบริการประชาชน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม และการ
ด าเนินงานโดยโปร่งใส อีกทั้งต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับภารกิจถ่ายโอนที่จะต้องมี
มากขึ้นในอนาคต ดังนั้น สิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องปรับปรุงพัฒนาเพ่ือเป็นการรองรับภารกิจ
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องปรับปรุงพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและการปกครอง 
2.  การพัฒนาความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลในชุมชน 
3.  การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
4.  การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร 
5.  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
6.  การพัฒนาบุคลากรของ อบต. ทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
7.  การพัฒนาแนวทางการบริหารงาน ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง มีนโยบายที่จะบริการประชาชนให้มีความประทับใจ 

ในด้านการลดระยะเวลาการให้บริการต่าง ๆ เช่น การเสียภาษี และการติดต่องานในด้านต่าง ๆ ของ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และประทับใจหลังการรับบริการ  ดังนั้น สิ่งที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะต้องปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องปรับปรุง
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  การปรับปรุงการจัดเก็บภาษี 
2. การปรับปรุงพัฒนา ฝ่าย งานต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมรับบริการประชาชน 
3. การปรับลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน 
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็น

ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะ
หากสภาพแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ดีไม่เป็นที่เจริญหูเจริญตาแล้ว ย่อมท าให้สภาพ
ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ขาดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีไป
ด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดมา รวมทั้งดูแลรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ให้รกรุงรังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ข อง
โรคระบาดต่าง ๆ ผลการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา ท าให้สภาพแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองมานิง มีสภาพที่ดูแล้วสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่น่าพอใจใน
ส่วนหนึ่ง แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ยังต้องพัฒนาปรับปรุงให้ยิ่งดีขึ้นต่อไป 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
คลองมานิงเป็นรายด้าน 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strength = S) 
1.  โครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปการ  มีความครอบคลุมทั่งถึงเกือบเต็มพ้ืนที่ 
2.  มีเส้นทางคมนาคมติดตอ่ระหว่างจังหวัดปัตตานี  นราธิวาส  และยะลา 
 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  ถนนบางเส้นยังเป็นถนนดิน  ถนนหินคลุก 
 

โอกาส (Opportunity = O) 
1.  นโยบายรัฐบาล  นโยบาย  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และวิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานีเอ้ือต่อการ

พัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง 
2.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat =  T) 
นโยบายรัฐบาล  นโยบาย  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และวิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี  ถึงแม้จะมี

ความสอดคล้องกัน  แต่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่  ท าให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร 
2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง (Strength = S) 
1.  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาอาชีพ  และสร้างรายได้แก่

ประชาชน 
2.  ประชาชนมีความสามัคคีกันในการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
1.  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆไม่ครบถ้วนและขาดความถูกต้อง 
2.  ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาชีวิตและความร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กร 



-13- 
 
 

โอกาส (Opportunity = O) 
ได้รับความร่วมมือในการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat =  T) 
1.  การแก้ไขปัญหาด้านสังคม  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงาน 
2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก  ท าให้การด าเนินงานขาดความคล่องตัว  เกิดความ

ล่าช้าในการท างาน 
 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strength = S) 
1.  เป็นพ้ืนที่ที่มีเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา 

ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 
2.  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เนื่องจากเป็นเส้นทางหลัก ติดต่อระหว่างจังหวัดนราธิวาส 
 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
1.  วัย แรงงานขาดคุณวุฒิ  ทักษะ ความช านาญ  และฝีมือแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการ  จึงไม่

สามารถพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ 
2.  ปัญหาการอพยพแรงงานไปท างานในประเทศมาเลเซีย 
 

โอกาส (Opportunity = O) 
ปัตตานีมีแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานส าคัญหลายแห่ง เช่น เป็นประตูสู่ประเทศมาเลเซีย 

สามารถพัฒนาเป็นจังหวัดเศรษฐกิจได้จังหวัดหนึ่งของภาคใต้ 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat =  T) 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก  ท าให้การด าเนินงานขาดความคล่องตัว  เกิดความล่าช้า

ในการท างาน 
 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strength = S) 
1.  มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและผลิตผลทางการเกษตร 
2.  ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

โอกาส (Opportunity = O) 
เป็นพ้ืนที่ที่มีท าเลที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม  ท าให้มีทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

หลากหลาย 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat =  T) 
การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่อง 
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5. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง (Strength = S) 
1.  ประชาชนในพื้นท่ีให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและวัฒนธรรม 
2.  ให้ความส าคัญกับการศึกษาเก่ียวกับศาสนาที่นับถือตั้งแต่ก่อนวัยเรียน 
3.  มีสถานศึกษารองรับทั้งทางด้านวิชาการ  และทางด้านศาสนา 
 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
ประชาชนในพ้ืนที่มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์  และไม่ค่อยให้ความส าคัญเรื่องการศึกษา

เท่าท่ีควร  ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในทุกๆด้าน 
 

โอกาส (Opportunity = O) 
มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลเพ่ือเตรียมความพร้อมทางการศึกษาให้แก่เด็กตั้งแต่

ปฐมวัย 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat =  T) 
การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆส่วนที่จะต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

6. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
จุดแข็ง (Strength = S) 
1.  บุคลากรส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถประสานความร่วมมือกับชุมชนได้สะดวก 
2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  และยึดถือแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
1.  บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์ในการท างาน 
2.  งบประมาณในการบริหารจัดการองค์กรมีจ านวนไม่เพียงพอ 
3.  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน 
 

โอกาส (Opportunity = O) 
1.  อบต.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้ศักยภาพของเจ้าหน้าที่  และมีอ านาจ

ในการควบคุม  ดูแล  ป้องกันและแก้ไขท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้มีการส่งตัวบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้ารับการอบรม  สัมมนา  และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมีหลาย
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อทุกต าแหน่ง 

 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat =  T) 
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติท าให้การด าเนินงานบูรณาการของจังหวัด ไม่ประสบผล

เท่าท่ีควร เนื่องจากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกัน   
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๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  ได้ก าหนดภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยก าหนดภารกิจ
เป็น ๗ ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 
 ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
 (๒) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 

(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
 (๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
 (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
 (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 

 ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) ป้องกนัโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))   

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘ (๔)) 
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐)) 

 (๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๑๒)) 
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๑๕)) 

 (๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
 (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))             
 (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
 (๔) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
 (๕) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 (๑) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการของสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕)) 
 (๒) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 
 (๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
 (๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
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 (๕) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
 (๖) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
 (๗) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
 (๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 

๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่        
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล 
(มาตรา ๖๗ (๒)) 

(๒) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗) 

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมิูปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
(๒) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน (มาตรา ๖๗ (๘)) 
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))   

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙)) 
 (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
 ภารกิจทั้ง 7 ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น เป็นภารกิจ       
ที่สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงได้อย่างเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ทั้งนี ้
ในการด าเนินภารกิจดังกล่าว ได้ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  
และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 
หมายเหตุ - มาตรา ๖๗, ๖๘ หมายถึง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗   
                       แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒   

- มาตรา ๑๖ หมายถึง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
7. ด้านการส่งเสริมและป้องกันยาเสพติด 
8. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ฯลฯ 
ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  และการท่องเที่ยว 

     ฯลฯ 
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ได้ก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วนราชการ ได้แก่ 

1. ส านักงานปลัด  
2. กองคลัง  
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  จ านวนทั้งสิ้น 18 อัตรา  และ

พนักงานจ้าง จ านวน 10 อัตรา รวมพนักงานทั้งสิ้น 28 อัตรา เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองมานิงมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนมากขึ้น ในแต่ละสายงาน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
มานิง มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตต าบลคลองมานิง ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้าง โดยให้
สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับภารกิจงาน  การใช้
บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น เพ่ือเป็นการควบคุม
อัตราก าลังภายใต้อัตราค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  40% องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง     
จึงได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตามอ านาจหน้าที่  เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจ านวน อัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลข้างเคียง  ที่มีงบประมาณและภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการก าหนด
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ยังไม่มีความเหมาะสม  ดังนี้ 
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ล าดับ

ที ่
อปท. ก าหนด

ส่วน
ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2564 

พนักงาน
ส่วน
ต าบล
(คน) 

พนักงาน
จ้าง(คน) 

ลูกจ้าง
ประจ า 

ครูผู้ดูแล
เด็ก 

หมาย
เหตุ 

1 อบต.บานา 5 111,388,200 40 88 - 10  
2 อบต.ตะลุโบะ 5 42,000,000 23 23 - 4  
3 อบต.ปะกาฮะรัง 5 36,500,000 20 13 - 2  
4 อบต.บาราเฮาะ 5 43,040,000 21 12 - 1  
5 อบต.ปูยุด 5 45,000,000 22 20 - 1  
6 อบต.ตันหยงลโุละ 5 43,680,000 27 18 - 3  
7 อบต.บาราโหม 4 27,300,000 20 13 - 8  
8 อบต.กะมิยอ 6 39,000,000 22 14 - 7  
9 อบต.คลองมานิง 4 27,142,200 20 7 - -  

 
ดังนั้น  เพ่ือให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง         

ให้เหมาะสมจึงต้องมีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่งที่มีอยู่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และ
เหมาะสมกับภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

๘.๑  โครงสร้าง 
  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการแล้วนั้น  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลและ
ต าแหน่งพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะ
รองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  ได้ก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน  และในระยะต่อไปเมื่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองมานิงเห็นว่าภารกิจนั้น  มีปริมาณงานมากอาจพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักงานปลัด อบต. 1. ส านักงานปลัด อบต.  
     ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

     - งานสารบรรณ 
     - งานบริหารงานบุคคล 
     - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
     - งานควบคุมภายใน 
๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
     - งานวิชาการ 
     - งานข้อมูลและการประชาสมัพันธ์ 
     - งานงบประมาณ 
1.3 งานกฎหมายและคด ี
     - งานกฎหมายและคด ี
     - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอทุธรณ ์
     - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานอ านวยการ 
      -  งานป้องกัน 
 

 
 
 

  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
     - งานสารบรรณ 
     - งานบริหารงานบุคคล 
     - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

  ๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
     - งานวิชาการ 
     - งานข้อมูลและการประชาสมัพันธ์ 
     - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร ์
     - งานงบประมาณ 
    -  งานควบคุมภายใน 

  1.3 งานกฎหมายและคด ี
     - งานกฎหมายและคด ี
     - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอทุธรณ ์
     - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

  1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานอ านวยการ 
     -  งานป้องกัน 

  1.5  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
         -  งานศูนย์เยาวชน 
         -  งานการกีฬา 
        -  งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
        -  งานศูนย์วัฒนธรรม 
  1.6  งานสังคมสงเคราะห ์
         -  งานสงเคราะหเ์ด็กสตรคีนชราและผู้พิการ 
         -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
         -  งานข้อมูล 
   

 



โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑.5 งานกิจการสภา 
     - งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
     - งานการประชุม 
     - งานอ านวยการประสานงาน  

 

1.7  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
        -  งานฝึกอบรมอาชีพ 
        -  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
        -   งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 
๑.8  งานกิจการสภา 

     - งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
     - งานการประชุม 
     - งานอ านวยการและประสานงาน 

1.9  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        -  งานอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 
         -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
         -  งานรักษาความสะอาด 
1.10  งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
          -  การประชาสัมพันธ ์
          -  งานการอ านวยการ 
          -  งานปรับปรุงและพฒันาท่องเที่ยว 

 

   
๒. กองคลัง ๒. กองคลัง  

๒.๑ งานการเงิน 
     - งานการเงิน 
     - งานรับและเบิกจ่ายเงิน 
     - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
     - งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒ งานบัญชี 
     - งานการบัญช ี
     - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
     - งานงบการเงินและงบทดลอง 
     - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และค่าเช่า 
     - งานพัฒนารายได ้
     - งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรับ 
     - งานทะเบียนคุมและเร่งรดัรายได ้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษ ี
     - งานพัสดุ 
     - งานะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภณัฑ์และ 
        ยานพาหนะ 

๒.๑ งานการเงิน 
     - งานการเงิน 
     - งานรับและเบิกจ่ายเงิน 
     - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
     - งานเก็บรักษาเงิน 
 ๒.๒ งานบัญชี 
     - งานการบัญช ี
     - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
     - งานงบการเงินและงบทดลอง 
     - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และค่าเช่า 
     - งานพัฒนารายได ้
     - งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรับ 
     - งานทะเบียนคุมและเร่งรดัรายได ้

      ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
     - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษ ี
     - งานพัสดุ 
     - งานะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภณัฑ์และยานพาหนะ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างแผนอัตราก าลังใหม่  
3. กองช่าง 3. กองช่าง  
3.1  งานก่อสร้าง 
        -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
        -  งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
       -  งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
          -  งานประเมินราคา 
          -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
          -  งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
         -  งานประสานกิจการประปา 
         -  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
         -  งานระบายน้ า 
3.4  งานผังเมือง 
           - งานส ารวจและแผนท่ี 
           -  งานวางพัฒนาเมือง 
          -  งานควบคุมทางผังเมือง 

3.1 งานธุรการ 
3.2  งานก่อสร้าง 
        -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
        -  งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน และฝาย 
        -  งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.3  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
         -  งานประเมินราคา 
         -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
        -  งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.4  งานประสานงานสาธารณูปโภค 
         -  งานประสานกิจการประปา 
         -  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
         -  งานระบายน้ า 
3.5 งานผังเมือง 
       -  งานส ารวจ และแผนท่ี 
       -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 

 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4. กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   4.1  งานส่งเสริมกิจการโรงเรยีน 
          -  งานข้อมูล 
          -  งานประสานกิจกรรม 
          -  งานส่งเสริมการศึกษา 
  4.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          - งานข้อมูลพัฒนาการเดก็ 
          -  งานวิชาการและส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 
          -  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          -  งานติดตามและประเมนิผล 
  4.3  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
         - งานศูนย์เยาวชน 
         - งานการกีฬา 
         - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
         -  งานศูนย์วัฒนธรรม 
  4.4  งานสังคมสงเคราะห ์
        - งานสงเคราะห์เด็กสตรีและคนชราและผู้พิการ 
        -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
        -  งานข้อมูล 
  4.5  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
        - งานฝึกอบรมอาชีพ 
        - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
        -  งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ  

4.1   งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
           -  งานข้อมูล 
           -  งานประสานกิจกรรม 
           -  งานส่งเสริมการศึกษา 
4.2  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           -  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
           -  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
           -  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
           -  งานติดตามและประเมนิผล 
4.3  งานศาสนาและวัฒนธรรม 
        -  การประชาสัมพันธ์ 
        -  งานการอ านวยการ 
        -  งานศาสนาและวัฒนธรรม 
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8.2  วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 ตามข้อ 8.1  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง ได้วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งของภารกิจที่
จะต้องด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และสามารถน าผลมาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 
 

 
ล าดับที่ 

 

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตราก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดวา่จะตอ้ง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

 

เพิ่ม/ลด 
 

หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
1 นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง 

(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
1 1 1 1 - - -  

2 นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น 
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

1 1 1 1 - - -  

 ส านักงานปลัด (01)         
3 นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 

(หัวหน้าส านักปลัด) 
1 1 1 1 - - -  

4 นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/
ช านาญการ 

1 1 1 1 - - -  

6 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
7 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
8 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

9 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
 พนักงานจ้างทั่วไป         

10 พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
11 คนงาน 1 1 1 1 - - -  

 กองคลัง (02)         
12 นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น 

(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
1 1 1 1 - - -  

13 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน/
ช านาญงาน  

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
 

14 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
15 เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ปฏบิัติงาน/

ช านาญงาน 
1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

16 ผูช้่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  
17 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  

          
 พนักงานจ้างทั่วไป         

18 คนงาน 1 1 1 1 - - -  
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  (ต่อ)  
 

 

 
ล าดับที่ 

 

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตราก าลัง

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดวา่จะตอ้ง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

 

เพิ่ม/ลด 
 

หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
 กองช่าง (03)         

19 นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
 

20 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
21 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         
22 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
 พนักงานจ้างทั่วไป         

23 คนงาน 1 1 1 1 - - -  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (04)         

24 นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 

1 1 1 1 - - -  

25 นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
26 ครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ได้รับจัดสรรอัตรา

ต าแหน่งจาก สถ.  
 พนักงานจ้างทั่วไป         

27 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 2 2 2 2 - - -  

 รวม 28 28 28 28 - - -  
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
          

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

 

-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
-  งานกิจการสภา 
-  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

-  งานการเงิน 
-  งานการบัญช ี
-  งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได ้
-  งานทะเบยีนทรัพย์สินและพัสด ุ
 

-งานธุรการ 
-งานก่อสร้าง 
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งานประสานงานสาธารณูปโภค 
-งานผังเมือง 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  

 

กองคลัง 
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

ส านักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

กองช่าง 
 (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

-งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 



-27- 
 

โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

    
  

                   
                   
                   
                   

    
                    

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
 

ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1  - - 2 - - - 1 - - 1 2 7 

หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
 

งานนโยบายและแผน 
 

งานกฎหมายและคด ี
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภยั 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

งานสังคมสงเคราะห ์
 

งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม 
 

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
 

-   เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน (1) 
 

-   ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ   (1) 
 -   พนักงานขบัรถยนต์  (1) 

 -  คนงาน  (1) 
 

-  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1) 
 -   เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน (1) 

 

   -   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  (1) 
 

-   นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ/ช านาญการ  (-) 
 

-  เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติการ/ช านาญการ  (-) 
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โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
 

ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - 2 - - - 2 1 6 

ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

 

งานการเงิน 
 

งานบัญชี 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

-   เจ้าพนกังานการเงินและบัญชปีฏิบัตกิาร/ช านาญการ 

-   ผู้ช่วยเจา้พนกังานการเงินและบัญช ี  (1) 
 

-     เจา้พนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  (1) 
 

-   เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  (1) 
 -   ผู้ช่วยเจา้พนกังานพัสดุ   (1) 

 
-  คนงาน  (1) 
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โครงสร้างกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
 

ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - 1 1 - - 1 1 4 

ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (-) 

 

งานธุรการ 
 

งานก่อสร้าง 
 

งานผังเมือง 
 

งานประสานสาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค 

 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

-   เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน (1) 
 -   ผู้ช่วยเจา้พนกังานธุรการ   (1) 

 
- นายช่างโยธาช านาญงาน   (1) 

 -   คนงาน   (1) 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
 

ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 - - - - - - - - 2 4 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น) (1) 

 

งานส่งเสริมกจิการโรงเรียน 
โ 
 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  

 -  นกัวิชาการศึกษาปฏบิัติการ  (1) 
 

-  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  (2) 
 

งานส่งเสริมการท่องเท่ียว
  

 
-  ครูผู้ดูแลเด็ก  (-) 
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
    

  ในการบริหารงานขององค์กรต่างๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดขององค์กรก็คือ 
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร  เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรทางการบริหารอ่ืนๆขององค์กรใน
การด าเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้  
ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรก็เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร  ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถ
รักษาความสมดุลระหว่างปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง  
องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้ก าลังคนอย่างเหมาะสม  และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กร
ให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิงได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กร  อันได้แก่  ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด  ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานให้ส าเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้  จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้ 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การเช้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือ
สถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด  โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองมานิง เป็นผู้จัดอบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะสายงานของบุคลากร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้  หรือ ประสบการณ์ในการท างาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชียวชาญจากส่วนราชการอ่ืนๆตลอดจนถึงการ
ขอรับค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล  หน่วยงานตรวจสอบอื่นๆเช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

4 .จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพ่ือให้
บุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ  มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพ้ืนที่การ
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นเพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
ลง ลดความซ้ าซ้อนของงานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง  อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ให้คุ้มค่ามากข้ึน 
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7 .ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  และส่งเสริมให้
หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ใช้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด 
 

๑๓. ประกาศคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร 
      ส่วนต าบลคลองมานิง 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์
ส่วนตน อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมภิบาล โดยยึดหลักตาม
ค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง

วินัย 
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