แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

คานา
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่ามีความสาคัญยิ่งแสดงถึง
ความมี ศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การโดยเฉพาะองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต้ อ งมี ห น้ า ที่ ม ากขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
นอกจากจะมีกาหนดไว้พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ แล้ว
ดังนั้น การจัดหาบุคลากรจะต้องเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ที่จาเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ
แก่ป ระชาชนขณะเดีย วกัน ต้องคานึ งถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณเกี่ยวกับการบริห ารบุคคลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่นกัน ประกอบกับ ข้อ ๕ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐาน
ของตาแหน่ งพนั กงานส่ ว นตาบล และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่ ว นตาบล ลงวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๔๕ การประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลขององค์การ
บริ หารส่ว นตาบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบลจังหวัดนครราชสี มา (ก.อบต.) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานส่วนตาบล วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ประกอบกับคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ได้กาหนดประกาศ เรื่อ ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 คณะทางาน
จัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง
๓ ปี ขึ้น ประกอบกับ มติคณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบลจังหวัดนครราชสี มา ในการประชุมครั้ งที่
9/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบให้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563)

องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง

สารบัญ
เรื่อง
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๔. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นทีต่ าบลสามเมือง
๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองจะดาเนินการ
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
๘. โครงสร้างการกาหนดตาแหน่ง
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๑๔. ภาคผนวก
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบล
บันทึกรายงานประชุม
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓)
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานของรัฐ
เป็นสิ่งที่สาคัญและต้องดาเนินการ
ต่อเนื่องเนื่องจากการกาหนดอัตรากาลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกาหนดอัตราเงินเดือน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกันประกอบกับ แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามเมือง จะสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง จึง
จาเป็นต้องจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผน
อัตรากาลังฉบับเดิมเป็นสาคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ต่อเนื่อง
โดยใช้หลักการและวิธีการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ดังนี้
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ย วกั บ อัตราตาแหน่ ง กาหนดให้ คณะกรรมการข้ าราชการหรือพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น
(ก.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จานวนเท่าใด ให้ คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิ ดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
ปริมาณ และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.
จังหวัด) ทั้งนี้ ให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่ ว น
ท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและ
การใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่ว นท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบโดยได้กาหนดให้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบล แต่งตั้ง
คณะกรรมการจั ดทาแผนอัตรากาลั ง วิเคราะห์ อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง อาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-256๓ ขึ้น

-๒-

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีโครงสร้า งการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน
๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองให้เหมาะสม
๒.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล เกิดประโยชน์ต่ อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มี
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือ ง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง เป็นประธานคณะทางาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1 คน เป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓) โดยให้มีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเ คราะห์ ภ ารกิจ อานาจหน้า ที่ความรั บผิ ดชอบขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล
สามเมือง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ส ามารถแก้ ปั ญ หาของจั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3.3 กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่งและระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานรวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ
3.4 จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
3.5 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

-33.6 ให้ใช้หลักการ PUT THE LINE MAN ON THE LINE JOB ในการจัดคนให้เข้ากับ
งาน เพื่อประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึ้น
3.7 การกาหนดกรอบอัตรากาลัง พิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) หน่วยงานมี
โครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจากัดกาลังคน
ภาครัฐ
3.8 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิ เคราะห์ตาแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการกาหนดหลักเกณฑ์ จะช่วยให้กระบวนการกาหนด
ตาแหน่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ
3.9 สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่างๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหาอะไร
จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม
โดยทั่วไปการกาหนดจานวนตาแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กร ควรคานึงถึงการกาหนดให้มี
จานวนที่เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน ในการวิเคราะห์จานวน
ตาแหน่งจาเป็นทีเ่ จ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสม
กับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ตาแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนที่
จะพิจารณาวิเคราะห์จานวนตาแหน่งในส่วนราชการใด จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้ องทราบรายละเอียดพื้นฐานใน
เรื่องดังต่อไปนี้ คือ
1. หน้าที่ ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และวิธีการดาเนินงานของหน่วยงานที่
จะกาหนดจานวนตาแหน่งให้
2. การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตรากาลังให้หน่วยงานที่จะกาหนดตาแหน่ง โดยจาเป็นต้อง
ทราบอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมและที่จะกาหนดเพิ่มขึ้นใหม่
3. เหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องมีตาแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้
อ านาจแก่ ส่ ว นราชการนั้ น เพิ่ ม ขึ้ น มี ง านใหม่ ต ามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตามโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกั บรัฐด้านใด หรือรองรับการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองในด้านใด หรือตาม
นโยบายของผู้บริหาร งานเดิมมีอะไรบ้าง ที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิม
จะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ เช่น การเพิ่มโครงการหรือมีการเพิ่มหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ
กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4. เกณฑ์การคานวณจานวนตาแหน่ง ซึ่งส่วนราชการได้กาหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการที่
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลสามเมื องจะกาหนดจานวนตาแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้ น โดยการ
เปรียบเทียบกาลังคนที่มีอยู่เดิมกับภาระงานที่ต้องทา โดยคานวณมาตรฐานการทางานให้ได้ว่า คน 1 คน ใน
1 วัน สามารถทางานในตาแหน่ งได้มากน้อยเพียงใด และภาระงานทั้งปีที่จะมีจานวนเท่าใด เพื่อที่จะ
คานวณว่าใน 1 ปี ใช้จานวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั้น และอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่ มีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อย
กว่าเกณฑ์ที่คานวณไว้หรือไม่
5. หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งที่จะกาหนดขึ้นใหม่เป็นรายตาแหน่ง ควรทราบก่อน
ว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Mission Oriented) นั้นเป็นอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ที่
ควรปฏิบัติงานเท่านั้น (Function Oriented)
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1. ทบทวนกระบวนการทางานและขั้นตอนการทางาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
2. ทาการสารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้อง
ทาเพิ่มหรือไม่จาเป็นต้องทาหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทาได้
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนอัตรากาลังประจาปี เช่น จานวนบุคลากร
ปัจจุบัน งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
4. นางบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาคานวณอัตรากาลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือน
บุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดาเนินงาน
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio
analysis) ประสิทธิภาพการทางาน พนักงานต่ออุปกรณ์
6. นาการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจานวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
7. จัดทาแผนอัตรากาลังประจาปีของหน่วยงานต่าง ๆ
8. ควบคุมอัตรากาลังคนตามแผนอัตรากาลังประจาปี
9. ดาเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจานวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจาก
หน่วยงานที่มีอัตรากาลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากาลังขาด
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากาลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนด

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
1 ภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลสามเมือง
ประวัติตาบล
ตาบลสามเมือง เดิมตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบลสามเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล และ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ต่อมาได้แบ่งเขตการปกครองจากอาเภอบั วใหญ่ ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอาเภอสีดา
และประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 51 ง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2540 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ตาบลสามเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของอาเภอสีดา
ชนกลุ่มแรกเป็นคนไทยโคราชได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านสามเมือง และมีคนไทยอีสานอพยพมา
จากจังหวัดมหาสารคามมาตั้งถิ่นฐานรวมอยู่ด้ว ย ได้นาเอาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานมา
เผยแพร่ จ วบจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ในสมั ย ก่ อ นต าบลสามเมื อ ง เป็ น ต าบลที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ เป็ น อู่ ข้ า วอู่ น้ า มี
ทรัพยากรธรรมชาติ อยู่มากมาย มีลาน้าที่ใสสะอาดไหลอยู่ตลอดปี ในปัจจุบันนี้เรียกว่า “ลาห้วยยาง”

ที่ตั้งสานักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 4 ตาบลสามเมือง อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา หมายเลข
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ที่ตั้งอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง เป็นตาบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอสี
ดา ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสาราญ ตาบลสามเมือง อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่
ติดทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ระยะทางห่ างจากที่ว่าการอาเภอสี ดา
ประมาณ 7 กิโ ลเมตร ห่ างจากจั ง หวัดนครราชสี ม า 86 กิโ ลเมตร ห่ า งจากจังหวัดขอนแก่น 100
กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 340 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมประมาณ 24.88 ตารางกิโลเมตร
โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อตาบลเมืองพะไล กิ่งอาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลาห้วยยางทางทิศตะวันตกของบ้านหลบทุ่ม
บริเวณพิกัด T C 339285 ไปทางทิศใต้ตามลาห้วยยางจดคันนาทาง
ทิศตะวันออกบ้านตะคร้อบริเวณพิกัด T C 341278 ไปทางทิศ
ตะวันออกตามคันนาจดทางสาธารณะหนองหว้า – บ้านแฝกทางทิศ
เหนือของบ้านแฝกบริเวณพิกัดที่ T C 369279 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามทางสาธารณะหนองหว้า – บ้านแฝก จดคันนา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านหนองหว้าบริเวณพิกัด T C378287 ไป
ทางทิศตะวันออกตามคันนาจดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ทางทิศ
ตะวันตกของบ้านน้อยบริเวณพิกัด T C 396285 รวมระยะทางทิศ
เหนือประมาณ 9 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติดต่อตาบลสีดา กิ่งอาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของบ้านน้อยบริเวณพิกัด T C 396285 ไปทางทิศใต้ตามถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จดร่องน้าทางทิศเหนือของบ้านหัวตะโมน
บริเวณพิกัด T C 375217 ไปทางทิศตะวันออกตามร่องน้าจดคันนา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านหัวตะโมนบริเวณพิกัด T C
386216 ไปทางทิศใต้ตามคันนาจดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
202 ทางทิศตะวันออกของบ้านทางพาดสีดาบริเวณพิกัด T C
380199 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศใต้
ติดต่อตาบลโพนทอง กิ่งอาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ทางทิศตะวันออก
ของบ้านทางพาดสีดาบริเวณพิกัด T C 380199 ไปทางทิศตะวันตก
ตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 จดสี่แยกสีดาที่บ้านทางพาด
สีดาบริเวณพิกัด T C 375200 ไปทางทิศเหนือตามถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 จดคันนาจดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202
ทางทิศตะวันออกของบ้านโนนสังบริเวณพิกัด T C 365201 ไปทาง
ทิศตะวันตกตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 จดคันนาทางทิศ
ตะวันตกของบ้านลิงส่องบริเวณพิกัด T C 346204 รวมระยะ
ทางด้านทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร
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ติดตาบลกุดจอก อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ทางทิศตะวันตกของ
บ้านลิงส่องบริเวณพิกัด T C 346204 ไปทางทิศเหนือตามคันนา
จดสันเนินทางทิศตะวันออกของบ้านโคกเพ็ดบริเวณพิกัด T C
349225 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามสันเนิน จดทางสาธารณะ
หนองเชียงโข่ – สามเมือง ทางทิศตะวันตกของบ้านสามเมืองบริเวณพิกัด
T C 324285 ไปทางทิศเหนือตามคันนาจดทางสาธารณะทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านอ้อยช้างบริเวณพิกัด T C 330272 ไป
ตามทางสาธารณะ จดลาห้วยยางทางทิศตะวันตกของบ้านหลบทุ่ม
บริเวณพิกัด T C 339285 รวมระยะทางทิศตะวันตกประมาณ 11
กิโลเมตร

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 51 ง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2540
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-8เนื้อที่
ตาบลสามเมือง มีพื้นที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อาเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอาเภอสีดา พื้นที่รวมประมาณ 24.88 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นตาบล
ค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
หมูที่
1
2
3
4
5
6
9
10

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านสามเมือง
บ้านโนนเมือง
บ้านแฝก
บ้านโนนสาราญ
บ้านโนนกอก
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านตะกุดขอน
บ้านตะคร้อ

เนื้อที่ (ไร่)
1,310
1,979
3,518
3,182
2,653
2,806
1,061
847

อันดับ
6
5
1
2
4
3
7
8

ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายลูกรัง และบางแห่งเป็นดิน
เค็ม ดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ อากาศร้อนแห้ง มีแหล่งน้าธรรมชาติเป็นหัวใจสาคัญในการดารงชีวิตของ
ประชาชนในตาบลสามเมือง 2 สาย คือ ลาห้วยยาง และลาห้วยอีสานเขียว ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาศัยลาห้วยทั้งสองใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรมี 8 หมู่บ้าน
คือ
หมู่ที่ 1 บ้านสามเมือง
หมู่ที่ 5 บ้านโนนกอก
หมู่ที่ 2 บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 3 บ้านแฝก
หมู่ที่ 9 บ้านตะกุดขอน
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสาราญ
หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อ
โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
จดตาบลเมืองพะไล
อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก
จดตาบลสีดา
อาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
จดตาบลโพนทอง
อาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
จดตาบลกุดจอก
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ท้องที่ในตาบลอยู่ในเขตรับผิดชอบหน่วยงานอื่น
 มี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 7 บ้านหัวตะมน และหมู่ 8 บ้านโนนซาด อยู่ในเขตรับผิดชอบเทศบาล
ตาบล
สีดา
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ประชากร
 จานวนประชากร ชาย
 จานวนประชากร หญิง
 จานวนประชากร รวม
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
9
10

บ้านสามเมือง
บ้านโนนเมือง
บ้านแฝก
บ้านโนนสาราญ
บ้านโนนกอก
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านตะกุดขอน
บ้านตะคร้อ
รวม

2,092 คน
2,178 คน
4,270 คน

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
259
245
504
253
247
500
315
356
671
326
350
676
510
562 1,072
283
286
569
96
78
174
50
54
104
2,092 2,178 4,270

จานวน
ครัวเรือน
112
135
197
211
300
166
39
29
1,189

รายชื่อผู้นา
นายอภิชาติ ธรรมประกอบ
นายพนม เพ็ชรทะเล
นายอัครพงษ์ จันทกล
นายบุญทัน อะโน
นายพิพัฒน์ การงาน
นายวิรัตน์ นาคคา
นางสมพาน รุ่งเรืองศรี
นายสุบัน กมลตรี

ที่มา : ทะเบียนราษฎรอาเภอสีดา กรมการปกครอง(สารวจข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 255๙)

โครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริ หารส่ว นตาบลสามเมือง ตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ซึ่งผู้ที่จะ
เดินทางมา จั งหวัดขอนแก่น หรือเดินทางไปกรุงเทพมหานคร หรือเดินทางไปหลายๆ จังหวัดในอีสาน
ตอนบน จะต้องเดินทางผ่านถนนเส้นนี้ นับเป็นจุดเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ
การคมนาคม
 การคมนาคมสายหลัก
จานวน 3 เส้นทางหลัก
การโทรคมนาคม
 การบริการระบบอินเตอร์เน็ตตาบล
จานวน 1 แห่ง
 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
จานวน 9 แห่ง
 หอกระจายข่าว
จานวน 8 แห่ง
การไฟฟ้า
การบริการกระแสไฟฟูา อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟูาได้เกือบครบทุกหลังคาเรือน ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟฟูาส่องสว่าง) ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ครอบคลุมถนนสายหลัก ดังนี้

-10ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
เสาไฟ (ต้น)
เสาที่ติดตั้งโคมไฟ (ต้น)
บ้านสามเมือง
1
71
15
บ้านโนนเมือง
2
37
15
บ้านแฝก
3
30
21
บ้านโนนสาราญ
4
40
25
บ้านโนนกอก
5
47
32
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
เสาไฟ (ต้น)
เสาที่ติดตั้งโคมไฟ (ต้น)
บ้านโนนสมบูรณ์
6
61
34
บ้านตะกุดขอน
9
14
8
บ้านตะคร้อ
10
5
5
รวม
305
155
ที่มา : กองช่าง อบต.สามเมือง (สารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2559)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ด้านเศรษฐกิจ
๑. การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ร้อยละ 44.38 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
44.31 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ
0.07
ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้าง
ร้อยละ
19.58 ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค้าขาย
ร้อยละ
2.12
ของจานวนประชากรทั้งหมด
๒. การประมง
(ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองไม่มีการประมง)
๓. การปศุศัตว์
- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น
การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จานวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
โค
614 ตัว
กระบือ 373 ตัว
สุกร 319 ตัว
เป็ด 334 ตัว
ไก่ 6,353 ตัว
อื่นๆ (ห่าน) ๕ ตัว
๔. การบริการ
สถานประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
 ประเภทจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง/ปั๊มน้ามันอัตโนมัติหยอดเหรียญ
1. นางสุมาลี มาปะเม
2. นายสิทธิชัย เผ่าผม
 ประเภทกิจการด้านการผลิตพลังงานไฟฟูา
1. บริษัทบางกอกโซลาร์พาวเวอร์ จากัด
2. บริษัทโซล่าเพาเวอร์ (โคราช 3) จากัด
 ประเภทกิจการด้านการก่อสร้าง

2

แห่ง

2 แห่ง
5 แห่ง

-๑๑ ประเภทกิจการด้านยานยนต์
1. บริษัทนครราชสีมาฮอนด้าออโต้โมบิล จากัด
2. บริษัทคูโบต้าเบญจพลนครราชสีมา จากัด
3. บริษัทเบญจพลออโต้ จากัด
 ประเภทกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว
1. กล้วยไม้ปุารีสอร์ท
2. ตะวันฉายรีสอร์ท

3 แห่ง

2 แห่ง

ด้านสังคม
1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนประถมศึกษา จานวน
3
ชื่อสถานศึกษา

พื้นที่ (ไร่)

โรงเรียนวัดบ้านสาม
เมือง

9 ไร่
3 งาน
93 ตร.ว.
22 ไร่
2 งาน

โรงเรียนบ้านแฝก
โรงเรียนวัดบ้านโนน
กอก

11 ไร่

ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 1
ต.สามเมือง
อ.สีดา จ.นม.
หมู่ 3
ต.สามเมือง
อ.สีดา จ.นม.
หมู่ 5
ต.สามเมือง
อ.สีดา จ.นม.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนเมือง

พื้นที่
(ไร่)
2 งาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 งาน
บ้านแฝก-โนนสาราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนกอก

1 ไร่

ที่ตั้ง
หมู่ 2
ต.สามเมือง
อ.สีดา จ.นม
111 หมู่ 3
ต.สามเมือง
อ.สีดา จ.นม.
หมู่ 5
ต.สามเมือง
อ.สีดา จ.นม.

เปิดสอนระดับ

แห่ง
จานวน
ครู (คน)

อนุบาล 1-2

จานวน
นักเรียน
(คน)
17

จานวน
ห้องเรียน
(ห้อง)
2

ป.1 – ป.6
อนุบาล 1-2

5

55
18

6
2

ป.1 – ป.6
อนุบาล 1-2

9

71
33

6
2

ป.1 – ป.6

8

106

6

จานวน
เปิดสอน
ระดับ

3

เบอร์ติดต่อ
นางภัทรภร ชัยรส
ผอ.โรงเรียน
08 – 1725 - 2475
นายประยุทธ ชาวดง
ผอ.โรงเรียน
08 – 7257 - 9728
นายอุดม การชงัด
ผอ.โรงเรียน
08 – 4410 - 3881

แห่ง

จานวน จานวน
จานวน
นักเรียน ห้องเรียน
ครู (คน)
(คน)
(ห้อง)

เบอร์ติดต่อ

เด็กก่อนวัย
เรียน

2

22

1

นางพรรณิภา อาศัยนา
08 – 7872 - 6732

เด็กก่อนวัย
เรียน

2

27

1

นางสุภาพร แก้วพรม
08 – 7944 - 6443

เด็กก่อนวัย
เรียน

3

53

1

นางจาปี ปักนอก
08 – 0169 - 4795

ที่มา : ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สารวจข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558)

-12สถาบันและองค์การทางศาสนา
 ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ 99.55 %
 วัด
จานวน 5 แห่ง (หมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 9)
 ศูนย์ปฏิบัติธรรม
จานวน 2 แห่ง (หมู่ที่ 1, 3)
งานประเพณี
ชื่องานประเพณี
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
งานประเพณีบุญข้าวกี่
งานประเพณีบุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ)
งานประเพณีวันสงกรานต์
งานประเพณีเลี้ยงศาลปูุตา
งานประเพณีบุญเบิกบ้าน
งานประเพณีวันเข้าพรรษา
งานประเพณีบุญข้าวประดับดิน
งานประเพณีบุญข้าวสารท
งานประเพณีวันออกพรรษา
งานประเพณีตักบาตรเทโว
งานประเพณีวันลอยกระทง

เดือนที่จัดงานประเพณี
เดือนมกราคม
ขึ้น 3 ค่า เดือน 3
ขึ้น 13 และ 14 ค่า เดือน 3
เดือนสี่
วันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี
เดือนหก
ขึ้น 15 ค่า เดือน 7
ขึ้น 15 ค่า เดือน 8 ของทุกปี
ขึ้น 14 ค่า เดือน 9 ของทุกปี
ขึ้น 15 ค่า เดือน 10 ของทุกปี
ขึ้น 15 ค่า เดือน 11 ของทุกปี
แรม 1 ค่า เดือน 11 ของทุกปี
ขึ้น 15 ค่า เดือน 12 (วันเพ็ญเดือนสิบสอง)

ทีม่ า : งานนโยบายและแผน สานักงานปลัด อบต.สามเมือง (สารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.
2558)

2 ด้านสังคมสงเคราะห์

จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ

หมู่ที่
บ้านสามเมือง หมู่ที่ 1
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2
บ้านแฝก หมู่ที่ 3
บ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 4
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 5
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6
บ้านตะกุดขอน หมู่ที่9
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 10
รวม

ชาย
35
27
57
55
65
31
9
7
286

ผู้สูงอายุ
หญิง
29
37
60
69
73
44
12
9
333

รวม
64
64
117
124
138
75
21
16
619

ผู้พิการ
ชาย หญิง รวม
6
5
11
5
3
8
9
8
17
12
5
17
20
10
30
8
6
14
4
1
5
1
1
2
65
39 104

ที่มา : งานพัฒนาชุมชน สานักงานปลัด อบต.สามเมือง (สารวจข้อมูล ณ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558)

ผู้ป่วยเอดส์
ชาย หญิง
1
1

รวม
1
1
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3 ด้านการสาธารณสุข



อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน จานวน 93 คน
อัตราการมีและใช้สว้ มลาดน้าร้อยละ 100

หน่วยงานที่ให้บริการ
ชื่อสถานพยาบาล

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลโนนกอก

เลขที่ 102 หมู่ 6 ต.สามเมือง
อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430

จานวน
หมายเลขโทรศัพท์
บุคลากร (คน)
8
09 - 3324 - 6873

จานวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนกอก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

กลุม่

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

โรคติดเชื้อและปรสิต
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือกและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
โรคระบบประสาท
โรคตารวมส่วนประกอบของตา
โรคหูและปุุมกกหู
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบหายใจ
โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกาเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์จนถึง 7 วันหลัง
คลอด
รูปร่างผิดปกติแต่กาเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กาเนิดและโครโนโซมผิดปกติ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่
สามารถ
จาแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
การเป็นพิษและผลที่ตามมา
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทาให้ปุวยหรือตาย
อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................
รวม

17
18
19
20
21
22

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนกอก (สารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558)

จานวน
ผู้ป่วย
117
1
5
860
214
245
34
853
1,440
970
355
3,098
1,581
1
206
10,040
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4 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หน่วยงาน / องค์กร
ชื่อ
ที่ตั้ง
สถานีตารวจภูธรสาขาย่อยสามเมือง หมู่ที่ 4 ต. สามเมือง
อ. สีดา จ.นครราชสีมา
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน อบต.สามเมือง
(อปพร.)
ตารวจบ้าน
อบต.สามเมือง

จานวน (คน)
1
75
50

ที่มา : สานักงานปลัด อบต.สามเมือง (สารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558)

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 ที่สาธารณประโยชน์ หลายแห่ง เช่น ทาเลเลี้ยงสัตว์ จานวน 200 ไร่
ทรัพยากรน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
 ลาห้วยยางยาวประมาณ
 ลาห้วยอีสานเขียวยาวประมาณ
 บึง หนอง และอื่นๆ
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
 ประปาหมู่บ้าน
จานวน
 บ่อบาดาล
จานวน
 ฝายคอนกรีต
จานวน
 หนอง
จานวน
 สระน้า
จานวน

12.5 กิโลเมตร
7
กิโลเมตร
34 สาย
9
5
5
4
11

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

1. ฝายน้าล้น ลาห้วยยาง
ประเภทแหล่งน้า

ฝายน้าล้น ลาห้วยยาง

ที่ตั้งบ้านโนนเมือง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2
18.6 เมตร
34 เมตร
3.5 เมตร
3 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 ,2 ,10)
102,000 ลูกบาศก์เมตร

หมายเลขโทรศัพท์

-1๕2. ฝายน้าล้น ลาห้วยยาง
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

ฝายน้าล้น ลาห้วยยาง
บ้านแฝก หมู่ที่ 3
6 เมตร
20 เมตร
2.5 เมตร
2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3, 4)
54,000 ลูกบาศก์เมตร

3. ฝายน้าล้น ลาห้วยอีสานเขียว
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

ฝายน้าล้น ลาห้วยอีสานเขียว
บ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 4
16 เมตร
8 เมตร
2.8 เมตร
2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3, 4)
35,840
ลูกบาศก์เมตร

4. ฝายน้าล้น ลาห้วยยาง
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

ฝายน้าล้น ลาห้วยยาง
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 5
25 เมตร
34 เมตร
2.5 เมตร
3 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 5 ,6 , 9)
150,000 ลูกบาศก์เมตร

5. หนองใหญ่
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
เนื้อที่ (ไร่)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

หนองน้า
บ้านสามเมือง หมู่ที่ 1
75 ไร่
2 เมตร
3 หมู่บ้าน (หมูท่ ี่ 1 ,2 ,10)
24,000 ลูกบาศก์เมตร

-1๖6. หนองเผนิก
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
เนื้อที่ (ไร่)
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

หนองน้า
บ้านแฝก หมู่ที่ 3
18 ไร่
128 เมตร
235 เมตร
3 เมตร
2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3, 4)
90,240 ลูกบาศก์เมตร

7. หนองโพธิ์
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
เนื้อที่ (ไร่)
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

หนองน้า
บ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 4
14 ไร่
300 เมตร
473 เมตร
3.5 เมตร
2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3, 4)
62,000 ลูกบาศก์เมตร

8. หนองแมว
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

หนองน้า
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 5
80 เมตร
170 เมตร
2.5 เมตร
2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 5, 6)
34,000 ลูกบาศก์เมตร

9. สระแดง
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

สระ
บ้านสามเมือง หมู่ที่ 1
63 เมตร
65 เมตร
3 เมตร
1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1)
4,095 ลูกบาศก์เมตร

-1๗10. สระโกรก
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

สระ
บ้านสามเมือง หมู่ที่ 1
72 เมตร
143 เมตร
2.5 เมตร
1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1)
25,740
ลูกบาศก์เมตร

11. สระหนองแสง (สระวัด)
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

สระ
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2
50 เมตร
120 เมตร
2 เมตร
2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 ,2)
12,000 ลูกบาศก์เมตร

12. สระมน
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

สระ
บ้านแฝก หมู่ที่ 3
50 เมตร
70 เมตร
3 เมตร
2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3 ,4)
10,500 ลูกบาศก์เมตร

13. สระโกรก
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
เนื้อที่ (ไร่)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

สระ
บ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 4
1 ไร่
1 เมตร
2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3 ,4)
1,000 ลูกบาศก์เมตร

-๑๘14. สระวัดโนนกอก
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

สระ
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 5
70 เมตร
100 เมตร
3.5 เมตร
2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 5 ,6)
24,500 ลูกบาศก์เมตร

15. สระวัดโนนสมบูรณ์ (หนองกระทุ่ม)
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

สระ
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6
37 เมตร
145 เมตร
3.5 เมตร
1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 6)
18,777 ลูกบาศก์เมตร

16. สระหนองขวาง
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

สระ
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6
45 เมตร
100 เมตร
3
เมตร
1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 6)
13,500 ลูกบาศก์เมตร
14,025 ลูกบาศก์เมตร

17. สระหนองหัวลิง
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

สระ
บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 9
58 เมตร
110 เมตร
3.5 เมตร
1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 9)
22,330 ลูกบาศก์เมตร

-๑๙18. สระตะกุดขอน
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

สระ
บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 9
40 เมตร
300 เมตร
3 เมตร
1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 9)
36,000 ลูกบาศก์เมตร

19. สระบ้านตะคร้อ
ประเภทแหล่งน้า
ที่ตั้ง
กว้าง (เมตร)
ยาว (เมตร)
ลึก (เมตร)
จานวนหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ความสามารถในการกักเก็บน้า (ล.บ.ม.)

สระ
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 10
36 เมตร
36 เมตร
3 เมตร
1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 10)
3,555 ลูกบาศก์เมตร

ที่มา : ส่วนโยธา อบต.สามเมือง (สารวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558)

5. ข้ออื่นๆ
มวลชนจัดตั้ง
 ลูกเสือชาวบ้าน
 อสม.
 อปพร.

จานวน 2 รุ่น
จานวน 93 คน
จานวน 75 คน

สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ปัญหาน้าท่วมขังในฤดูฝนต้องการการระบายน้าให้เป็นไปโดยสะดวก
๑.๒ ปัญหาถนนที่ไว้สัญจรยังไม่ครบถ้วน มาตรฐาน
๑.๓ ปัญหาแสงสว่างในเวลาค่าคืน
๑.๔ ปัญหาการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม
๑.๕ ปัญหาแหล่งน้า และระบบประปาไม่มาตรฐาน
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่า
๒.๒ ปัญหาการว่างงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่า
๒.๓ ปัญหาขาดทุนรอนในการประกอบอาชีพ
๒.๔ ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
๒.๕ ปัญหาต้นทุนในการผลิตสินค้าเกษตรสูง

-2๐๓. ปัญหาด้านสังคม
๓.๑ ปัญหาด้านยาเสพติด ซึ่งบางแห่งมีการเสพและจาหน่ายยาเสพติด
๓.๒ ปัญหาการไม่มีงานทาในวัยแรงงาน (๑๓-๖๐ ปี)
๓.๓ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
๔.๑ ปัญหาการจัดเก็บรายได้
๔.๒ ปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชน
๔.๓ ปัญหาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน
๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ปัญหาขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่สาธารณะและนันทนาการ
๕.๒ การทิ้งและกาจัดขยะมูลฝอย
๕.๓ ปัญหาได้รับการรบกวนจากเสียงและกลิ่น
6. ปัญหาด้านสาธารณสุข
6.๑ ปัญหาการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัยไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
6.๒ ปัญหาด้านความร่วมมือในการแก้ไขโรคติดต่อ
6.๓ ปัญหาจากเหตุรบกวนหรือเหตุราคาญ
๗. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗.๑ ปัญหาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
๗.๒ ปัญหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
๗.๓ ปัญหาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
๗.๔ ปัญหาการห่างหายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ปัญหาด้านแหล่งน้า
8.๑ ปัญหาน้าอุปโภคบริโภคยังไม่ทั่วถึง
8.๒ ปัญหาแหล่งน้า คูคลอง มีวัชพืชและตื้นเขิน
๙. ปัญหาด้านอื่น ๆ
๙.๑ ประสานแผนงานหรือการทางานกับหน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นอื่น
ข้างเคียง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
การที่องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง จะสามารถพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ได้
นั้น จะต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาบุคลากรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ได้นาวิสัยทัศน์มาเป็นกรอบในการกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากร โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน และในแต่ละด้านได้กาหนดแนวทางการ
พัฒนาบุคลการ ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

-2๑วิสัยทัศน์ (VISION) หมายถึง สภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของท้องถิ่นที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า การมองไปข้างหน้าด้วยความหวังตั้งใจ และมีโอกาสเป็นไปได้ เพราะเราเชื่อว่า
หากสภาพการณ์ดังกล่าวเช่นโครงการต่างๆ ที่สาคัญ และมีประโยชน์ต่อประชากรเกิดขึ้น แล้วจะส่งผลให้
เกิดคุณค่าความพึงพอใจของประชาชน หรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน การกินดีอยู่ดี และการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ไว้ เป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งวิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุป
บทเรียน จากอดีตการแสดงความคิดเห็น การทุ่มเทความรู้ และประสบการณ์ (พิจารณาว่าองค์กรมีข้อเด่น
ข้อด้อยอะไรบ้าง) เพื่อนามาแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น พิจารณาปัจจุบัน (พิจารณาว่าปัจจุบัน
องค์กรเป็น แบบใด คือมีบทบาทหน้าที่ในระดับใด) พัฒนาตรงไหน มีความสาคัญมากน้อยเพียงใด และ
มุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า “สรุปการกาหนดวิสัยทัศน์คือการตอบคาถามว่า ท้องถิ่นต้องการอะไรใน
อนาคต”
จากสภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานสาคัญของท้องถิ่น และสภาพปัญหาของท้องถิ่น ตลอดจนผล
การวิเคราะห์ศักยภาพในท้องถิ่น และการประเมินสถานภาพการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบัน และโอกาสการ
พัฒนา ในอนาคตของท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น และเป็นระบบแบบแผนที่วางไว้ โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
ต่างๆ แล้วจึงได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ดังนี้

“ สามเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
คู่เคียงธรรมาภิบาล บริการสาธารณะเป็ นเลิศ ”
สามเมื อ งน่ า อยู่ มุ่ ง หวั งให้ ต าบลสามเมื อ ง เป็น ต าบลรั ก ษาไว้ ซึ่ ง เอกลั กษณ์ ภู มิ ปั ญ ญา
ชาวบ้ าน ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วัฒ นธรรมอัน ดีง ามของท้ องถิ่ น ประชาชนมีค วามสามัคคี สงบสุ ข
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการสร้างสรรค์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและสังคมอย่าง
ต่อเนื่ อง รวมทั้งมีการขยายแหล่ งทรั พยากรของชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีส่ ว นร่ว ม และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับการดาเนินวิถีทางของชีวิต เพื่อให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
ก้า วสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งหวังให้ บุคลากรในองค์การบริห ารส่ ว นตาบลสามเมือง และ
ประชาชนทั่วไปเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน โดยมุ่งเน้นเรื่องการศึกษา ภาษา
สังคม วัฒนธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ งขัน กระจายรายได้ นอกจากนี้การใช้ภ าษี เพื่อกระจายความเจริญให้ เท่าเทียมกั น และการใช้
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาจะต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยสร้ างความ
พร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งหวังให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองดาเนินชีวิต
ตามรอยพ่อ โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการดารงชีวิต และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทย และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและ
วิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
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หลักธรรมาภิบาล รวมถึงส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งก็คือ
“การปกครองประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ” การทางานขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อมุ่ง
สู่ “เมืองน่าอยู่ น่าลงทุน”
บริการสาธารณะเป็นเลิศ มุ่งหวังให้ตาบลสามเมือง ให้บริการสาธารณะที่ดี มีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกระตื อรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองและองค์กร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) เพื่อให้บริการสาธารณะ มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างตรงจุด เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยดาเนินโครงการความร่วมมือกับส่วนราชการ
ต่างๆ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ สามเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริการสาธารณะเป็นเลิศ ”
พันธกิจ (Mission)
๑. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสานึกในการให้บริการ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการดารงชีวิตตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
๓. จัดระบบการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาบุคลการเพื่อเป็นมืออาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข
๕. ส่งเสริมการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๖. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๗. ส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
๘. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ (Goals)
๑. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
๒. มีระบบการพัฒนาบุคลการที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องและทั่วถึง
๓. เพื่อพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน
๔. เสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย สามารถให้บริการ
สาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๖. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน โดย
เน้นความเป็นมืออาชีพ
๗. เสริมสร้างวัฒนธรรมให้บุคลการมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
๘. เพิ่มขีดความสามารถในการดารงชีวิตตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เป้าหมาย
ส่งเสริมและสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง และพั ฒ นาองค์ ก ร ให้ มี ส มรรถนะในการท างานเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เน้นความเป็นคนเก่งและเป็นคนดี
แนวทางการพัฒนา
๑. จัดทาแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชดั เจน
๒. มีระบบสร้างแรงจูงใจการทางานเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
๓. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศให้บุคลากรทราบถึง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง
๔. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการทางาน
ตัวชี้วัด
๑. จัดทาฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒. ปรับปรุงโครงการสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
๓. จัดทาแผนสร้างความก้าวหน้าให้ชัดเจน
๔. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
เป้าหมาย
ให้ ความส าคัญกั บ การวางแผนอัตราก าลั งและการปรับอัตรากาลั ง ให้ เหมาะสมกั บภารกิ จ
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจหลายด้าน ทาให้มีอัตรากาลังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจและปริมาณงานจึงต้องมีการปรับแผนอัตรากาลังให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และปรับ
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทางานของบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่
แนวทางการพัฒนา
๑. จัดทาปรับปรุงอัตรากาลังที่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่
๒. บริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เป็นไปตามกรอบที่กาหนด
๓. มีการกาหนดกรอบอัตรากาลังเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้บุคลการเพื่อปูองกันบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่มีความก้าวหน้ามากกว่า
๔. เพิ่มอัตรากาลังผู้ปฏิบัติให้เพียงพอต่อภารกิจถ่ายโอน
ตัวชี้วัด
ปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนว
ใหม่
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ทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขั น มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ บุคลากร
จะต้องมีความสามารถ มีองค์ความรู้ และการบริหารจัดการองค์การที่ดี แม้ว่าการพัฒนาองค์กรขึ้นอยู่กับ
ปั จ จั ย หลายประการแต่ ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ บุ ค ลากร ดั ง นั้ น จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลการให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนและส่งเสริมความต้องการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
๒. จัดทามาตรฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภารกิจ โดยลดการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีจาก
ภายนอก
๓. จัดทาฐานข้อมูลกลางในการบริหารงานบุคคลเพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล โดย
กาหนดให้ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างสมรรถนะของทุก
ตาแหน่ง
ตัวชี้วัด
๑. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร
เป้าหมาย
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแรงกดดันจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไปสู่สังคมแห่งความรู้ ซึ่งเป็นสังคมที่แข่งขันด้วยความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
จาเป็นต้องอาศัยนักบริหารและบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเทคโนโลยี
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนานักบริหารทุกระดับให้ตระหนักและมีการเรียนรู้พัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับบุคคลและองค์กร
๒. กาหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างนักบริหารเป็นประจาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องที่มีผลเกี่ยวข้องกับความสาเร็จของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
๑. พัฒนาผู้บริหารและบุคลการให้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. จัดทามาตรฐานการสอนงาน เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
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เป้าหมาย
การบริ หารงานบุ คคลสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นผลสั มฤทธิ์ของงานจะต้องให้ ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน ระบบงาน และบรรยากาศในการทางาน
ตลอดจนการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจน
การน้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความประหยัด
๒. กาหนดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายหลักเพื่อสร้างค่านิยมให้บุคลากรนามาเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิต
๓. บุคลากรมีสวัสดิการต่างๆ โดยให้สอดคล้องกับความต้องของบุคลากร
๔. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
๕. มีการส่งเสริมดูแลสุขภาพกายและใจของบุคลากรเป็นประจาและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
๑. มีการจัดทาสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไว้กับหน่วยงาน
เป้าหมาย
ทรัพยากรมนุษย์ เป็น ทรัพยากรที่ความสาคัญและมีคุณค่า จึงควรพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและค่าตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจ โดยกาหนดวิธีการที่เหมาะสมในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ โดยสร้างระบบการพัฒนาและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ให้มีสมรรถนะในการทางานเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
๑. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
๒. สร้ า งสภาพแวดล้ อมและแรงจูงใจที่ ช่ว ยหล่ อ หลอมและเอื้อต่ อการสร้างกระบวนทัศ น์
วัฒนธรรม ค่านิยมใหม่ในการปฏิบัติงาน
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่
จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4. ก าหนดความชั ด เจนในความก้ า วหน้ า เช่ น การเปลี่ ย นสายงาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนาจนเองด้วยวิธีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรม
ตัวชี้วัด
๑. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน
๒. มีระบบการสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร
เป้าหมาย
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถ
ในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิ บาล
ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๑. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงการด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วาม
หลากหลายยิ่งขึ้น
๒. จัดทามาตรฐานคุณ ธรรม จริยธรรม ส่ งเสริมและประชาสั มพันธ์ให้ บุคลการเข้าใจและ
ปฏิบัติตาม
๓. สร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติและค่านิยมในการทางานของบุคลากรให้ดีขึ้น
5. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่าเสมอ
6. มีกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ โครงการส่ งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
๑. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
๒. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
๓. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
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๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีความครบถ้วนสามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพจึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองว่ามีปัญหาอะไร
และความจาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญว่ามีปัญหาด้านใดบ้าง และ
นามาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓) เพื่อสะดวกใน
การดาเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๒. จัดให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่าง
๓. จัดให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
๔. จัดให้มีการบริการด้านโทรศัพท์สาธารณะภายในหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึงให้
เพียงพอแก่ความต้องการ
๕. จัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปาที่ได้มาตรฐาน
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. ส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ไม่ให้เด็กขาดสารอาหาร
พร้อมอบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์
๓. ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมฝึกอบรมระยะสั้น
๔. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้าน ตาบล เพื่อรับเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์หรือเด็ก
ปฐมวัยในหมู่บ้าน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พัฒนาการขั้นพื้นฐานก่อนเข้าเรียน
5. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
6. จัดให้มีการบารุงสถานที่สาหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
ตลอดจนสถานที่ประชุมต่างๆ
7. การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร

-๒๘๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
๑. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. กาจัดแหล่งจาหน่าย แหล่งผลิตและไม่ให้ประชาชนติดยาเสพติด
๓. ปูองกันปราบปรามการลักทรัพย์ให้น้อยลงหรือหมดไป
๔. ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ
5. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตตาบล
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๒. ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ การรวมกลุ่ม
เป็นสหกรณ์ ตลาดชุมชน
๓. ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืช
๔. รวบรวมกลุ่มผลผลิตพืชคล้ายคลึงกัน วางแผนการผลิต การจาหน่าย
5. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมการลงทุนและการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเอง หรือร่วมกับ
บุคคลอื่น
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒. ให้มีการจัดระบบกาจัดขยะหรือเก็บขยะที่ถูกต้อง เพื่อลดปริมาณขยะที่มีให้
น้อยลง พร้อมทาให้ประชาชนมีจิตสานึกรับผิดชอบเกี่ยวกับขยะ
๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารพิษ, สารเคมี พร้อมทั้งการลดปริมาณการใช้
สารพิษ สารเคมี พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้
ปลอดจากสารพิษ
๔. เพิ่มปริมาณปุาไม้ในที่สาธารณะประโยชน์ให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้ประชาชน
ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ตนเอง
๕. จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ

-๒๙๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
๒. จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตาบลพร้อมเป็นการสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
๓. ส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประจาท้องถิ่น (หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล)
4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
๑. สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการ
บริหารงานของ อบต.
๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับการภารกิจ หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
5. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
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การวิเคราะห์ (SWOT) ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมบริบทของตาบลสามเมือง จะเป็นการวิเคราะห์ ในภาพ
กว้างๆ ที่เชื่อมโยงไปสู่สภาพที่เป็นปัญหา เนื่องจากในเขตองค์การบริห ารส่วนตาบลสามเมือง มีพื้นที่
รับผิดชอบประมาณ 24.88 ตารางกิโลเมตร จากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ค่อนข้างแห้งแล้ง มีลา
ห้วยยางไหลผ่าน ในฤดูน้าหลากเกิดปัญหาน้าท่วมไร่นาของประชาชน ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ทาให้การลงทุนในกิจการขนาดใหญ่มีจานวนน้อย
แต่เนื่องจากตาบลสามเมืองมีพื้นที่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว
ทาให้ได้รับความสนใจในการลงทุนประเภทพลังงานสะอาด และการลงทุนประเภทยานยนต์ เช่น บริษัทโซ
ล่าเพาเวอร์ (โคราช 3) จากัด บริษัทบางกอกโซล่าเพาเวอร์ จากัด การลงทุนประเภทยานยนต์ บริษัท
นครราชสีมาฮอนด้า ออโต้โมบิล จากัด ฯลฯ ตลอดจนสถานประกอบการด้านการก่อสร้าง และสถาน
ประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว อีกด้วย
นอกจากนี้ จากสภาพปัจจุบันที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
ส่งผลให้ราคาที่ดินในเขตตาบลสามเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 มีราคา
ค่อนข้างสูงขึ้นเป็นเท่าตัว มีการซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกาไรมากขึ้น มีอัตราการขยายตัวของเมืองมากขึ้น มี
การก่อสร้างที่อยู่อาศัย และการพาณิชย์มากขึ้น มี การถมที่ให้สูงขึ้น ทาให้ระดับในการรองรับน้าในชุมชน
เริ่มเกิดปัญหาน้าท่วมขัง โดยเฉพาะในเวลาที่ฝนตกหนัก
สรุปในภาพรวมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในบริบทชุมชน และสภาพปัญหาในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลสามเมือง ประกอบด้วย
1. ด้านสังคม
ด้านสังคม ประชากรมีการว่างงานตามฤดูกาล โดยสังเกตจากจานวนประชากรที่ว่า งงาน
ตามฤดูก ารเกษตร ประชากรวัยแรงงานส่วนหนึ่งไปทางานในกรุงเทพฯ ทิ้งให้คนแก่ ดูแลเด็ก การเลี้ยงดู
บุตรหลานเปลี่ยนไป การดูแล เอาใจใส่ ลดลงจากแต่ก่อนมาก พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกเท่าที่ควร เพราะต้องทา
มาหากินเลี้ยงดูครอบครัว จึงใช้เงินเลี้ยงดูลูกแทน ทาให้เด็กส่วนหนึ่งขาดความอบอุ่น เกิดปัญหาสังคม
ตามมา เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด
ระดับ การศึก ษาของประชากรส่ ว นใหญ่ อยู่ใ นระดั บปานกลาง คือ ระดับประถมศึ กษา มี
สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง เปิดสอนเด็ก ก่อนวัยเรียน (อายุ 2 – 5 ขวบ)
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง เปิดสอนระดับอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ทาให้เด็กนักเรียน
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง การคมนาคมในการสัญจรไป – มา ก็สะดวก สบาย ไม่ต้องลาบาก
ในการเดินทางไปโรงเรียน และมีศูนย์การเรีย นรู้ตามอัธยาศัย (การศึกษานอกระบบ) ซึ่งมีความพร้อมมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
ด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนกอก ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการในขั้น
สาธารณสุขมูลฐาน การบริการยังไม่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือทางการแพทย์ หรื อเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลยังมีไม่เพียงพอ เมื่อยามเจ็บไข้ได้ปุวย ก็ต้องไปโรงพยาบาลประจาอาเภอ หรือจังหวัด แต่
ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ซึ่งกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ในการดูแลงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ยังประสบปัญ หาการขาดแคลนน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร อันมีสาเหตุมาจากฝนทิ้งช่วงนาน ทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลสาม
เมือง จะต้องจัดสรรงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนเป็นจานวนมาก
ประกอบกับระบบประปา เป็นระบบประปาหมู่บ้าน แหล่งน้าที่นามาผลิตน้าประปา มีคุณภาพต่า ไม่สะอาด
และมีปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
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ด้านเศรษฐกิจ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ยังประสบปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ของประชากร โดยเฉพาะบ้านแฝก – โนนสาราญ ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทานา ผลิตข้าวพันธุ์ดี ซึ่งนอกจากนั้นยังประกอบอาชีพเสริม คือ การร่วมกลุ่มทอผ้าไหม
ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานฯ มากมาย สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่ใช่น้อยในแต่ละปี และยังมี
รายได้จากการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม ส่งผลให้ประชาชนบ้านแฝก – โนนสาราญมีรายได้
มากกว่าหมู่บ้านอื่นๆ ในตาบล ซึ่งมีอาชีพทานาเหมือนกัน แต่อาชีพเสริมมีรายได้ไม่แน่นอน ทาให้เกิด
ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง เป็นตาบลค่อนข้างเล็ก สภาพพื้ นที่ส่วน
ใหญ่ ค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนตกไม่ตามฤดูกาล การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ทรัพยากรปุาไม้ก็มี
ค่อนข้างน้อย สภาพสั งคมยังเป็ นแบบชนบท มีการขยายตัวของเมืองบ้างเล็กน้อย แต่วัฒ นธรรมการ
บริโภคของประชาชนเปลี่ยนไป เกิดการเลียนแบบจากสื่อโฆษณา และรับวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามา ทา
ให้เกิดปัญหา คือ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ การกาจัดขยะ มูลฝอย และปัญหาที่จะตามมา คือ ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประกอบกับ ไม่ได้รับความความร่ว มมือจากชุมชนเท่าที่ควรในการรณรงค์ล ด
คัดแยก การนาขยะที่มีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ และการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะ
ที่เพิ่มขึ้นของชุมชน
4. ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ
ด้านการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง อัตราการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่มีค่อนข้างมาก แต่ประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาท อานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การให้ความช่วยเหลือต่างๆ และการบริการ
สาธารณะ บางอย่างองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากมิใช่ อานาจ หน้าที่
ที่จะดาเนิ นการ ไม่มีร ะเบียบรองรั บในการเบิก – จ่าย และบางครั้งถูกจากัดด้ว ยเงินงบประมาณ จึงไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุม จึงทาให้ประชาชนส่วนหนึ่ง
ไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ ส่งผลให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นมีค่อนข้างน้อย สังเกตจากการจัดเวทีประชาคมจัดทาแผนชุมชนหรือแผนหมู่บ้าน ซึ่งเป็น
โจทย์ให้องค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร ข้าราชการประจา ได้ร่วมกันคิด และหาวิธีแก้ไขร่วมกัน ทา
อย่างไร ชุมชนจึงจะเข้าใจ และเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งก็คือ “การปกครองประชาชน โดยประชาชน
เพื่อประชาชน” โดยการเข้ามามีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ” เพื่อพัฒนาตาบลสามเมืองให้
เข้มแข็ง มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ที่กาหนดไว้
นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ซึ่งจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
กลาง ยังประสบปัญหา ด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ อานวยความสะดวก ในการ
ปฏิบั ติงาน ให้ แก่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากงบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอแก่การพัฒนาด้านอื่นๆ จึงเหลื อ
งบประมาณในการพัฒ นาองค์การน้ อยมาก และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ และ
เหมาะสมกับภารกิจต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายโอน ซึ่งมีจานวนมาก ไม่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่
เพิ่มขึ้น
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สถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
1. มีประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ชัดเจน
ครอบคลุม ตามอานาจ หน้าที่ภารกิจ และสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้ตามภารกิจเพิ่มขึ้น หรือ
ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน
2. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ที่ชัดเจน มีการบรูณาการจัดทาแผน
ชุม ชน หรื อแผนหมู่ บ้ านฯ โดยประชาชนมีส่ ว นร่ ว ม “ ร่ ว มคิ ด ร่ วมทา ร่ ว มตั ดสิ น ใจ ” และร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่น หรือส่วนราชการอื่นในเขตรับผิดชอบ
3. มีคาสั่งแบ่งงาน มีคาสั่งมอบอานาจการบริหารงานตามลาดับชั้น มีคาสั่งรักษาราชการแทน
มีคาสั่งปฏิบัติราชการแทน (กรณีตาแหน่งว่าง)
4. ผู้บริหารท้องถิ่น กาหนดนโยบายการบริหารงานเองภายใต้กรอบของกฎหมาย สอดคล้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายระดับประเทศ กลุ่มจังหวัด จังหวัด และอาเภอ
5. บุคลากรมีความสามัคคีและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
6. บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กร
7. มีจานวนบุคลากรเพียงพอ
8. มีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญในแต่ละด้าน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง
9. บุคลการและประชาชนมีความรักใคร่ สมัครสมาน สามัคคี ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตาบล
10. องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง เป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
และสามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว
11. บุคลากรภายในหน่วยงานมีปริมาณที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และ
เหมาะสมตรงตามหน้าที่ และได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
12. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้รวดเร็ว การปฏิบัติงานมีความสะดวก คล่องตัว และผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จุดอ่อน (Weak)
1. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ยังขาดทักษะการสื่อสาร การพูด
การฟังภาษาอังกฤษ เมื่อประเทศไทยจะสู่ประชาคมอาเซียน จะไม่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เยือนประเทศไทย
2. บุคลากรขาดทักษะในการถ่ายทอด/เผยแพร่เทคนิควิชาการและงานวิจัย
3. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และอานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่เนื่องจากงบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอแก่การพัฒนาด้านอื่นๆ จึงเหลืองบประมาณในการพัฒนา
องค์กรน้อย
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ต่อความต้องการของประชาชนยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้บุคลการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
หลากหลายสาขาและมีหลักสูตรเฉพาะด้านแต่ละตาแหน่ง
3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
4. ปัจจุบันประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ราคาที่ดิน และ
อสังหาริมทรัพย์ในเขตตาบลสามเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 มีราคาสูงขึ้น
เป็นเท่าตัว เกิดการลงทุนในธุรกิจประเภทพลังงานสะอาด และธุรกิจประเภทยานยนต์ เช่น บริษัทโซล่า
เพาเวอร์ (โคราช 3)จากัด บริษัทบางกอกโซล่าเพาเวอร์ จากัด และบริษัทนครราชสีมาฮอนด้า ออโต้โมบิล
จากัด ฯลฯ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน เศรษฐกิจดีขึ้น
5. แนวโน้ มการได้รั บ จั ดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอานาจ ฯ และการจัดเก็บรายได้เอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีแนวโน้มสูงขึ้น
เนื่องจากมีการลงทุนธุรกิจประเภทยานยนต์ และธุรกิจประเภทพลังงานสะอาด และในอนาคตคาดว่าตาบล
สามเมือง จะเป็น “ฐานการผลิตพลังงานสะอาด” ในภูมิภาคนี้
6. พื้นที่ตาบลสามเมือง มีแหล่ งน้า คือ “ลาห้วยยาง” ซึ่งเป็นลาน้าที่มีความส าคัญแก่การ
ดารงชีวิต เปรียบเหมือน “สายน้าแห่งชีวิต” ของชาวตาบลสามเมือง และมีขนาดใหญ่ไหลผ่าน ทาให้มีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อเกษตร
7. มีวัด และสถานปฏิบั ติธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ซึ่งสามารถ
พัฒนาจิตใจ เสริมสร้างความพร้อม เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนทั่วไปใน
ตาบล และเป็นแหล่งอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
8. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน ถึง ระดับประถมศึกษา ทาให้เด็กนักเรียนมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และสะดวกในการสัญจรไป-มาไม่ต้องลาบากในการเดินทางไปโรงเรียน
และมีศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (การศึกษานอกระบบ) ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึ กษา
อย่างทั่วถึง
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1. สถานที่เรียนอยู่ห่างไกลจากบ้านทาให้ผู้เรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จึงทาให้ขาดโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. สาขาที่เปิดสอนยังไม่หลากหลายทาให้บุคลากรที่ ต้องการความก้าวหน้าในสายงานไม่มีความ
สนใจศึกษาต่อ
3. หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านของ
แต่ละตาแหน่งทาให้พนักงานจ้างระดับปฏิบัติไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้
4. บุคลากรบางคนขาดความรู้และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทา
ให้ไม่สามารถพัฒนาความรู้ได้เท่าที่ควร
5. ด้านการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน เพราะถ่ายโอนภารกิจ แต่งบประมาณและ
บุคลากรไม่ได้รับการถ่ายโอน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณ และบางภารกิจยังไม่มีความ
ชัดเจน กฎหมายบางตัวไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
6. การให้ความอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้
การกากับ ดูแลจากหน่วยงานที่กากับ ดูแล
7. ประสบภัยธรรมชาติเป็นประจา เช่น วาตภัย ภัยแล้ง การขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค และ
เพื่อการเกษตร ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ต้องจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เป็นประจาทุกปี ทาให้งบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านอื่นลดน้อยลง
8. กฎ ระเบี ย บ หนั งสื อสั่ งการที่เกี่ยวข้องในการบริห ารท้องถิ่นบางฉบับ ล้ าสมัย ทาให้ ไ ม่
สามารถบริหารจัดการ ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเจตนารมณ์ของการกระจาย
อานาจ ตามระบบการปกครองท้องถิ่น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. แม้นโยบายของรัฐบาลจะส่งเสริม สนับสนุนการกระจายอานาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ในทางปฏิบัติ ก็ยังมีปัญหา อุปสรรคอยู่ค่อนข้างมาก และยังไม่ได้รับความจริงใจจากรัฐบาลที่จะทาให้เห็น
ผลอย่างแท้จริง
ผลการวิเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง สามารถกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและอานาจหน้าที่ ได้อย่างเหมาะสมอันจะช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
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๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ อบต. จะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
๑. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๓. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารสุข
๖. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน
๗. การส่งเสริมและปูองกันยาเสพติด
ภารกิจรอง
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๒. การส่งเสริมการเกษตร
๓. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางเมืองและการบริหาร
๔. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
๕. การพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
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๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล
สามเมื อ ง เป็ น อบต.ขนาดกลาง ตามประกาศก าหนดขนาดขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ของ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกาหนดโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่สานักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม และกาหนดกรอบอัตรากาลัง
จานวนทั้งสิ้น 38 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้น จานวนมาก และจ านวนบุ คลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลุล่ วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลสาม
เมือง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีความจาเป็นที่จะต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากตาแหน่งที่กาหนดไว้ เพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขปัญหา
สนองความต้องการของประชาชนในตาบลต่อไป

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการและการกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง โดยมี
ภารกิจและปริมาณต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ตามระเบียบกฎหมายกาหนดและมีการถ่ายโอนงบประมาณเพิ่มขึ้น
มากขึ้นทุกปี เมื่องบประมาณเพิ่มขึ้น ปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงมีความจาเป็ นต้องบรรจุบุคลกรพนักงานส่วน
ตาบลตาแหน่งต่าง ๆ ลงปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดความเหมาะสมตามปริมาณงาน มิฉะนั้นประชาชนจะ
ไม่ได้รับ ประโยชน์ และจาทาให้การปฏิบัติห น้าที่ราชการเกิดความเสียหายล่าช้า และจะมีปัญหาต่าง ๆ
ตามมา ส่งผลให้การบริหารราชการเกิดความไม่สะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่จะต้อง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนตาบล
สามเมื อ ง จึ ง จั ด ท าโครงสร้ า งส่ ว นราชการสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสามเมื อ ง จ านวน 6 ส่ ว น
ดังต่อไปนี้
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๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการและการกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง โดยมี
ภารกิจและปริมาณต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ตามระเบียบกฎหมายกาหนดและมีการถ่ายโอนงบประมาณเพิ่มขึ้น
มากขึ้นทุกปี เมื่องบประมาณเพิ่มขึ้น ปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงมีความจาเป็นต้องบรรจุบุคลกรพนักงานส่วน
ตาบลตาแหน่งต่าง ๆ ลงปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดความเหมาะสมตามปริมาณงาน มิฉะนั้นประชาชนจะ
ไม่ได้รับ ประโยชน์ และจาทาให้การปฏิบัติห น้าที่ราชการเกิดความเสียหายล่าช้า และจะมีปัญหาต่าง ๆ
ตามมา ส่งผลให้การบริหารราชการเกิดความไม่สะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่จะต้อง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนตาบล
สามเมื อ ง จึ ง จั ด ท าโครงสร้ า งส่ ว นราชการสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสามเมื อ ง จ านวน 6 ส่ ว น
ดังต่อไปนี้
๘.๑ โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง จะกาหนดโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้อง
กับภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในกรอบโครงสร้างอัตรากาลังดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๑. สานักงานปลัด อบต.
๑.1 งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานเลือกตั้ง
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานรับรองและงานรัฐพิธี
- งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด
๑.2 งานบริหารงานบุคคล
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ
- งานงบประมาณ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติ อบต.

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๑. สานักงานปลัด อบต.
๑.1 งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานเลือกตั้ง
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานรับรองและงานรัฐพิธี
- งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด
๑.2 งานบริหารงานบุคคล
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ
- งานงบประมาณ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดาเนินการทางคดีและศาล
ปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติ อบต.

หมายเหตุ

-๓๘โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๑.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานปูองกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานสนับสนุนและบริการ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๑.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานปูองกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานสนับสนุนและบริการ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.6 งานกิจการสภา
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
- งานการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน

1.6 งานกิจการสภา
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
- งานการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน

1.7 งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและ
ให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ
อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
- งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
- งานสวัสดิการต่างๆ
- งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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- งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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2. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานรับ
- งานเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ
๓. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา และไฟฟูา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้า
- งานจัดตกแต่งสถานที่
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๓.๔ งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
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๓.๔ งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานชีวอนามัย
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๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ
- งานชีวอนามัย
๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้า
- งานปูองกันยาเสพติด
๔.๓ งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกาจัดมูลฝอยและน้าเสีย
๔.๔ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
- งานควบคุมมลพิษ
-งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบ
๔.๕ งานควบคุมโรค
- งานการเฝูาระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคติดต่อและสัตว์นาโรค
- งานโรคเอดส์
- งานบริการสาธารณสุข และสาธารณสุข
อื่นๆ
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- งานติดตามตรวจสอบ
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๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕.๑ งานบริหารงานการศึกษา
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและสันทนาการ
๕.๓ งานกิจการโรงเรียน
- งานจัดการศึกษา
- งานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล
โรงเรียน
- งานบริการและบารุงสถานศึกษา
5.4 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ติดตามและประเมินผล
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๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา
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- งานกีฬาและสันทนาการ
๕.๓ งานกิจการโรงเรียน
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- งานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล
โรงเรียน
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6. กองสวัสดิการสังคม
6.1 งานสังคมสงเคราะห์
- งานสารวจข้อมูลผู้พิการ คนพิการ และผู้ปุวย
เอดส์
- งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ปุวยเอดส์
- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากไร้ ขาด
แคลนที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในครอบครัว
- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคม
สงเคราะห์ภาคเอกชน

6. กองสวัสดิการสังคม
6.1 งานสังคมสงเคราะห์
- งานสารวจข้อมูลผู้พิการ คนพิการ และ
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แคลนที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในครอบครัว
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สงเคราะห์ภาคเอกชน
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- งานสารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
- งานให้คาปรึกษา แนะนาในด้านสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.2 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
- งานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อ
รับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
- การฝึกอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อนาบริการพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.3 งานพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัว
ประสบปัญหาความเดือดร้อน
- งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่งเร่
รอน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทาง
ร่างกายสมองและปัญญา
- งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน
ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานให้คาปรึกษาแนะนาแก่เด็กและเยาวชนซึ่ง
มีปัญหาในด้านต่างๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.4 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาบทบาทสตรี
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์
หญิงบางประเภท
- งานจัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ
ให้แก่ชุมชน
- งานดาเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การบริการอนามัยและ
สุขาภิบาล
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
- งานสารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
- งานให้คาปรึกษา แนะนาในด้านสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.2 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
- งานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
- การฝึกอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อนาบริการพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.3 งานพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัว
ประสบปัญหาความเดือดร้อน
- งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่งเร่
รอน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทาง
ร่างกายสมองและปัญญา
- งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน
ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานให้คาปรึกษาแนะนาแก่เด็กและเยาวชน
ซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.4 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาบทบาทสตรี
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์
หญิงบางประเภท
- งานจัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ
ให้แก่ชุมชน
- งานดาเนินการพัฒนาชุมชนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การบริการ
อนามัยและสุขาภิบาล
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
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6.5 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- สนับสนุนทางวิชาการแก่ชุมชน ให้ความรู้แก่
เกษตรกร
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.6 งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและ
ให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ
อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
- งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
- งานสวัสดิการต่างๆ
- งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
6.5 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- สนับสนุนทางวิชาการแก่ชุมชน ให้ความรู้แก่
เกษตรกร
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.6 งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและ
ให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ
อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
- งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
- งานสวัสดิการต่างๆ
- งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. หน่วยตรวจสอบภายใน
7.1 งานตรวจสอบภายใน
- งานด้านตรวจสอบงบประมาณ
- งานด้านการตรวจสอบบัญชีและพัสดุ
- งานควบคุมเอกสารทางการเงิน
- งานตรวจสอบหลักฐานการทาสัญญา
- งานตรวจสอบการใช้และบารุงรักษา
ยานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ
- งานตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
- งานตรวจสอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
- งานตรวจสอบรายจ่ายเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภท

7. หน่วยตรวจสอบภายใน
7.1 งานตรวจสอบภายใน
- งานด้านตรวจสอบงบประมาณ
- งานด้านการตรวจสอบบัญชีและพัสดุ
- งานควบคุมเอกสารทางการเงิน
- งานตรวจสอบหลักฐานการทาสัญญา
- งานตรวจสอบการใช้และบารุงรักษา
ยานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ
- งานตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่าย
- งานตรวจสอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
- งานตรวจสอบรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ทุกประเภท
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
๑. การพัฒนาผู้บริหาร
๑.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑.๒ การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย ๒ ปี/ครั้ง
๑.๓ ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
๑.๔ การฝึกจิต/สมาธิ ในสถานปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งๆ ละ ๓ วัน
๒. การพัฒนาความชานาญการ (สายปฏิบัติ)
๒.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
๒.๓ การจัดหาเครื่องเครื่องใช้ให้เพียงพอ
๓. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน
๓.๑ การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานสาหรับบุคคลที่บรรจุ
ใหม่
๓.๒ การปฐมนิเทศ แนะนาชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะนาที่จะเปลี่ยนสาย
งานใหม่
๓.๓ การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ ๓-๔ เดือน
ครั้ง เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นในงานหลาย ๆ ด้าน
พนั กงานส่ ว นตาบลองค์การบริห ารส่ ว นตาบลสามเมื อง จะพึง ปฏิบัติห น้า ที่ด้ว ยความ
ซื่อสั ตย์ สุจ ริ ต อย่างเต็มกาลั งความสามารถ ด้ว ยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง จะดาเนินการกาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล โดยการจั ดท าแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาพนัก งานส่ ว นต าบล เพื่ อเพิ่ม พูน ความรู้ ทัก ษะ ทั ศนคติ มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ให้พนักงานส่วนตาบลทุกคน ทุกตาแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามเมือง
๑. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ ได้แก่
“จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
กาหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก ซึ่งอาจเยียนเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้ ดังนั้น จรรยาบรรณ จึงถือว่าเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ศีลธรรมที่แต่ละอาชีพกาหนดขึ้น หาก
ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดี ที่เหมาะสม สาหรับพนักงานส่วนตาบล ซึ่งถือเป็น
ข้าราชการประเภทหนึ่ง ดังนั้นควรถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ ซึ่งได้กาหนดไว้ ดังนี้

-๖๘๑.๑ จรรยาบรรณต่อตนเอง
๑. พนักงานส่วนตาบล พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
การเป็นพนักงานส่วนตาบล เช่น อย่างน้อยต้องถือศีล ๕
๒. พนักงานส่วนตาบล พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น ไม่เรียกเปอร์เซ็นต์จากโครงการต่างๆ
๓. พนักงานส่วนตาบล พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทางาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ โดยเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ ตามที่ทางราชการจัดให้
๑.๒ จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
๑. พนักงานส่วนตาบล พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และ
ปราศจากอคติ เช่น ให้การบริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่ออย่างเสมอภาค
๒. พนั กงานส่ ว นตาบล พึงปฏิบัติห น้าที่ราชการอย่างเต็มกาลั งความสามารถ
รอบคอบ รวดเร็ว ขยัน หมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ไม่ใช่เห็นแก่
ประธานกรรมการองค์การบริหารส่วนตาบล หรือคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
๓. พนักงานส่วนตาบล พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ เช่น ต้องปฏิบัติงานตรงเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
๔. พนักงานส่วนตาบล พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้ มค่า
โดยระมั ดระวั งมิ ให้ เ สี ย หาย หรื อ สิ้ น เปลื อ งเยี่ย งวิ ญญู ช นจะพึง ปฏิ บัติ ต่อ ทรั พย์ สิ น ของตนเอง เช่น ใช้
ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑.๓ จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
๑. พนั กงานส่ ว นตาบล พึ งมีความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ ความรู้
ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนเอง ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางานและการแก้ปัญหา
ร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
๒. พนักงานส่วนตาบล ซึ่งเป็นผู้บั งคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ ผู้อยู่ภายใต้บังคับ
บัญชา ทั้งในการปฏิบั ติงาน ขวัญกาลั งใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็ นของผู้ ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่เหมาะสมตามทานอง
๓. พนั ก งานส่ ว นตาบล พึ ง ช่ว ยเหลื อ เกื้ อกู ล กัน ในทางที่ช อบ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๔. พนักงานส่ วนตาบล พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ เกี่ยวข้องด้วยความ
สุภาพ มีน้าใจ มนุษย์สัมพันธ์อันดี
๕. พนักงานส่วนตาบล พึงละเว้นจากการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
๑.๔ จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
๑. พนักงานส่วนตาบล พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลัง ความสามารถ ด้วย
ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้าใจ และใช้กิริยาวาจา ที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้
หรือไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนาให้ติดต่อยังหน่วยงาน หรือ
บุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป
๒. พนักงานส่วนตาบล พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป

-๖๙๓. พนักงานส่วนตาบล พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่า
เกินปกติวิสัยที่วิญญู ชนจะให้กันโดยเสน่หา จากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่รับไว้มีมูลค่า
เกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการตามสมควรแก่กรณี
๒. ประกาศคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ได้ประกาศคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง ดังนี้
๒.๑ ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล หรือพนักงานจ้าง พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
๒.๒ ข้าราชการ พนั กงานส่ ว นตาบล หรือ พนักงานจ้าง พึงปฏิบัติห น้าที่อย่างเปิดเผย
โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๒.๓ ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล หรือพนักงานจ้าง พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค
สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
๒.๔ ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล หรือพนักงานจ้าง พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์
ของงานอย่างคุ้มค่า
๒.๕ ข้ า ราชการ พนั ก งานส่ ว นต าบล หรื อ พนั ก งานจ้ า ง พึ ง พั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๓. ปฏิบัติงานตามคุณธรรมของพุทธศาสนา เช่น อิทธิบาท ๔ , สังฆหะวัตถุ ๔ ,
ธรรมโลกบาล , สัปปุริสธรรม ๗ , ทศพิธราชธรรม เป็นต้น
๔. ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(ธรรมาธิบาล) ได้แก่ ความถูกต้อง ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ประชาชนมีส่วนร่วม
ความคุ้มค่า

ภาคผนวก

แผนอัตรากาลัง 3 ปี
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องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

