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แผนอัตรากําลัง ๓ ป
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
**********************

๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนัก งานสวนตํา บล(ก.อบต.) เรื่อ ง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ย วกับ อัตราตําแหนง กํา หนดใหค ณะกรรมการพนัก งานสว นตํา บลจัง หวัด (ก.อบต.จัง หวัด ) กํา หนด
ตําแหนง ขาราชการหรือ พนัก งานสวนทอ งถิ่น วาจะมีตําแหนง ใด ระดับ ใด อยูในสวนราชการใด จํานวน
เทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับ ผิดชอบ ลัก ษณะงานที่ตอ งปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน
ปริมาณ ตลอดจนภาระคาใชจายขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น ที่จ ะตอ งจายดานบุคคล โดยใหอ งคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือ พนัก งานสวนทอ งถิ่น เพื่อ ใชในการกําหนด
ตําแหนง โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการกลางพนัก งานสวนทอ งถิ่น(ก.กลาง) ทั้งนี้ ใหเป นไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.)กําหนด
๑.๒ ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส วนตําบลจัง หวัดนครปฐม เรื่อง หลัก เกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว กําหนดเพื่อเปนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของ
ลูกจาง ใหเกิดความเหมาะสมและใหการปฏิบัติหนาที่ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เกิดความคลองตัว
มีป ระสิทธิ ภาพ ประสิ ท ธิผ ลและประโยชนสูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององคก รปกครองสวนทองถิ่น
พรอมทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนัก งานสวนจังหวัดนครปฐม เรื่อ ง หลักเกณฑและเงื่อ นไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๘ โดยกํ าหนดใหองคก ารบริหารส วนตํ าบลจัดทําแผนอัตรากํ าลัง ขององคการบริหารสวนตํ าบลเปน
กรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยให
เสนอใหคณะกรรมการพนัก งานสวนตําบล(ก.อบต.จัง หวั ด) พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบ โดยได กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบ
อัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง
๓ ป
จากหลัก การและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ขึ้น

-๒๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน
ระบบการจางที่เหมาะสม และไมซ้ําซอน อันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวน
ตําบลลานตากฟา
๒.๒ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง
โครงสรางใหเหมาะสมกับ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
๒.๓ เพื่ อ ให คณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บล(ก.อบต.จัง หวัด ) สามารถตรวจสอบ
การกํ าหนดตํ าแหนง และการใชตําแหน ง พนั ก งานส ว นตํ าบล ลูก จ างประจํา และพนัก งานจ างวาถูก ตอ ง
เหมาะสมหรือไม
๒.๔ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา ใหเหมาะสม
๒.๕ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา สามารถวางแผนอัตรากําลังและการ
จัดสรรงบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหาร
สว นตํ า บลลานตากฟา เกิ ด ประโยชน ต อ ประชาชน เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ ตอ ภารกิ จ ตามอํ านาจหน าที่ อ ยา งมี
ประสิทธิภาพ และมีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
๒.๖ เพื่ อ ให อ งค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบลลานตากฟ า สามารถควบคุ ม ภาระค า ใช จ า ย
ดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
องคก ารบริห ารสว นตํ า บลลานตากฟา อํ า เภอนครชัย ศรี จัง หวัด นครปฐม โดย
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคก ารบริห ารสวนตําบลลานตากฟา ซึ่ง มีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลลานตากฟา เปนประธาน หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการเปนคณะกรรมการ เห็นสมควรให
จัด ทํ าแผนอั ต รากํ า ลั ง ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยให มีข อบเขตเนื้ อ หาครอบคลุ ม ในเรื่ อ งตา ง ๆ
ดังตอไปนี้
๓.๑ วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา
ตามพระราชบัญญัติส ภาตําบลและองค ก ารบริห ารส วนตํ าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญ ญัติกํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให องค กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นโยบายของรัฐบาลและสภาพปญหาของ
ตําบลลานตากฟา

-๓๓.๒ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของตําบลลานตากฟา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุมงานตาง ๆ
๓.๔ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โดยภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน รอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจาย
๓.๕ ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกคนไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง

๔. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ขององคการบริหาร
สวนตําบลลานตากฟา มีความครบถว น สามารถดํ า เนิน การตามอํ า นาจหนา ที่ไ ดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ
สอดคลองกับสภาพปญหา และความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ ดังนี้
๔.๑ สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบล
๔.๑.๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก
๒. ไฟฟาสาธารณะมีไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
๓. ถนนชํารุดทรุดโทรม เปนหลุม – เปนบอ เกิดฝุนละออง
๔. สะพานขามคลองชํารุด
๕. น้ําประปาไหลไมสม่ําเสมอ เนื่องจากหอถังประปามีไมเพียงพอ
๖. คูคลองตื้นเขินน้ําไหลไมสะดวกทําใหเกิดน้ําทวม
๔.๑.๒ ดานเศรษฐกิจ
๑. ขาดความรู และขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ
๒. การสงเสริมอาชีพยังมีนอ ย
๓. การขาดการรวมกลุม ของประชาชนอยางตอเนื่อง
๔. ราคาผลผลิตตกต่ําประชาชนยังขาดความรูในการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
๔.๑.๓ ดานสังคม
๑. ขาดแคลนแหลงขอมูลขาวสารดานการสาธารณสุขและอนามัย
๒. การแพรระบาดของยาเสพติด

๓. การแพรระบาดและการปองกันโรคไขเลือดออก
๔. โรคติดตอ ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในการปองกันโรคติดตอ

-๔๕. ความเขมแข็งของชุมชน ประชาชนยังขาดการมีสวนรวม และการรวมกลุมในการ
ทํากิจกรรมกัน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. ขาดสื่อในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจากภาครัฐ
๔.๑.๔ ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. การขาดแคลนสถานที่ สําหรับใหบริการดานขอมูลขาวสารแกประชาชน
๒. การสงเสริมดานศาสนา ขาดการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น
๓. การขาดความรูดานกฎหมาย สิทธิหนาที่ของประชาชน
๔.๑.๕ ดานการบริหารจัดการที่ดี
๑. การมีสวนรวมของประชาชนยังในตําบลมีนอย
๒. ทางดานประสิทธิภาพในการทํางาน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ยังขาด
ความรูความเขาในในบทบาทหนาที่และระเบียบกฎหมายในทางปฏิบัตงิ าน
๔.๑.๖ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. ดานการกําจัดขยะมูลฝอย การเก็บขยะไมทันความตองการของประชาชน
๒. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดโดยรวม
๓. คูคลองตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมเต็มพื้นที่
๔.๒ ความตองการของประชาชน
๔.๒.๑ ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. สรางสะพาน ค.ส.ล. วางทอระบายน้ํา
๓. กอสรางเขื่อน/ทํานบกั้นคลองสาธารณะวางระบบควบคุมน้ํา
๔. ขอขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
๕. ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพื่อสองสวาง
๖. ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ทั้งตําบล
๗. ปรับปรุงระบบประปา โดยการเปลี่ยนวางทอเมนประปาใหม, ดําเนินการปรับปรุง
หอถังน้ําประปา เจาะบอบาดาลเพิ่ม เปลี่ยนเครื่องสูบน้ําชนิดใตน้ํา
๔.๒.๒ ความตองการดานเศรษฐกิจ
๑. ปรับปรุงโครงสราง ระบบผลิตการเกษตร
๒. ตองการความรู ดานวิชาการและทัศนศึกษา

๓. ตองการไดรบั การฝกอบรมกลุมอาชีพตางๆและสนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ
๔. ประชาชนตองการไดรับความรูดานอาชีพ

-๕๔.๒.๓ ความตองการดานสังคม
๑. กอสรางแหลงบริการขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น
๒. ตองการไดรบั การฝกอบรมทางโภชนาการอนามัยแมและเด็ก
๓. ตองการไดรบั ความรูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๔. ตองการดูแลสุขภาพผูส ูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ
๕. กําจัดยุงลายใหหมดทั้งหมูบ าน
๖. จัดโครงการสงเคราะหผสู ูงอายุ
๗. สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนดานตางๆ เชน การอบรมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การอบรม อปพร.
๘. จัดการแขงกีฬาตําบลตานยาเสพติด
๔.๒.๔ ความตองการดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. จัดตั้งที่สําหรับใหบริการดานขอมูลขาวสารในแตละหมู
๒. ให ก ารฟ นฟูและสนับ สนุนการจัดกิจ กรรม วัฒ นธรรม ประเพณีทอ งถิ่นและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
๓. จัดอบรมใหความรูดานกฎหมายสิทธิหนาที่แกประชาชน
๔. ประชาสัมพันธใหเห็นความสําคัญของการศึกษา
๕. ความตองการรณรงคใหเห็นความสําคัญของการเลือกตั้ง
๔.๒.๕ ความตองการดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๑. สงเสริมใหความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล,
จัดกิจกรรม,โครงการตางๆสงเสริมใหความรูความเขาใจในดานตางๆแกประชาชนและจัดประชุมประชาคมเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหกับองคกรตางๆ
๒. พัฒนาและอบรมพนั กงานสวนตําบล , ลูก จางประจํา , พนักงานจาง เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔.๒.๖ ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. ตองการใหมีการรณรงค การไมปลอยน้ําเสียลงคลอง
๒. ต อ งการได รั บ ความความรูเ สริม ดา นการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม
๓. ตองการใหขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกําจัดวัชพืช
๔. ควบคุม ดูแล ไมใหโรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําเสียลงในลําคลอง หรือปลอย
ควันพิษ

๕. ขุดลอกคลองและกําจัดวัชพืช
๖. จัดหาระบบการบริหารกิจการการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
๗. ปรับปรุงทัศนียภาพตามแนวถนนทุกสายและทุกคลองในพื้นที่ อบต.

-๖๕. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา นั้น เปนการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลลานตากฟา ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒ นาองคก ารบริห ารสวน
ตําบลลานตากฟา จะสมบูรณไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุม ชนในพื้นที่เ กิดความตระหนักรวมกัน
แกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา ยัง
ไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริม
และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึด
กรอบแนวทางในการจัดระเบีย บการศึก ษา สวนดานพัฒ นาอาชีพ นั้น จะเนน พัฒ นาเศรษฐกิจ ชุมชน
พึ่งตนเองในทองถิ่นและสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียง
การวิเ คราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคก ารบริห ารสวนตําบล ตามพระราชบัญ ญัติ
สภาตําบลและองคก ารบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่ม เติม ถึง(ฉบับ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และ
รวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. เพื่อกําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมแหง ชาติ แผนพัฒ นาจัง หวัด แผนพัฒ นาอํา เภอ แผนพัฒ นาตํา บล นโยบายของรัฐ บาล และ
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนด แบง
ภารกิจไดเปน ๗ ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยองคการบริห ารสวนตําบล
ลานตากฟา ไดวิเคราะห SWOT จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามในการดําเนินงานตามภารกิจ ดังนี้
๕.๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
๑. การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. การสาธารณูปการ
๓. การจัดใหมีและการบํารุงทางน้ําและทางบก
๔. การจัดใหมีการบํารุงทางระบายน้ํา
๕. การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
๖. การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอนื่
๕.๒ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้

๑. การจัดการศึกษา
๒. การจัดใหมีการรักษาพยาบาล การปองกันและการควบคุมโรคติดตอ
๓. การปองกัน การบําบัดโรค และการจัดตัง้ และบํารุงสถานพยาบาล
๔. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอ ยโอกาส

-๗๕. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และทีส่ าธารณะ
๖. จัดใหมีการบํารุงสถานที่สําหรับนักกีฬา การพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ ตลอดจน
สถานที่ประชุมอบรมราษฎร
๗. การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
๕.๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม การการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๒. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
๔. การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตตําบล
๕.๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวของดังนี้
๑. การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๒. การสงเสริมการทองเที่ยว
๕.๕ ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่เกีย่ วของ ดังนี้
๑. การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา ปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒. การจัดตั้งและการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
๓. การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
๔. การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๕. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
๕.๖ ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิ ญญาทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. การจัดการศึกษา
๒. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
๓. การสงเสริมกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
๔. การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม
๕.๗ ดานบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัตภิ ารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้

๑. สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น สนับสนุนหรือชวยเหลือ
สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
๒. ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัตหิ นาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
๓. การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น

-๘ภารกิจทั้ง ๗ ดาน ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไข
ปญหาไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตอ งการของประชาชนในเขตพื้นที่
ประกอบดวย การดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง ชาติ แผนพั ฒ นาจัง หวั ด แผนพัฒ นาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรั ฐบาล และนโยบายของ
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา ไดนําภารกิจที่ไดวิเคราะหมาตามขอ ๕ จํานวน ๗ ภารกิจ นํามา
กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนากําลัง ๓ ป โดยองคการบริหารสวนตําบล
ลานตากฟา มีภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ตองดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ ภารกิจหลัก
- การปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐาน
- ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
- ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
- ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
- การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
- การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
- การสงเสริมการเกษตร
๖.๒ ภารกิจรอง
- การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
- การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น
- การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว

๗. สรุปปญหา และแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
องคการบริหารสวนตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนองคการบริหาร
สวนตําบลขนาดกลาง โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน ๔ สวนราชการ ไดแก
๑) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

๒) กองคลัง
๓) สวนโยธา
๔) สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-๙ทั้งนี้ ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล จํานวนทั้งสิ้น 2๒ อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 10 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 14 อัตรา รวมกําหนดตําแหนงเกี่ยวกับ
บุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 4๘ อัตรา แตเนื่องจากที่ผานจํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจให
สําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงมีความจําเปนตองกําหนดตําแหนงพนักงานจางตาม
ภารกิจเพิ่มขึ้น จํานวน 1 อัตรา เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และแกไขปญหาการบริหารงาน ประกอบ
กับมีความจําเปนตองยุบเลิกและปรับลดตําแหนงบางตําแหนงที่ไมมีความจําเปนตอภารกิจบางภารกิจ เพื่อลด
ภาระคาใชจายดานบุคลากร โดยแบงเปนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน ๓
อัตรา เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕

