ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลจอมหมอกแก้ว
มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลจอมหมอกแก้ว ตาม พ.ร.บ.สภา-ตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนกฎหมายอื่น รวมถึงความต้องการ ของประชาชน และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ประกอบกับต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนชุมชน แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลจอมหมอกแก้ว และนโยบาย ของรัฐบาล จึง ได้
ดาเนินการวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้วิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น
ได้มกี ารนาข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผลและ
วิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทายุทธศาสตร์ ทั้งนีเ้ พื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึน้ นั้นสามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนีใ้ นการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มาของข้อมูล
ดังกล่าว ได้ดังนี้
สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ซึ่งประกอบไปด้วย ผูบ้ ริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผูบ้ ริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
1. บุคลากรต้องมีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
2. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในสานักงานเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกาลังคนภาครัฐ
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน
6. การเสริมสร้างภาวะผู้นาให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาผูใ้ ต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจาแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจาแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง

- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒน า
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น
ผลการวิเคราะห์พบว่า ใน
ระยะเวลา 3 ปีขา้ งหน้า องค์การบริหารส่วนตาบลจอมหมอกแก้วจะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากาลังคนที่จะ
หายไปจากการโอน (ย้าย) ซึ่งกาลังคนดังกล่าวเป็นกาลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
เรื่องการบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของกาลังคนที่จะทดแทนกาลังคนที่หายไป นอกจากนีใ้ นเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจานวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนัน้ ยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตาบลจอมหมอกแก้วได้มี
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันทา
HR SWOT เพื่อวิเคราะห์ หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ทั้งนีส้ ามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
- ผูบ้ ริหารและบุคลากรมีความเอือ้ อาทรต่อกัน
- มีผู้นาองค์กรที่เข้มแข็ง
- บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจ
เข้าถึงวัฒนธรรมในพืน้ ที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ
ฯลฯ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร
- ขาดการพัฒนาความรูด้ ้านเทคโนโลยี
ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้า
- ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจากประชาชน และทักษะ
ที่จาเป็นในการทางานเชิงรุก
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ด้านอัตรากาลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน

- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทางานแบบบูรณาการ
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี
ฯลฯ
3. โอกาส (Opportunities)
- องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ
และมีภาพลักษณ์ที่นา่ เชื่อถือ
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่มภี ารกิจหลักที่สาคัญต่อประชาชนในพื้นที่
ฯลฯ
4. ภัยคุมคาม (Threats)
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสาคัญกับองค์กร
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอือ้ อานวย ต่อการปฏิบัติงาน
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลจอมหมอกแก้วได้วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) จัดให้มแี ละบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) ให้มแี ละบารุงรักษาทางระบายน้า
(3)
ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(4)
การผังเมือง
(5) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าข้าม และที่จอดรถ
(6) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(7) การสาธารณูปการ
(8) การดูแลบารุงรักษาแหล่งน้า
(9) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(10) การควบคุมอาคาร
(11) ให้มีนาเพื
้ ่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(12) ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(13) ก่อสร้างถนนลูกรัง
(14) ก่อสร้างและบารุงรักษาถนนและสะพาน
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

( 1) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล
( 2) การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(3)
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ
(4)
ให้มแี ละบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5)
ให้มแี ละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การจัดการศึกษา
(8) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ ้อยโอกาส
(9) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(10) การจัดให้มแี ละบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(11) การส่งเสริมกีฬา
(12) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(13) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(14) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
(5) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1)
ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(2)
บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(3) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(4) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(5) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(6) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1)
คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2)
การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(3) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(4) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(5) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(6) การจัดการการบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(
7) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่นอื่น

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลจอมหมอกแก้วนาภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ 5 มากาหนดภารกิจหลัก
และภารกิจรอง ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ตอ้ งดาเนินการดังนี้
ภารกิจหลัก
(1) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(3) การสาธารณูปการ
(4) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(5) ให้มนี ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(6) ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(7) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(8) การจัดการศึกษา
(9) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ ้อยโอกาส
(10) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(11) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(12) การส่งเสริมกีฬา
(13) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(14) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(15) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(16) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(17) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน
(18) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(19) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(20) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(21) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(22) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(23) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(24) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(25)รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(26) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(27) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(28) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(29) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(30) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
อื่น
(31) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(32) การควบคุมอาคาร
(33) การผังเมือง
(34) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
ภารกิจรอง
(1) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(2) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(3) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ
(4) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

