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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

************************************ 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งข้อมูล   
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์สภาพปัญหาความ
ต้องการต่างๆ และพิจารณาถึงศักยภาพที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อน อีกทั้งจะเป็นข้อมูลเพ่ือเป็นการก าหนดกรอบ   
แนวทางการพัฒนาให้ตรงกับเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ตรงตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้ 

ลักษณะท่ีตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่  127  หมู่ที่  4      
ต าบลบางเลน   อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากอ าเภอบางเลน ประมาณ  5  กิโลเมตร  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเลน  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ          
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2539  โดยมี  นายธีรชัย  ดาวเจริญ  เป็นประธาน
กรรมการบริหารคนแรก   และเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  คนปัจจุบัน 

 อาณาเขตติดต่อ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  มีเนื้อที่ประมาณ  18,750 ไร่ หรือประมาณ 30 ตาราง

กิโลเมตร 
ทิศเหนือ      ติดต่อต าบลบางไทรป่า 
ทิศใต้  ติดต่อต าบลบางปลา 
ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลคลองนกกระทุง , ต าบลบางภาษี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลดอนตูม , ต าบลบางปลา 
 ลักษณะภูมิประเทศ 

          สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ า   โดยมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านบริเวณหมู่ที่  1,2,3,4,5  
และ 7  มีคลองธรรมชาติตัดผ่านหลายสายท าให้พ้ืนที่ในต าบลมีความเหมาะสมด้านการเกษตรกรรมเป็นส าคัญ  
แต่ในฤดูน้ าหลากจะมีน้ าท่วมบางพ้ืนที ่

 จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  12  หมู่บ้าน 
จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนเต็มทั้งหมู่บ้าน  มีจ านวน 7  หมู่บ้าน    

           จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนบางส่วน  มีจ านวน  4 หมู่บ้าน    
           จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล   มีจ านวน   1   หมู่บ้าน 

 ประชากร 
            ประชากรทั้งสิ้น   5,938 คน แยกเป็นชาย 2,975 คน  หญิง 2,963 คน  มีความหนาแน่น

เฉลี่ย 184 คน/ตารางกิโลเมตร   จ านวนครัวเรือน  2,084  ครัวเรือน 

 

ข้อมูลพื้นฐาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลน 
ต าบลบางเลน  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
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ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน     
 การคมนาคม   การจราจร         
   -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3296 (บางเลน-ดอนตูม) ใช้ติดต่อไปจังหวัดนครปฐม ,อ าเภอ    
นครชัยศรี   จังหวัดสมุทรสาคร   ฯลฯ         
   -  ถนนบางเลน - บางภาษี   ระยะทาง  6  กิโลเมตร     
   -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  346  (บางเลน-ก าแพงแสน)  ใช้เดินทางไปจังหวัดนครปฐม ,จังหวัด
กาญจนบุรี  ฯลฯ         

 การประปา         
   -  การประปาหมู่บ้าน   จ านวน  - แห่ง   
   -  บ่อบาดาล              จ านวน 21 แห่ง   
   -  การประปาภูมิภาค   จ านวน  -  แห่ง   

          ด้านเศรษฐกิจ         
    การเกษตร         

     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน   ประกอบอาชีพท าการเกษตร , เลี้ยงปลา ,
เลี้ยงกุ้ง , เลี้ยงไก่ , เลี้ยงเป็ด , เลี้ยงสุกร  และท านา       
      การอุตสาหกรรม         
    -  ปั๊มน้ ามัน , ปั๊มแก๊ส    จ านวน 5 แห่ง  
    -  โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน 16 แห่ง  
   -  ร้านค้า     จ านวน 12 แห่ง  
    -  ห้องเช่า , โรงแรม    จ านวน 13 แห่ง  

ด้านการศึกษา         
   -  โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน 2 แห่ง  
   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา     จ านวน  - แห่ง  
   -  โรงเรียนอาชีวศึกษา     จ านวน  -  แห่ง  
   -  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง    จ านวน  - แห่ง  
   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจ าหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน   จ านวน   1     แห่ง  

 ด้านสาธารณสุข         
   -  โรงพยาบาลของรัฐ     จ านวน  - แห่ง  
   -  สถานีอนามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน   จ านวน  - แห่ง  
   -  สถานพยาบาลเอกชน     จ านวน  - แห่ง  
   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จ านวน  - แห่ง  
   -  อัตราการมีและใช้ส้วมลาดน้ า    ร้อยละ   100    

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
   -  ล าน้ า , ล าห้วย     จ านวน 16 สาย  
   -  บึง , หนองและอ่ืน ๆ     จ านวน  - แห่ง  
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 การรวมกลุ่มของประชาชน 
กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม  จ านวน  1 กลุ่ม 
กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้าน บ้านสุขเกษม จ านวน  1 กลุ่ม 
กลุ่มสตรีต าบลบางเลน   จ านวน  1 กลุ่ม 
กลุ่มผู้สูงอายุต าบลบางเลน  จ านวน  1 กลุ่ม 

      พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน  เป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การท า
เกษตรกรรม  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  รองลงมาคือ  เลี้ยงปลา  เลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด  ค้าขาย  และ
อ่ืน ๆ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด   ได้แก่   เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว   
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม สังคมแห่งความสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เพ่ือการส่งออก   
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  เชิงสุขภาพ  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการที่ยั่งยืน 

1.2 วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ ได้แก่  เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
เพ่ือการส่งออก  และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์   และเชิงสุขภาพ     

1.3 วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบล   ได้แก่   ท้องถิ่นก้าวไกล  ตั้งใจพัฒนา  ประชาเป็นสุข  ทุกข์โรค
ไม่มี   สามัคคีที่ตั้ง  รวมพลังมวลชน 

พันธกิจ 
1.  ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม  ทั้งทางบก  ทางน้ า  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
3.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตราสัญลักษณ ์

 

 
 
 
 

             ความหมายของตราสัญลักษณ์ 
              วงกลม        หมายถึง   การแสดงถึงความอุดมและสมบูรณ์ ซึ่งแทนความไม่สิ้นสุดก่อให้เกิดพลัง  
                                           ความสามัคคีกลมเกลียว สามารถแก้ไขอุปสรรคทั้งมวล 

              รวงข้าว       หมายถึง   แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง และส่งเสริมให้อุดมสมบูรณ์ 

              ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง /ชัยชนะอันเกิดจากการสามัคคี และความพร้อมเพียง      
              สิงห์           หมายถึง   ลักษณะของการก ากับดูแล มีพลังอันยิ่งใหญ่และมีความกระตือรือร้น        
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      การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็ง   

ของชุมชนในการร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้าง   ร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน   ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน   การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเลนจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนัก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เลนยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น    จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่น และส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวพระราด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

      การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ     
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542             
และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ    สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ  ให้ตรงกับสภาพปัญหา 
โดยสามารถ   ก าหนดแบ่งภารกิจ  ได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนด    อยู่ในพระราชบัญญัติ      
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง    (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนได้วิเคราะห์  SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการ
ด าเนินงานตามภารกิจ ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
(1) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(2) การสาธารณูปการ  
(3) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
(4) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(5) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(6) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   
(1) การจัดการศึกษา  
(2) การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
(3) การป้องกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
(6) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(7) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 

ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(8) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล  

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

(2) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  

(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(3) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(4) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา 
(2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือ
ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(3) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ภารกิจั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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     องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม ได้น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ มา
ตามข้อ 5 จ านวน 7 ภารกิจ  น ามาก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  มีภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

6.1 ภารกิจหลัก 
1.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

            6.2 ภารกิจรอง 
1.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

ภารกิจทั้งหมดตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนา
ต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลนจะด าเนินการ 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis มีดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths: S) 
 1.โครงสร้างที่ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ท าให้การตัดสินใจของผู้บริหาร
สนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดประสงค์มากขึ้น 
          ๒.คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็น
กันเอง 
          ๓. ผู้น าในต าบลมีความเข้มแข็งประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง การบริหารจัดการมีน้อย  
2. ประชาชนขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ  
3. สาธารณูปการไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
4. งบประมาณของ อบต.มีน้อย ไม่เพียงพอในการพัฒนา 
5. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองน้อย  

  
โอกาส (Opportunities: O)  
 1.นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
 ๒.นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐได้รับ
การยอมรับมากขึ้น ท าให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
          ๓.พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2547 ท าให้ท้องถิ่นได้รับการกระจาย
อ านาจมากข้ึน 
           ๔.การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ท าให้มีการกระจายความเจริญมาสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น      
เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ น ามาใช้ในการพัฒนา 
 
ข้อจ ากัด (Treats: T) 
 ๑.การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางไม่ตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาของ
ท้องถิ่น 
           ๒. ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร  
           ๓. ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมาเยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม  
           ๔. การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกท่ีไม่เหมาะสมของเยาวชน  
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ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 คณะผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  1   นายธีรชัย      ดาวเจริญ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

2   นายวิรัช        ศรีสังวาลย์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  
3   นายประสพ    จันทร์ละมูล       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นายประเสริฐ     ศรีพัฒน์อินทร์      
2.นายวิรัช           พรประสิทธิ์          
3.นายสมบัติ        อ่อนจันทร์ 
4.นายชลอ          ส าราญอินทร์ 
5.นายบุญเติม      ชัยรัตน์ 
6.นายประดิษฐ     ไทรชมภู 
7.นายวิษณุ          พุ่มกุมาร 
8.นายอภินันท์      ภู่สาย 
9.นายสุรินทร์       เกษมจิต 
10.นายส าอางค์      อุบลวงษ์ศรี 
11.นายวินัย          ศรีสังวาลย์ 
12.นายมานะ        ทองไทย 
13.นายสมหมาย     มีจั่นเพชร 
14.นายสุทิน          ศรีสังวาลย์ 
15.นายอนันต์        เกตุพันธ์ 
16.นายประทวน     เจริญสขุ 
17.นายอ านวย       เฉลิมกลิน่ 
18.นายสมนึก         จันสนธิ 
19.นายประเสริฐ     คนเที่ยง 
20.นายสมพงษ์       ใจจ่าง 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู ่1 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 2 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๒ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๓ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๓ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๔ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๕ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 5 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 6 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 7 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 7 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 8 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 8 
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๑๐ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๑๐ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๑๑ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๑๑ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๑๒ 
 



                                                                                                                                                                                                                  ๑ 

                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  

          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 

 

ส านักงานปลัด อบต. 
 

 

กองคลัง 
 

 

กองช่าง 
 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  
- งานบริหารทั่วไป 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

- งานก่อสร้าง 
  - งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
  - งานบริหารทั่วไป 

- งานประสานสาธารณูปโภค 
 

 

กองสวัสดิการสังคม 
 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  - งานสังคมสงเคราะห ์

 

          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      
   (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

- งานการเจ้าหน้าที ่
- งานนโยบายและแผน 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ   
  วัฒนธรรม 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานบัญชี 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
 

ฝ่ายการเงิน 

- งานการเงิน 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 

๑๐ 



                                                                                                                                                                                                                  ๑ 

โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน   
 

 
 
 

ระดับ 
ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จ านวน 1 1 - 1 - - - 2 - - 5 2 6 4 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (๑)    

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)  (๑)    

 
 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 

 

งานส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

งานนโยบายและแผน 

 
 
 
 

- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (๑) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสมัพันธ์ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (๑) 

 

- นักการ (ลูกจ้างประจ า) (1) 
- ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑) 
 

 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   (ลูกจ้างประจ า)  (๑) 
 - คนงานท่ัวไป (1) 
 
  

 

- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑) 
 

 - นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก (๑) 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
   (ยุบเลิก) 
   
  

 

9 1 1 2 

17 

งานป้องกันและบรรเทา- 
สาธารณภัย 
 

งานบริหารทั่วไป (3) 
 

2 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (6) 
 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๑) 
- คนงานประจ ารถขยะ  (3) 

 

๑๑ 



                                                                                                                                                                                                                  ๑ 

                                                                                 โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
 

 
 

ระดับ 
ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จ านวน 1 - - 3 - - - 2 - - 6 - 4 1 

กองคลงั 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)  

 

 

     งานบัญชี 
 
 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (2) 
 

 

  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
   - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (1)     

    (ยุบเลิก) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) (ยุบเลิก) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) 

 
 
 

 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปก./ชก. (1) 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปง./ชง. (1) 

(ยุบเลิก) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) (ยุบ

เลิก) 
- คนงานท่ัวไป (1) 
  

 
 

 - นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบตักิาร (1) 
 - ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (1) 
  

- นักวิชาการพัสดุปฎบิัติการ (1) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) (ยุบเลกิ) 
-  
 
  

 
 

ฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)(1) 
 

3 2 5 

๑1 

งานการเงิน  (2) 
 
 

 

๑๒ 



                                                                                                                                                                                                                  ๑ 

โครงสร้างกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลน 
 
 
 
 

ระดับ 
ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จ านวน 3 - - - - - - 1 - - 3 - 2 2 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) (๑) 

งานก่อสร้าง 
 
 
 

    งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     

 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

 - วิศวกรโยธา ปก./ชก. (1) (ยุบเลกิ)                     - นายช่างโยธาปฎิบัติงาน  (1) 
- นายช่างส ารวจ ปง./ชง. (1) 
- ผู้ช่วยช่างโยธา (1) 

 
 

- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 

 
 
 

 งานประสานสาธารณูปโภค 
 

 - คนงานท่ัวไป (2)  
 
 

๒ 2 - 2 

7 

๑๓ 



 
 

 

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคมองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับ 
ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จ านวน - - - 2 - - - 1 - - 3 - 3 - 

               

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น) 

(๑)(๑)  

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 
 

 

งานสังคมสงเคราะห์ 
 

 - นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1) 
 - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  (2) 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (๑) 
  

 

 - นักสังคมสงเคราะห์  ปก./ชก. (1) 
  

 

๑ 

๖ 

๔ 

๑๔ 



 
 

 

การบริหารจดัการ องคก์รตามหลกั
คุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือ หลกัการ
บริหารกิจการ บา้นเมืองท่ีดี 

 

ร่วมรณรงคส่์งเสริม การส่งเสริม 
คุณธรรมใหก้บั ประชาชน ชุมชน 
หรือเครือข่ายของ องคก์ร
คุณธรรม 

ส่งเสริมสนบัสนุนให้ 
ผูป้ฏิบติังานใน องคก์รยดึมัน่ 
คุณธรรมเป็นฐานใน การ
ปฏิบติังาน และ ด าเนินชีวติใน 
ครอบครัวและชุมชน 

 

การส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาองค์กร สู่องคก์รคณุธรรมต้นแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  อ าเภอบางเลน  จังหวดันครปฐม 

ประจ าปี 2562 
*********************** 

 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน แสดงเจตนารมณ์ 

และมุ่งมั่นด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร มีการบริหาร จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น 
องค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม 
 

องค์ประกอบความเป็นองค์กรคุณธรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

หลักการส่งเสริม “องค์กรคุณธรรม” :  
1  ระเบิดจากภายใน : เกิดจากความมุ่งม่ันของผู้น าและสมาชิกในองค์กร 

๒  เป็นระบบ : ท าพร้อมกันทั้งองค์กร อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ผสมผสานกับการท างานปกติของ
องค์กร 

๓  หลักความจริง : เริ่มจากสภาพความเป็นจริงขององค์กร มีความตั้งใจจริงและลงมือปฏิบัติจริง 

๔  สู่ความดีงาม : เป้าหมาย คือ การเสริมสร้างจิตส านึกของคนในองค์กรไปสู่การประพฤติ 
ที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม 

๕  การมีส่วนร่วม : ควรพัฒนาองค์กรคุณธรรมในทุกขั้นตอน ต้องท าให้คนในองค์กรมีส่วนร่วม
จากคนทุกระดับ 



 
 

 

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร สู่ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

1.ขั้นเตรียมการ 
 ๑.๑ สร้างกระบวนการรับรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  โดย 

การจัดประชุม จัดหา/จัดท าเอกสารองค์ความรู้ การศึกษาคู่มือส่งเสริมและพัฒนาฯ 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 1.2 สร้างวิทยากรในการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยด าเนินการ  ดังนี้  
  1.2.1  แต่งตั้ง /มอบหมาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน และผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคมรับผิดชอบเฉพาะ 
  1.2.2 ส่งเสริมให้มีการศึกษาจากผลการประเมินระดับต้นแบบและดูจากผลงานประกอบ 
เพ่ือประสานเชิญเป็นวิทยากรพร้อมน าเสนอแนวคิด กระบวนการ เป็นตัวอย่าง 
 

 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 



 
 

 

๑.๓ จัดเอกสารองค์กรคุณธรรม “ต้นแบบ” ไว้เป็นตัวอย่างให้บริการหน่วยงาน/องค์กรที่สนใจ หรือ
ต้องการพัฒนาสู่ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” รวมทั้งเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน แบบประเมิน 
เอกสารสรุปแนวทางการด าเนินงาน เตรียมวิทยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนไว้ให้ค าแนะน า  

 

๑.๔ จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจหน่วยงาน/องค์กร เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนา 
อย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง 

 

 



 
 

 

๒. ขั้นด าเนินการ 

  ๒.๑ เตรียมความพร้อมในองค์กรของตนเอง โดยศึกษาเกณฑ์การประเมินตนเอง  ๙  ขั้นตอน  
ระดมความคิดเห็น ตั้ งเป้าหมายขับเคลื่อนร่วมกัน  เพ่ือเตรียมการเบื้องต้นในการประเมินตนเอง  
ก่อนส่งแบบประเมินตนเอง ว่าเราควรอยู่ในระดับใด? 

๒.๒ สร้างภาพฝันร่วมกัน ก าหนดพฤติกรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า  หาต้นทุนผลงาน
ความดี  ออกแบบวิธีการก าหนดผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงาน วางแผนท ากิจกรรมทันที 

๒.๓ ด าเนินกิจกรรมตามแผน จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความดีอย่างสม่ าเสมอ         
เก็บค่างาน ร่วมกันสรุปบทเรียน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแต่ละพฤติกรรม เช่นมาตรการประหยัดท าอะไร
อย่างไรบันทึกรายละเอียดฯ  จัดแฟ้มเก็บค่างานตามตัวชี้วัดและจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม  สุดท้ายเป็นการ
ทบทวนผลการประเมินตนเอง และรายงานผล 

จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

 แบบแสดงความจ านงเข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม  

 แบบประเมินตนเองขององค์กรคุณธรรม จ านวน ๒ แบบ 

              - แบบประเมินตนเองตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ๙ ขั้นตอน             
                            (แบบ อ.02)  

             - แบบประเมินความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (แบบ อ.03)  

     แผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม  

 ตัวอย่างร่างประกาศเจตนารมณ์  

 แนวทางการด าเนินงานตามแบบการประเมินตนเอง ตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.4 การสร้างภาพฝันร่วมกัน  
  - ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกคนในองค์กการบริหารส่วนต าบลบางเลนตกลง
ปลงใจท า จะร่วมกันสร้างองค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม เป็นองค์กรคนดีที่มีความสุขร่วมกัน  
  - ร่วมกันก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรที่อยากเห็น โดยตัวโจทย์ คือ “ปัญหาที่อยากแก้ 
และ ความดีที่อยากท า” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการขบัเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 



 
 

 

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 

 

 
 



๑ 
 

 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

************************************ 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งข้อมูล   
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์สภาพปัญหาความ
ต้องการต่างๆ และพิจารณาถึงศักยภาพที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อน อีกทั้งจะเป็นข้อมูลเพ่ือเป็นการก าหนดกรอบ   
แนวทางการพัฒนาให้ตรงกับเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ตรงตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้ 

ลักษณะท่ีตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่  127  หมู่ที่  4      
ต าบลบางเลน   อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากอ าเภอบางเลน ประมาณ  5  กิโลเมตร  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเลน  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ          
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2539  โดยมี  นายธีรชัย  ดาวเจริญ  เป็นประธาน
กรรมการบริหารคนแรก   และเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  คนปัจจุบัน 

 อาณาเขตติดต่อ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  มีเนื้อที่ประมาณ  18,750 ไร่ หรือประมาณ 30 ตาราง

กิโลเมตร 
ทิศเหนือ      ติดต่อต าบลบางไทรป่า 
ทิศใต้  ติดต่อต าบลบางปลา 
ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลคลองนกกระทุง , ต าบลบางภาษี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลดอนตูม , ต าบลบางปลา 
 ลักษณะภูมิประเทศ 

          สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ า   โดยมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านบริเวณหมู่ที่  1,2,3,4,5  
และ 7  มีคลองธรรมชาติตัดผ่านหลายสายท าให้พ้ืนที่ในต าบลมีความเหมาะสมด้านการเกษตรกรรมเป็นส าคัญ  
แต่ในฤดูน้ าหลากจะมีน้ าท่วมบางพ้ืนที ่

 จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  12  หมู่บ้าน 
จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนเต็มทั้งหมู่บ้าน  มีจ านวน 7  หมู่บ้าน    

           จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนบางส่วน  มีจ านวน  4 หมู่บ้าน    
           จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล   มีจ านวน   1   หมู่บ้าน 

 ประชากร 
            ประชากรทั้งสิ้น   5,938 คน แยกเป็นชาย 2,975 คน  หญิง 2,963 คน  มีความหนาแน่น

เฉลี่ย 184 คน/ตารางกิโลเมตร   จ านวนครัวเรือน  2,084  ครัวเรือน 

 

ข้อมูลพื้นฐาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลน 
ต าบลบางเลน  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
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ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน     
 การคมนาคม   การจราจร         
   -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3296 (บางเลน-ดอนตูม) ใช้ติดต่อไปจังหวัดนครปฐม ,อ าเภอ    
นครชัยศรี   จังหวัดสมุทรสาคร   ฯลฯ         
   -  ถนนบางเลน - บางภาษี   ระยะทาง  6  กิโลเมตร     
   -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  346  (บางเลน-ก าแพงแสน)  ใช้เดินทางไปจังหวัดนครปฐม ,จังหวัด
กาญจนบุรี  ฯลฯ         

 การประปา         
   -  การประปาหมู่บ้าน   จ านวน  - แห่ง   
   -  บ่อบาดาล              จ านวน 21 แห่ง   
   -  การประปาภูมิภาค   จ านวน  -  แห่ง   

          ด้านเศรษฐกิจ         
    การเกษตร         

     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน   ประกอบอาชีพท าการเกษตร , เลี้ยงปลา ,
เลี้ยงกุ้ง , เลี้ยงไก่ , เลี้ยงเป็ด , เลี้ยงสุกร  และท านา       
      การอุตสาหกรรม         
    -  ปั๊มน้ ามัน , ปั๊มแก๊ส    จ านวน 5 แห่ง  
    -  โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน 16 แห่ง  
   -  ร้านค้า     จ านวน 12 แห่ง  
    -  ห้องเช่า , โรงแรม    จ านวน 13 แห่ง  

ด้านการศึกษา         
   -  โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน 2 แห่ง  
   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา     จ านวน  - แห่ง  
   -  โรงเรียนอาชีวศึกษา     จ านวน  -  แห่ง  
   -  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง    จ านวน  - แห่ง  
   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจ าหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน   จ านวน   1     แห่ง  

 ด้านสาธารณสุข         
   -  โรงพยาบาลของรัฐ     จ านวน  - แห่ง  
   -  สถานีอนามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน   จ านวน  - แห่ง  
   -  สถานพยาบาลเอกชน     จ านวน  - แห่ง  
   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จ านวน  - แห่ง  
   -  อัตราการมีและใช้ส้วมลาดน้ า    ร้อยละ   100    

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
   -  ล าน้ า , ล าห้วย     จ านวน 16 สาย  
   -  บึง , หนองและอ่ืน ๆ     จ านวน  - แห่ง  
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 การรวมกลุ่มของประชาชน 
กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม  จ านวน  1 กลุ่ม 
กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้าน บ้านสุขเกษม จ านวน  1 กลุ่ม 
กลุ่มสตรีต าบลบางเลน   จ านวน  1 กลุ่ม 
กลุ่มผู้สูงอายุต าบลบางเลน  จ านวน  1 กลุ่ม 

      พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน  เป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การท า
เกษตรกรรม  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  รองลงมาคือ  เลี้ยงปลา  เลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด  ค้าขาย  และ
อ่ืน ๆ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด   ได้แก่   เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว   
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม สังคมแห่งความสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เพ่ือการส่งออก   
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  เชิงสุขภาพ  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการที่ยั่งยืน 

1.2 วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ ได้แก่  เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
เพ่ือการส่งออก  และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์   และเชิงสุขภาพ     

1.3 วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบล   ได้แก่   ท้องถิ่นก้าวไกล  ตั้งใจพัฒนา  ประชาเป็นสุข  ทุกข์โรค
ไม่มี   สามัคคีที่ตั้ง  รวมพลังมวลชน 

พันธกิจ 
1.  ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม  ทั้งทางบก  ทางน้ า  ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
3.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตราสัญลักษณ ์

 

 
 
 
 

             ความหมายของตราสัญลักษณ์ 
              วงกลม        หมายถึง   การแสดงถึงความอุดมและสมบูรณ์ ซึ่งแทนความไม่สิ้นสุดก่อให้เกิดพลัง  
                                           ความสามัคคีกลมเกลียว สามารถแก้ไขอุปสรรคทั้งมวล 

              รวงข้าว       หมายถึง   แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง และส่งเสริมให้อุดมสมบูรณ์ 

              ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง /ชัยชนะอันเกิดจากการสามัคคี และความพร้อมเพียง      
              สิงห์           หมายถึง   ลักษณะของการก ากับดูแล มีพลังอันยิ่งใหญ่และมีความกระตือรือร้น        
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      การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็ง   

ของชุมชนในการร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้าง   ร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน   ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน   การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเลนจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนัก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เลนยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น    จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่น และส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวพระราด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

      การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ     
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542             
และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ    สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ  ให้ตรงกับสภาพปัญหา 
โดยสามารถ   ก าหนดแบ่งภารกิจ  ได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนด    อยู่ในพระราชบัญญัติ      
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง    (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนได้วิเคราะห์  SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการ
ด าเนินงานตามภารกิจ ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
(1) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(2) การสาธารณูปการ  
(3) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  
(4) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(5) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(6) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   
(1) การจัดการศึกษา  
(2) การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
(3) การป้องกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล  
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
(6) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(7) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 

ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(8) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล  

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

(2) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  

(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(3) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(4) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา 
(2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือ
ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(3) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ภารกิจั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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     องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม ได้น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ มา
ตามข้อ 5 จ านวน 7 ภารกิจ  น ามาก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  มีภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

6.1 ภารกิจหลัก 
1.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

            6.2 ภารกิจรอง 
1.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

ภารกิจทั้งหมดตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนา
ต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลนจะด าเนินการ 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis มีดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths: S) 
 1.โครงสร้างที่ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ท าให้การตัดสินใจของผู้บริหาร
สนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดประสงค์มากขึ้น 
          ๒.คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็น
กันเอง 
          ๓. ผู้น าในต าบลมีความเข้มแข็งประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง การบริหารจัดการมีน้อย  
2. ประชาชนขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ  
3. สาธารณูปการไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
4. งบประมาณของ อบต.มีน้อย ไม่เพียงพอในการพัฒนา 
5. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองน้อย  

  
โอกาส (Opportunities: O)  
 1.นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
 ๒.นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐได้รับ
การยอมรับมากขึ้น ท าให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
          ๓.พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2547 ท าให้ท้องถิ่นได้รับการกระจาย
อ านาจมากข้ึน 
           ๔.การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ท าให้มีการกระจายความเจริญมาสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น      
เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ น ามาใช้ในการพัฒนา 
 
ข้อจ ากัด (Treats: T) 
 ๑.การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางไม่ตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาของ
ท้องถิ่น 
           ๒. ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร  
           ๓. ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมาเยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม  
           ๔. การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกท่ีไม่เหมาะสมของเยาวชน  
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ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 คณะผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  1   นายธีรชัย      ดาวเจริญ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

2   นายวิรัช        ศรีสังวาลย์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  
3   นายประสพ    จันทร์ละมูล       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นายประเสริฐ     ศรีพัฒน์อินทร์      
2.นายวิรัช           พรประสิทธิ์          
3.นายสมบัติ        อ่อนจันทร์ 
4.นายชลอ          ส าราญอินทร์ 
5.นายบุญเติม      ชัยรัตน์ 
6.นายประดิษฐ     ไทรชมภู 
7.นายวิษณุ          พุ่มกุมาร 
8.นายอภินันท์      ภู่สาย 
9.นายสุรินทร์       เกษมจิต 
10.นายส าอางค์      อุบลวงษ์ศรี 
11.นายวินัย          ศรีสังวาลย์ 
12.นายมานะ        ทองไทย 
13.นายสมหมาย     มีจั่นเพชร 
14.นายสุทิน          ศรีสังวาลย์ 
15.นายอนันต์        เกตุพันธ์ 
16.นายประทวน     เจริญสขุ 
17.นายอ านวย       เฉลิมกลิน่ 
18.นายสมนึก         จันสนธิ 
19.นายประเสริฐ     คนเที่ยง 
20.นายสมพงษ์       ใจจ่าง 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู ่1 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 2 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๒ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๓ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๓ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๔ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๕ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 5 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 6 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 7 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 7 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 8 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ 8 
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๑๐ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๑๐ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๑๑ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๑๑ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน หมู่ ๑๒ 
 



                                                                                                                                                                                                                  ๑ 

                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  

          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 

 

ส านักงานปลัด อบต. 
 

 

กองคลัง 
 

 

กองช่าง 
 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  
- งานบริหารทั่วไป 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

- งานก่อสร้าง 
  - งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
  - งานบริหารทั่วไป 

- งานประสานสาธารณูปโภค 
 

 

กองสวัสดิการสังคม 
 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  - งานสังคมสงเคราะห ์

 

          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      
   (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

- งานการเจ้าหน้าที ่
- งานนโยบายและแผน 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ   
  วัฒนธรรม 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานบัญชี 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
 

ฝ่ายการเงิน 

- งานการเงิน 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 

๑๐ 



                                                                                                                                                                                                                  ๑ 

โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน   
 

 
 
 

ระดับ 
ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จ านวน 1 1 - 1 - - - 2 - - 5 2 6 4 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (๑)    

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)  (๑)    

 
 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 

 

งานส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

งานนโยบายและแผน 

 
 
 
 

- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (๑) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสมัพันธ์ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (๑) 

 

- นักการ (ลูกจ้างประจ า) (1) 
- ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑) 
 

 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   (ลูกจ้างประจ า)  (๑) 
 - คนงานท่ัวไป (1) 
 
  

 

- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑) 
 

 - นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก (๑) 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
   (ยุบเลิก) 
   
  

 

9 1 1 2 

17 

งานป้องกันและบรรเทา- 
สาธารณภัย 
 

งานบริหารทั่วไป (3) 
 

2 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (6) 
 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (๑) 
- คนงานประจ ารถขยะ  (3) 

 

๑๑ 



                                                                                                                                                                                                                  ๑ 

                                                                                 โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
 

 
 

ระดับ 
ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จ านวน 1 - - 3 - - - 2 - - 6 - 4 1 

กองคลงั 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)  

 

 

     งานบัญชี 
 
 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (2) 
 

 

  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
   - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (1)     

    (ยุบเลิก) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) (ยุบเลิก) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) 

 
 
 

 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปก./ชก. (1) 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปง./ชง. (1) 

(ยุบเลิก) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) (ยุบ

เลิก) 
- คนงานท่ัวไป (1) 
  

 
 

 - นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบตักิาร (1) 
 - ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (1) 
  

- นักวิชาการพัสดุปฎบิัติการ (1) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) (ยุบเลกิ) 
-  
 
  

 
 

ฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)(1) 
 

3 2 5 

๑1 

งานการเงิน  (2) 
 
 

 

๑๒ 



                                                                                                                                                                                                                  ๑ 

โครงสร้างกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลน 
 
 
 
 

ระดับ 
ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จ านวน 3 - - - - - - 1 - - 3 - 2 2 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) (๑) 

งานก่อสร้าง 
 
 
 

    งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     

 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

 - วิศวกรโยธา ปก./ชก. (1) (ยุบเลกิ)                     - นายช่างโยธาปฎิบัติงาน  (1) 
- นายช่างส ารวจ ปง./ชง. (1) 
- ผู้ช่วยช่างโยธา (1) 

 
 

- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 

 
 
 

 งานประสานสาธารณูปโภค 
 

 - คนงานท่ัวไป (2)  
 
 

๒ 2 - 2 

7 

๑๓ 



 
 

 

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคมองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับ 
ทั่วไป วิชาการ อ านวยการท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป ปง. ชง. อว. ปก. ชก. ชพ. ชช. ต้น กลาง สูง 

จ านวน - - - 2 - - - 1 - - 3 - 3 - 

               

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น) 

(๑)(๑)  

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 
 

 

งานสังคมสงเคราะห์ 
 

 - นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1) 
 - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  (2) 
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (๑) 
  

 

 - นักสังคมสงเคราะห์  ปก./ชก. (1) 
  

 

๑ 

๖ 

๔ 

๑๔ 



 
 

 

การบริหารจดัการ องคก์รตามหลกั
คุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือ หลกัการ
บริหารกิจการ บา้นเมืองท่ีดี 

 

ร่วมรณรงคส่์งเสริม การส่งเสริม 
คุณธรรมใหก้บั ประชาชน ชุมชน 
หรือเครือข่ายของ องคก์ร
คุณธรรม 

ส่งเสริมสนบัสนุนให้ 
ผูป้ฏิบติังานใน องคก์รยดึมัน่ 
คุณธรรมเป็นฐานใน การ
ปฏิบติังาน และ ด าเนินชีวติใน 
ครอบครัวและชุมชน 

 

การส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาองค์กร สู่องคก์รคณุธรรมต้นแบบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  อ าเภอบางเลน  จังหวดันครปฐม 

ประจ าปี 2562 
*********************** 

 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน แสดงเจตนารมณ์ 

และมุ่งมั่นด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร มีการบริหาร จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น 
องค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม 
 

องค์ประกอบความเป็นองค์กรคุณธรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

หลักการส่งเสริม “องค์กรคุณธรรม” :  
1  ระเบิดจากภายใน : เกิดจากความมุ่งม่ันของผู้น าและสมาชิกในองค์กร 

๒  เป็นระบบ : ท าพร้อมกันทั้งองค์กร อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ผสมผสานกับการท างานปกติของ
องค์กร 

๓  หลักความจริง : เริ่มจากสภาพความเป็นจริงขององค์กร มีความตั้งใจจริงและลงมือปฏิบัติจริง 

๔  สู่ความดีงาม : เป้าหมาย คือ การเสริมสร้างจิตส านึกของคนในองค์กรไปสู่การประพฤติ 
ที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม 

๕  การมีส่วนร่วม : ควรพัฒนาองค์กรคุณธรรมในทุกขั้นตอน ต้องท าให้คนในองค์กรมีส่วนร่วม
จากคนทุกระดับ 



 
 

 

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร สู่ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

1.ขั้นเตรียมการ 
 ๑.๑ สร้างกระบวนการรับรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  โดย 

การจัดประชุม จัดหา/จัดท าเอกสารองค์ความรู้ การศึกษาคู่มือส่งเสริมและพัฒนาฯ 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 1.2 สร้างวิทยากรในการแนะน า ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยด าเนินการ  ดังนี้  
  1.2.1  แต่งตั้ง /มอบหมาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน และผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคมรับผิดชอบเฉพาะ 
  1.2.2 ส่งเสริมให้มีการศึกษาจากผลการประเมินระดับต้นแบบและดูจากผลงานประกอบ 
เพ่ือประสานเชิญเป็นวิทยากรพร้อมน าเสนอแนวคิด กระบวนการ เป็นตัวอย่าง 
 

 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 



 
 

 

๑.๓ จัดเอกสารองค์กรคุณธรรม “ต้นแบบ” ไว้เป็นตัวอย่างให้บริการหน่วยงาน/องค์กรที่สนใจ หรือ
ต้องการพัฒนาสู่ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” รวมทั้งเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน แบบประเมิน 
เอกสารสรุปแนวทางการด าเนินงาน เตรียมวิทยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนไว้ให้ค าแนะน า  

 

๑.๔ จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจหน่วยงาน/องค์กร เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนา 
อย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง 

 

 



 
 

 

๒. ขั้นด าเนินการ 

  ๒.๑ เตรียมความพร้อมในองค์กรของตนเอง โดยศึกษาเกณฑ์การประเมินตนเอง  ๙  ขั้นตอน  
ระดมความคิดเห็น ตั้ งเป้าหมายขับเคลื่อนร่วมกัน  เพ่ือเตรียมการเบื้องต้นในการประเมินตนเอง  
ก่อนส่งแบบประเมินตนเอง ว่าเราควรอยู่ในระดับใด? 

๒.๒ สร้างภาพฝันร่วมกัน ก าหนดพฤติกรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า  หาต้นทุนผลงาน
ความดี  ออกแบบวิธีการก าหนดผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงาน วางแผนท ากิจกรรมทันที 

๒.๓ ด าเนินกิจกรรมตามแผน จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความดีอย่างสม่ าเสมอ         
เก็บค่างาน ร่วมกันสรุปบทเรียน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแต่ละพฤติกรรม เช่นมาตรการประหยัดท าอะไร
อย่างไรบันทึกรายละเอียดฯ  จัดแฟ้มเก็บค่างานตามตัวชี้วัดและจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม  สุดท้ายเป็นการ
ทบทวนผลการประเมินตนเอง และรายงานผล 

จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

 แบบแสดงความจ านงเข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม  

 แบบประเมินตนเองขององค์กรคุณธรรม จ านวน ๒ แบบ 

              - แบบประเมินตนเองตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ๙ ขั้นตอน             
                            (แบบ อ.02)  

             - แบบประเมินความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม (แบบ อ.03)  

     แผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม  

 ตัวอย่างร่างประกาศเจตนารมณ์  

 แนวทางการด าเนินงานตามแบบการประเมินตนเอง ตามกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.4 การสร้างภาพฝันร่วมกัน  
  - ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกคนในองค์กการบริหารส่วนต าบลบางเลนตกลง
ปลงใจท า จะร่วมกันสร้างองค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม เป็นองค์กรคนดีที่มีความสุขร่วมกัน  
  - ร่วมกันก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรที่อยากเห็น โดยตัวโจทย์ คือ “ปัญหาที่อยากแก้ 
และ ความดีที่อยากท า” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการขบัเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 



 
 

 

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 

 

 
 


