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ค าน า 
 

 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาก าลังคนให้สามารถด าเนินการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ได้ส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท า
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน สามารถคาดคะเนได้ว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จะมีการใช้
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล อีกทั้งเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมาย ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย 
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๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงานตลอดจนทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลัง ของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด    

  ๑.๒  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน 
จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

  ๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
๓ ป ีส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ขึ้น 
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2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

 2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสม
กับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
 2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าบอนเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามกกหมายก าหนด 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซ่ึงประกอบด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และข้าราชการพนักงานส่วน
ต าบล 1 คน เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 3.1  วิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาใน
พ้ืนทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนมีบรรลุผลตาม
พันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมอง
นี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึง
หากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 3.2  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดพัทลุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช่จ่ายบุคลากร
เข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนดต าแหน่งใน
สายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และ
คุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 

2. วัตถุประสงค ์
 

3. กรอบแนวความคดิในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
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  3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงาน
ผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่
หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริการงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานว่า งานใดที่ต้องมี
กระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่ า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภท
มาสามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อ
หน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้อง
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้ งอาจ
เป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้อง
มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคต
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็นนี้ 

 3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานใน
พ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้เกิด
ต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่ง
อาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 

 3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการสูงอายุ
จ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุ
ไป เป็นต้น 

 
 3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจท าให้การก าหนด
กรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของงาน
การเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจ านวนปละการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดย
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) 
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งใน
ประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่
แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพ
มากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้า
เกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดย
ไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่าง
เพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบ 
อัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้
ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น  

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท ากระบวนการและเวลา
มาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคต  
ส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

 
 
 

        องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน มีเนื้อที่ทั้งหมด 77.85 ตารางกิโลเมตร หรือ48,656.25 ไร่    
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบค่อนข้างสูง เป็นลูกคลื่นทางทิศใต้ และเป็นที่ราบลุ่มทางทิศเหนือ สภาพดินมีลักษณะเป็น
ดินเหนียวปนทรายเหมาะส าหรับการท าสวนยาง ท านา ปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ 

ต าบลป่าบอน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอป่าบอน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอป่าบอนประมาณ 
9 กิโลเมตร ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าบอน ตั้งอยู่เลขท่ี 196 หมู่ที ่1 ถนนห้วยทราย -ปากพะยูน ต าบลป่า
บอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ห่างจากสามแยกห้วยทรายประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าบอน  มีอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่ข้างเคียง  ดังนี้ 

 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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ทิศเหนือ จดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสัก  และองค์การบริหารส่วนต าบลฝาละมี   
ทิศใต ้ จดองค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง   
ทิศตะวันออก จดองค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่   
ทิศตะวันตก จดเทศบาลต าบลแม่ขรี และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง  
ลักษณะภูมิประเทศ 

           สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูง ทางด้านตะวันตกอันประกอบด้วย เทือกเขาบรรทัด 
มีระดับสูงจากน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 50 - 1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้  เช่น สวนยางพารา  สวนไม้ผลและ
ไม้ยืนต้น ถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับที่ดอน มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย 0 - 15 เมตร 
บริเวณนี้ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พืชผัก และพืชไร่ชนิดต่างๆ โดยมีอัตราความลาดชัน 1: 1,000 จากทิศ
ตะวันตกมาสู่ทิศตะวันออกของจังหวัด 

    ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย 1,853.5 มิลลิเมตรต่อปี จ านวนวันฝนตกเฉลี่ย 154 วันต่อปี อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย  26.7 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.14 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 75 – 83 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย  78.7 
เปอร์เซ็นต์ และความเร็วลมประมาณ 1-2 เมตรต่อวินาที ปริมาณการระเหยของน้ าประมาณ 3.3 - 5.5 มิลลิเมตรต่อวัน 

 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินเหนียว จึงเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม และ

ท าสวน 
           ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านหลายสายและล าน้ าสาขาอีกมากมาย เช่น 
      1 คลองปาไส ไหลผ่านพ้ืนที่ของหมู่ที ่1 หมู่ที ่2 และหมู่ท่ี 7 
      2 คลองตาย ในพื้นที่หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 4 ของต าบลวังใหม่ 
      3 ห้วยแม่ลอนไหลผ่านพ้ืนที่ของ หมู่ที ่11 บ้านห้วยแม่ลอน 
      4 คลองส่งน้ าสายชลประทานป่าบอน-ท่าดินแดงตกไหลผ่านพ้ืนที่  ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 และ
หมู่ที ่6 
      5 ชลประทาน จากชลประทานท่าเชียดเชื่อมต่อต าบลแม่ขรี – ป่าบอน ไหลผ่านพ้ืนที่ของ หมู่ที่ 
4,11,5,และหมู่ท่ี 9 

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ลักษณะพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้ ที่อุดมสมบูรณ์ 

  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนมีความครบถ้วน สามารถ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาใน
เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีปัญหาอะไร และความจ าเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  ดังนี้ 
  สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ  
ดังนี้   
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  1. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  เอกสารสิทธิ์ (ความมั่นคงในเอกสารการครองที่ดิน) 
1.2  การมีไฟฟ้า (จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้) 
1.3  การคมนาคม (ความสะดวกในการเดินทางไปอ าเภอและระหว่างหมู่บ้าน) 
1.4  การประกอบธุรกิจในหมู่บ้าน (สภาพทางเศรษฐกิจในหมู่บ้าน) 
1.5  แหล่งไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิง (ความสะดวกในการจัดหาเชื้อเพลิงในครัวเรือน) 
1.6  สิทธิมรดกท่ีดินท ากิน (ลักษณะการถือครองที่ดิน) 
1.7  โทรศัพท์ 

2. ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า 
2.1  การประกอบอาชีพและการมีงานท า 
2.2  อัตราค่าจ้าง 
2.3  ผลผลิตจากการเกษตร (เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต) 
2.4  การประกอบอาชีพ ๆ (อาชีพเสริม) 
2.5  การอพยพหางานท า 
2.6  การรวมตัวของเกษตรกร (อ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือการรับบริการ) 
2.7  การใช้แหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตร (การรับบริการจากแหล่งสินเชื่อที่เป็นธรรม) 
2.8  การท าการเกษตรฤดูแล้ง 
2.9  การจัดเก็บข้อมูล 

3. ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
3.1  การบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน (ความสามารถของรัฐในการให้บริการ) 
3.2  การได้รับการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล 
3.3  สุขลักษณะในบ้าน (ความสะอาดและการสุขาภิบาล)     
3.4  สุขภาพและอนามัยของบุคคล 
3.5  น้ าหนักเด็กแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 
3.6  การขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี 
3.7  การวางแผนครอบครัว 

4. ปัญหาน้ ากิน – น้ าใช้  และเพื่อการเกษตร   
 4.1  น้ าสะอาดส าหรับดื่มไม่เพียงพอ 

4.2  แหล่งน้ าดื่ม 
4.3  คุณภาพและความเพียงพอของน้ าใช้ 
4.4  น้ าเพื่อการเกษตรและความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 

         5. ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
5.1 ระดับการศึกษาของประชาชน 
5.2  อัตราการเรียนต่อของประชาชน 
5.3  การให้ความรู้จากภาครัฐ 
5.4  การให้ความรู้ด้านคุณภาพชีวิต 
5.5  สถานที่ให้ความรู้ส าหรับหมู่บ้าน (โรงเรียน) 
5.6  สถานที่ให้บริการด้านข่าวสารข้อมูล (ห้องสมุด หอกระจายข่าว ที่อ่านหนังสือพิมพ์) 
5.7  การมีกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และการกฬีา 
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6. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  ปัญหาป่าไม ้
6.2  ปัญหาคุณภาพดิน 
6.3  ปัญหาน้ า 
6.4  ปัญหาการล่าสัตว์ 
6.5  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 

7.  ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7.1  ขาดความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
7.2  การติดต่อสื่อสาร 
7.3  วัสดุส านักงานไม่เพียงพอ 
7.4  ความกระตือรือร้นที่จะศึกษากฎระเบียบของสมาชิก 

8.  ปัญหาอื่น  ๆ 
8.1  ปัญหายาเสพติด 
8.2  ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวขาดการดูแลและพัฒนา 
8.3  ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 

ความต้องการของประชาชน 
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  เอกสารสิทธิ์ 
         1.2  การคมนาคม 
         1.3  มีการประกอบธุรกิจในหมู่บ้าน 

1.4  มีสิทธิในการท ากิน 
1.5  มีไฟฟ้าตามจุดส าคัญ  และขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ้าน 
1.6  โทรศัพท์ 

2. ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้  และการมีงานท า 
2.1  มีแหล่งสินเชื่อเพ่ือการผลิต 
2.2  มีอาชีพเสริม 
2.3  ความรู้ด้านวิชาการในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
2.4  จัดตั้งตลาดเพ่ือการเกษตร 
2.5  ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานในหมูบ้าน 

3. ความต้องการด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
3.1  การบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน 
3.2  การได้รับการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล 
3.3  การได้รับความคุ้มครองด้านการอุปโภค  บริโภค 
3.4  การส่งเสริมการออกก าลังกาย 

    4. ความต้องการด้านน้ ากิน - น้ าใช้  และเพื่อการเกษตร 
4.1  ต้องให้มีน้ าใช้ในการเกษตรกรรม 
4.2  มีน้ าประปาท่ีสะอาดเพ่ือใช้ดื่ม 
4.3  ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้ครบทุกครัวเรือน 
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5. ความต้องการด้านความรู้  เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
5.1   การส่งเสริมความรู้ในด้านต่าง  ๆ  ตามความเหมาะสมจากรัฐ 
5.2  มีกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม  และกีฬาภายในต าบลให้มากขึ้น 
5.3  สถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
5.4  ต้องการให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
5.5  ต้องการส่งบุตรให้เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น       

 5.6  ต้องการสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         6.1  ส่งเสริมให้มีการปลูกป่า  ปลูกต้นไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.2  ให้ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพของดินและสนับสนุนแนะน าการปลูกพืชที่เหมาะสมกับ  
                 สภาพดินในพื้นท่ีนั้นๆ 

6.3  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
6.4  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ า     

7. ความต้องการด้านการบริหาร  และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7.1  จัดการฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
7.2  มีเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  เช่น  โทรศัพท์  โทรสาร  รถยนต์ 
7.3  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงานให้มีเพียงพอและเหมาะสม  เช่น  คอมพิวเตอร์ 
7.4  ให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
7.5  ต้องการที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบล  สถานที่ใหม่ 

     8. ความต้องการด้านอ่ืน  ๆ 
8.1  ฝึกอบรมเยาวชนให้มีกิจกรรมท า  เช่น  ส่งเสริมการกีฬา 
8.2  สนับสนุนและจัดหาเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลสถานที่ท่องเที่ยว 
8.3  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างทั่วถึง 
8.4  จัดให้มีเตาเผาขยะ 
 

   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

    ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  “ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วย
ยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปพร้อม  ๆกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้   ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เป็นกรอบอย่างหนึ่งในการจัดท านโยบายและการ
จัดสรรงบประมาณของรัฐบาล เป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย  

วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 

 น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  

๑. ความม่ันคง  
 ๑.๑ การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคง ในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
 ๑.๒ ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.4 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 1.5 ฐานะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

2. ความม่ังคั่ง 
 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 2.2  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และ
การท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ความย่ังยืน   
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
 3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน         ทุก
ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
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 3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน)  
     1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
    1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
    1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
    1.4 การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับ
ประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 1.6  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง            ของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกลที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้า
บนฐานการขยายตัวของการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น) 

2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่ ง เสริมการค้าการลงทุนพัฒนาสู่ ชาติ การค้า 
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ ผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

 2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ      
     เมืองศูนย์กลางความเจริญ 

 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงานระบบเทคโนโลยี  
     สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา          
    กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 

  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (คนไทยมีศักยภาพและ  
    สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต) 
     3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

   3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
     3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
     3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 
 
 



14 
 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (สังคมไทย  มีความ
เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย)  

4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
      4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
      4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
      4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
      4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุ่มน้ า  เน้นการปรบัระบบการบริหาร        

  จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
(ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม)  

6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๑.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
        กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ  ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง  ๆทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่คงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1๒  ได้ยึดกรอบและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ ดังนี้  

1. การน้อมน าและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
3. การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
4. การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน

กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 

เป้าหมาย 
 1. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคตโดยค่าดัชนี
การพัฒนามนุษย์ไม่ต่ ากว่า 0.8 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน 
EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึน  

2. สังคมมีความเหลื่อมล้ าน้อยลงรายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40ที่มีรายได้ต่ าสุดเพ่ิมขึ้นไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดเพ่ิมขึ้น 
สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4  

3. มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได ้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัว
เป็น 8,200 ดอลลาร์ สรอ. และมีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ซึ่งประเมินโดย IMD  ให้อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท เกษตรกรมีรายได้
เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน พ้ืนที่การท าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพ่ิมข้ึนเป็น 500,000 ไร่  

4. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม   มี
ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 
1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7  

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง 
ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก และมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตี
ด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 

6.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วน
ร่วมจากประชาชน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐและประสิทธิภาพ การประกอบธุรกิจของ
ประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน่ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ  50 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย  
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
1. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
4. ผลัดดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ  
2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม

และท่ัวถึง 
3. การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
2. ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 

ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
3. วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวก                
       การค้าการลงทุน  
6. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้    
     สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ  

๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.1   ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง และย่ังยืน 
5.1 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 
5.2 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5.3 สังคมมีความสมานฉันท์ 
5.4 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5.5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร 
5.6 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก  
5.7 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 

 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

   6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
   6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
   6.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.4 ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน ขนส่ง

ทางอากาศ ขนส่งทางน้ า  
   7.2 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์  การอ านวยความสะดวกทาง

การค้า  
   7.3 การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทยเป็น

ศูนย์กลางพลังงาน  
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   7.4 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์  

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    8.1 ส่งเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนา  กลุ่มเทคโนโลยีที่

ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
    8.2 พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ

การจัดการธุรกิจ 
    8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
      9.๑  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 
    9.2 พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก ของประเทศที่ขยาย

ตัวอย่างมีสมดุล 
    9.3 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
     10.1 ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน  
     10.2 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
     10.3 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  

๑.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑.๓.๑ แผนพัฒนาภาค ภาครวมแนวทางการพัฒนาภาค 

  ภาคกลาง พัฒนาภาคกลางให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า โดยเป็นศูนย์อุตสาหกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตอาหารของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ  

ภาคเหนือ พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการเชิง
สร้างสรรค์ และยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง  สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจน ก้าวสู่
เป้าหมาย “อีสานพ่ึงตนเอง” โดยเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัย และอินทรีย์ และเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี   ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับ
นานาชาติ 
  ภาคใต้ พัฒนาภาคใต้เป็นเศรษฐกิจสีเขียว โดยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา และปาล์มน้ ามัน ใน
ภูมิภาค และแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่
นิยมในระดับโลก  
 

 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาภาค 
 1. เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและการเพ่ิมรายได้  อย่างทั่วถึง 
น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ าของคนในภาค 
 2.  เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยเน้นความปลอดภัย 
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 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่งสาธารณะ  ในเขต
เมอืงอย่างทั่วถึง  
 4. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างมีสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชน 
 5. เพ่ือเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่การกระจายความเจริญและ การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าหมาย 

1. ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง มีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรมมากขึ้น 
2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
3. พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 

๑.๓.๒  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ.2561 – 2564) 

วิสัยทัศน์  (Vision)  
“ เป็นศูนย์กลาง การเกษตร พืชเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ ภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี” 

พันธกิจ  (Mission)  
1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และไม้ผล 
2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดดเด่น 
3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการและสร้าง

เครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด 
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมท่ีดี 

เป้าประสงค์รวม 
1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ของประเทศ 
2. เป็นกลุ่มจังหวัดชั้นน าด้านการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มี

ความโดดเด่นในพื้นท่ี 
3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว 
4. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของกลุ่ม 

5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก  

                              (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผล) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
                    เศรษฐกิจและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นท่ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเทีย่วนานาชาติ ที่มีคุณภาพ  
                    และมีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4     พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 
๑.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2564 

วิสัยทัศน์  (Vision)  
“เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง เติบโตและม่ังคั่ง 
จากฐานการเกษตร วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ียั่งยืน” 
 

โดยก าหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ดังนี้ 
เมืองคนคุณภาพ หมายถึง  
- คนพัทลุงมีความรักทางวัฒนธรรม และวิถีดั้ ง เดิมที่มีคุณค่า มีการศึกษาดี  เรียนรู้ตลอดชีวิต  

มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และความรัก ภาคภูมิใจในจังหวัดสูง  
มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสูง 

- คนพัทลุงตื่นตัวทางการเรียนรู้ เป็นเมืองการศึกษา ผู้คนใฝ่รู้ เรียนรู้ ตลอดชีวิต วัฒนธรรมการศึกษา
เข้มแข็ง สถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ มาตรฐาน 

- คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อมฯ)
ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเอง ชุมชนตามศักยภาพที่มีอยู่  พัฒนาจังหวัด ให้มุ่งสู่
ความเป็นเลิศในการเป็นเมืองสุขภาพดี ปัญญาดีที่ยั่งยืน  

เมืองสิ่งแวดล้อมดี หมายถึง 
- ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และบริหารการใช้ประโยชน์  

ทีค่ านึงถึงการใช้อย่างยั่งยืน และเกิดคุณค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ 
- ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ การป้องกัน และการ

รับมือที่มีประสิทธิภาพ 
- สังคมพัทลุงเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญกับการสร้างเมืองสีเขียว เกิดวัฒนธรรมการรักษ์ธรรมชาติ ในทุก

หมู่บ้าน ปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้ ทรัพยากรลดลง  พื้นที่ป่าไม้เพ่ิมมากข้ึน อย่างต่อเนื่อง 
- พัทลุง เป็นเมืองอากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษทางสิ่ งแวดล้อม การจัดการขยะมีมาตรฐานเมือง  

สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง 
- ชุมชน ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ มีหลักประกันความมั่นคง มีความปลอดภัย  

ในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

- วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนได้รับการจัดการอย่างเข้มแข็ง มีคุณค่าทางการพัฒนาทางสังคม และ
เศรษฐกิจของชุมชน  

 
เติบโตและม่ังคั่งจากฐานการเกษตร วัฒนธรรม ภูมิปัญญา  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ียั่งยืน  หมายถึง 

- เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเกษตร ระบบการเกษตรจังหวัด ยึดหลักการผลิต  ที่
เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลต่อ
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สภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์เกื้อกูลกับทรัพยากรธรรมชาติ รักษาอัตราการผลิตให้อยู่ในระดับที่ไม่
ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
- ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษย์ เป็นการเกษตรจากการ
เรียนรู้บนพ้ืนฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร และน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร 
ผลผลิตมีหลากหลายเพียงพอต่อการด ารงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของจังหวัด  มีความเข้มแข็ งใน
การเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมเศรษฐกิจฐานการเกษตร เป็นเมืองอาหาร เมืองปศุ
สัตว์ เมืองพืชผัก ผลไม้ เมืองข้าว เมืองสัตว์น้ า ระดับคุณภาพมาตรฐานส่งออก เกษตรกร และเกษตรกรมีความ
รักในอาชีพ ภาคภูมิใจในอาชีพ และมีรายได้จากอาชีพที่มั่นคง  
- วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ผลผลิตจากภูมิปัญญาของจังหวัด สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด 
- แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในพ้ืนที่นิเวศน์ภูเขา-ทะเลสาบ-วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี 
มีชื่อเสียงระดับประเทศ และนานาชาติ มุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   แบบครบวงจร โดด
เด่นในการท่องเที่ยว เพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์         การท่องเที่ยวเพ่ือ
สุขภาพ การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ชุมชนและท้องถิ่นมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

 

พันธกิจ (Mission) 
การบริหารเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดดเด่น  และคนมี

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี  โ ด ย น้ อ ม น า  “ป รั ชญ า เ ศ รษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ”  ม า ป รั บ ใ ช้ ใ น ทุ ก ก ร ะบ ว น ก า ร แ ล ะ 
ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้ก าหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2. เสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า 

3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการพ่ึงตนเองได้
สูง ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

4. พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความมั่นคงทาง
อาหารในอนาคต 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบ
วงจร 
เป้าประสงค์รวมของแผนยุทธศาสตร์ (Objective) 
             เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา ๔ ปี จังหวัดจึงก าหนดเป้าประสงค์รวม
ของการพัฒนา ดังนี้  

 

1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลการเกษตรของจังหวัด สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจาย
รายได้ สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน  

2. การท่องเที่ยวสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
3.  ประชาชนมีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมน่าอยู่ และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. พัทลุงเมืองสีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี 
5. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
จังหวัดพัทลุงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น โดยจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 

ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพ่ิมคุณค่า 
ครบวงจรที่ยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการบ้านเมือง   รองรับการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเมืองสู่อนาคต  

๑.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้น าเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า /ทบทวนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ต่อที่
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ศูนย์
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เพ่ือพิจารณาวิพากย์ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งรับทราบปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดยได้น าผลที่ได้จากการประชุมทั้งสองเวที มาพิจารณาถึงความเป็นไปได้และ
บริบทการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งการปรับแก้ไขรายละเอียดให้มีความชัดเจน และครอบคลุมทุกด้าน
น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้   
 วิสัยทัศน์  (Vision)  

 “คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีเศรษฐกิจมั่นคง ด ารงวัฒนธรรมท้องถิ่น”  
 ค านิยาม 
 คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  หมายถึง  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สะดวกและปลอดภัย ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ฟ้ืนฟู และพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นระบบ สังคมมีความเข้มแข็ง ปลอดจากยาเสพติดภายใต้
ความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 มีเศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตจากฐานรากอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ด ารงวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการจัดการอย่างมีคุณค่า
ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 

  1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปสู่ภาค
การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพ มีสุขภาพดี  มีความรู้  มีคุณธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน โดยการสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน  
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 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ  พัฒนาที่สมดุล 
และเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น  
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิต 
การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ชุมชนอย่างยั่งยืน  

5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วม ของในชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน  
 6. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร   
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง(พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        
                    และระบบโลจิสติกส์ 
                     

1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ   
      สาธารณูปโภค 
1.2 สนับสนุนการจัดท าและปรับปรุงผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

2.1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ     
      การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.2 การพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ      
      ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2.3 สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค  
      และการสาธารณสุข 
2.๔ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
                การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  

3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม  
3.2 ส่งเสริมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษา     
        ความสงบเรียบร้อย  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการองค์กร 
                    อย่างมีธรรมาภิบาล 
 

4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
      ในการพัฒนาท้องถิ่น   
4.2 จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถ 
      ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร 
                     และระบบเศรษฐกิจ 

5.1 ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
5.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา 
      ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.3 ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
      และอาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 
 

6.1 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ          
      และวิถีชีวิตชุมชน 
6.2 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีกิจกรรม             
      การท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
                   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

7.1 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
7.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม  
      ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

2.1 วิสัยทัศน์ 
              วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

“ป่าบอนน่าอยู่  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 เป้าประสงค์ 
1.  ให้ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง 
2.  ให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
3.  สนับสนุนตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน 
4.  ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน   อย่าง

ทั่วถึง 
5.  ส่งเสริม  สนับสนุน การอนุรักษ์ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสืบทอด 

ประเพณีต่างๆ 
6.  ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์  และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
7.  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
8.  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ที่ดี และเสริมสร้างกระบวนการ 
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2.4 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน 
   3.การเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
   4.พัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

- จ านวนกลุ่มอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนถนน สะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า คูน้ า    ที่
ได้รับการพัฒนา 
-อาชญากรรมในพื้นที่ลดลง 

 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
   1. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา
คนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
   2. การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ 
   3. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
   4. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา 
การศึกษา 
   5. การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี เยาวชน 
คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

- กา รศึ กษ า  ก า ร กี ฬ า  ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว แล ะ
นันทนาการม ี

- การพัฒนาที่ดีกว่า 
- สืบทอดประเพณีประจ าทุกปี 
- จ านวนเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์และผู้ป่วยเรื้องรังมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 
 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
   1. การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
   2.การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   3. การอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน และป่าไม ้
   4. การบริหารจัดการน้ าเป็นระบบ 
   5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
   6. ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ าเสีย ฝุ่นละออง กลิ่น
และเสียง 
 
 

- จ านวนความหลากหลายของเกษตรอินทรีย์มี
มากขึ้น 

- ได้รับความรู้ทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
- มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น 
- จ านวนขยะลดลง 
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กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
แนวทางการพัฒนา 
   1.แนวทางการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร
และพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
   2 .แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง จัดหาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
   3.แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และองค์กรทุก
ภาคส่วนและการตรวจสอบภาคประชาชน 
   4. แนวทางการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นสนับสนุนระบอบ
ประชาธิปไตยในชุมชน 

 -  บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่ดีกว่าเดิม 
 -  จ านวนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้มีการพัฒนา 
 -  จ านวนประชาชนได้มีส่วนร่วมมากข้ึน 
 -  มีความรู้ความเข้าใจของการเมืองท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 

 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 
 
 

1.ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
2.สนับสนุนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แก่ชุมชน 
3.ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง 
4.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 1.สนับสนุนการอนุรักษ์ด้านศาสนาวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และสืบทอดประเพณีต่างๆ 
2.สนับสนุนและยกระดับการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนอย่างท่ัวถึง 
3.สนับสนุนช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้ านการพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี่ 
 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดี 
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2.6 กลยุทธ์ 
  เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทของการพัฒนาต าบลใน
อนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาท
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงก าหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
4. การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
        จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนมีดังนี้ 
   ๑.  ต้องมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
   ๒.  ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ 
   ๓.  ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น 
   ๔.  ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก 
   ๕.  ความสอดคล้องสิ่งที่ท ากับสิ่งที่ต้องการ 
   ๖.  ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ 
   ๗.  ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด 

 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น   
    ผู้น าให้นโยบาย  ติดตามประเมินผล 
    ๒. เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   ร่วมเป็นคณะท างาน  ประสานงานระหว่างฝ่าย สร้างบรรยากาศการท างานที่ดี 
    ๓.  ประชาชนในท้องถิ่น  และผู้รับบริการอื่นๆ 
   ร่วมเป็นคณะท างาน  ให้ข้อมูลและร่วมก าหนดความต้องการ 

 การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ๑. สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒. สร้างความเข้าใจกับประชาชน  ศึกษาส ารวจปัญหา  และความต้องการที่         
แท้จริง 
   ๓.  แต่งตั้งคณะท างานฝึกอบรม  เสริมสร้างความรู้ 

 การเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๑. การประสานแผนพัฒนากับโครงการเกินศักยภาพ   
    ๒. พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ  ภาคประชาสังคม  และภาคเอกชนร่วมกัน   
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 ปัจจัยความส าเร็จ 
    ๑. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   
   ๒. การรับรู้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล   
    ๓. การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ๔. การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน   
    ๕. ระบบฐานข้อมูล 
   ๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

3. การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร (SWOT) 
  ก าหนดแนวทางในการพัฒนา จะต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ด้วย เรียกว่า SWOT 
Analysis ซึ่งได้แก่ 

1.Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
2.Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
3.Opportunities - โอกาสที่จะด าเนินการได ้
4.Threats - อุปสรรค หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์กร 

การวิเคราะห์ SWOT อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการท า Situation Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพ
องค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่
สภาพที่ต้องการในอนาคต การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้
เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดวิสัยทัศน์ หรือเลือก
กลยุทธ์ระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการท า Strategic Decision การท า Strategic Decision เป็น
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์หรือวิธีด าเนินงานที่ส าคัญ ที่เป็นหลักในการปฏิบัติไปสู่สภาพที่ต้องการในอนาคตขององค์การ 
เพ่ือการบรรลุ Vision หรือสภาพในอนาคตตามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการเลือกโดยค านึงถึงสภาพในอนาคต โดย
ค านึงถึงจุดที่ต้องการ โดยรู้สถานการณ์ เห็นถึงโอกาสและรู้จุดดี จุดเด่นตลอดจนจุดอ่อนในการด าเนินงานไปสู่จุดหมาย
ที่ต้องการขององค์การในอนาคต เป็นการค้นหากลยุทธ์โดยหลักการ มองกว้าง เห็นไกล รอบคอบ ตามหลักการก าหนด
กลยุทธ์ในแบบต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ที่มุ่งหา S สูง – O สูง, S สูง – T ต่ า,  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา ในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเทคนิค SWOT จากผลการศึกษาวิ เคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)จุดแข็ง  
(Strengths)อุปสรรค (Threat) และโอกาส (Opportunities) ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนสรุปได้ดังนี้ 

ข้อมูล  SWOT  ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
จุดแข็ง ( Strengths : S) 
1. บุคลากรมีความช านาญในการปฏิบัติงาน  
2. บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่  
3. บุคลากรมีความอดทนสูงในการปฏิบัติงาน  
4. บุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการท างาน  
5. มีการท างานเป็นทีม  
6. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและปลอดภัย  
7. บุคลากรสนับสนุนการท างานและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  
8. วัสดุ – อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความทันสมัย  
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9. มีการใช้โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย ท าให้เกดิประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 
1. ต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลังยังไม่สามารถสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งได้ 
2. บุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลายหน้าที่  
3. กิจกรรมสัมพันธ์ในกลุ่มมีน้อย  
4. สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สถานที่ท างานยังมีความแออัด คับแคบไม ่สะดวกในการให้บริการ 
5. วัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ปฏิบัติงานมีจ านวนไม่เพียงพอ 
โอกาส (Opportunities : O) 
1.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2.ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.พัฒนา บุคลากรเพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
อุปสรรค (Threat :T) 
1.งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
2.ต าแหน่งว่างไม่มีผู้ประสงค์โอน(ย้าย)มาด ารงต าแหน่ง ต้องรอใช้บัญชีจาก กสถ.ซึ่งท าให้ล่าช้า 
ภัยคุกคาม (Threat) 
1.บุคลากรขาดการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2.นโยบายการบริหารงานเปลี่ยนไปตามวาระผู้บริหาร 
3.บุคลากรบางส่วนยังไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
4.บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน เช่น ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน
ประกอบด้วย 

1.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
2.ด้านเศรษฐกิจ 
3.ด้านสังคม 
4.ด้านบริการสาธารณะ 
5.ด้านสิ่งแวดล้อม 
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
1.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพ่ือสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและให้ 
มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้มีน้ าประปาที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส าหรับอุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
    1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนนทั้งที่เป็นสายหลัก สายรองและถนนภายในหมู่บ้าน 
เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา 
    1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม โดยให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า โดยก่อสร้างและปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า คูระบายน้ า ขุดลอก คูคลองรวมถึงระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบ 
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   1.4 จัดให้มีและบ ารุงไฟฟ้าและแสงสว่างให้ทั่วถึง เพ่ือความสะดวกสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
 2.ด้านเศรษฐกิจ 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและสร้างโอกาสให้ประชาชนให้มีกระบวนการสร้างรายได้  ลด
รายจ่ายโดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางดังนี้ 
  2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงหลักการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือ
น าไปปฏิบัติในครัวเรือน 
  2.2 จัดฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชนสตรีและประชาชนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและศักยภาพของหมู่บ้านรวมทั้งให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  2.3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ รัฐวิสาหกิจชุมชน ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเป็นการเพ่ิมมูลค่าสร้างรายได้ 
  2.4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของท้องถิ่น เช่น ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
ข้าว สัปปะรด รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์  การปลูกผักปลอดสารพิษและ  สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
 3.นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
  3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป 
  3.2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพและให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
  3.3 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมการสร้างวินัยแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
  3.4 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของครอบครัว รวมทั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้ครอบครัว 
  3.5 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังภัยภายใน
หมู่บ้าน ส่งเสริมให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยหรือให้บริการอ่ืน ๆ ให้
รวดเร็วทันท่วงที ฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหาเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งด าเนินกิจกรรมของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
  3.6 ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.7 ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งให้มี
รถพยาบาลเพ่ือบริการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

4.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมี
สุขภาพจิตที่ดี ด าเนินกิจกรรมด้านเสริมสร้างสุขภาพและการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
  4.2 สนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยการสร้างขีดความสามารถ 
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  4.3 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 
  4.4 จัดระเบียบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบก าจัดขยะ 
มูลฝอยให้ได้มาตรฐาน 

4.5ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และ
สถานที่ต่าง ๆ ในต าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

  4.6 รณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกสาธารณชนในการอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ดินและป่าไม้ตามแนวทางพระราชด าริ 
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 5.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
  ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชนตลอดถึงด้านศาสนา วัฒนธรรมและ
กีฬา โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  5.1 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ าให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพพร้อม  น า
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย
และให้มีแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
  5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกประเภทของโรงเรียนวัดป่าบอนต่ า รวมทั้งให้การ
สนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 

  5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษ์สืบทอดประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
  5.5 ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโรงเรียน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เป็นต้น 

  5.6 ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีสถานที่ออกก าลังกายและ
อุปกรณ์กีฬา 
  5.7 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนากีฬาทุกประเภท แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
 6.ด้านการเมืองและการบริหาร 
  6.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนให้เป็นองค์กรธรรมมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นองค์กรที่มีความทันสมัยมีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ 
ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้   ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้เป็นเชิงรุก 
สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการให้บริการ เพ่ือรองรับการ
บริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  6.2 สร้างเสริมความเข้มแข็งและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตรวจสอบ 
  6.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ของเยาวชนและประชาชน และให้ประชาชนได้เข้าถึงรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว  รวมทั้งติดตั้งปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.4 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยการสร้างภาคีร่วมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรภาคเอกชน ประชาชน เพ่ือบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างแท้จริงและพัฒนาโดยองค์รวมในทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การสาธารณสุข การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 
ฯลฯ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชน น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

  การวิเคราะห์ภารกิจ อาศัยอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ด าเนินการตรวจสอบ
ความต้องการของชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดทิศทางในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาต าบล ซึ่งสนองตอบต่อนโยบายภาครัฐ นโยบายผู้บริหาร และ
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ชุมชน ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย เพ่ือให้ทราบว่า อบต.มีอ านาจหน้าที่เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้
ตรงกับความต้องการของประชาชนตามภารกิจ โดยก าหนดภารกิจหลักไว้ ๗ ด้าน ดังนี้ 

  5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   (1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1) ) 
   (2)  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1) ) 
   (3)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2) ) 
   (4)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3) ) 
   (5)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4) ) 
   (6)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) ) 
  5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6) ) 
   (2)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) ) 
   (3)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ   
          (มาตรา 67 (6) ) 
   (4)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย 
          โอกาส (มาตรา 16 (10) ) 
   (5)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา 16 (2) ) 
   (6)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
          (มาตรา 16 (10) ) 
   (7)  การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19) ) 
  5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 
   (1)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4) ) 

(2)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน         
(มาตรา 68 (8) )        

   (3)  การผังเมือง (มาตรา 68 (13) ) 
   (4)  จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3) ) 
   (5)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16  (17) ) 
   (6)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา  16  (28) ) 

 5.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว   มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (1)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) ) 
   (2)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) ) 
   (3)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7) ) 
   (4)  ให้มีตลาด (มาตรา 68 (12) ) 
   (5)  การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12) ) 
   (6)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11) ) 
   (7)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6) ) 
   (8)  การพาณชิย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7) ) 
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  5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (1)  คุ้มครอง ดูแล และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มาตรา  67  (7) ) 
   (2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัดมูลและสิ่ง
ปฏิกูล  (มาตรา  67  (2) ) 
  (3)  การจดัการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12) )    
  5.6  ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(1)  การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา  67  (8) ) 

   (2)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา  67  (2) ) 
   (3)  การจัดการศึกษา  (มาตรา  67  (2) ) 

(4)  การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น       (มาตรา  
17  (18) ) 

  5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้      
   (1 )   สนับสนุนสภาต าบลและองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่ น อ่ืน ในการพัฒนาท้องถิ่ น  
(มาตรา45  (3) )  
   (2)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ 
          ตามความจ าเป็นและสมควร  (มาตรา  67  (9) ) 
   (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกันภัยต่างๆ (มาตรา16(16) 
   (4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                                   (มาตรา  17  (3) ) 
   (5)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน 
          ท้องถิ่น  (มาตรา  17  (16) ) 

ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไขปัญหา
ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นส าคัญ 
  หมายเหตุ  :  มาตรา  67 , 68  หมายถึง  พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 
     มาตรา  16 , 17  และ  45  หมายถึง  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
     อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
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น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ 5 จ านวน 7 ภารกิจ น ามาก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนมีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ภารกิจหลัก 
   1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
   2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
   4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ภารกิจรอง 
   1.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณที้องถิ่น 
   2.  การส่งเสริมการเกษตร 
   3.  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

   
 
  

 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่  
1) ส านักงานปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

จ านวนทั้งสิ้น 67 อัตรา โดยแยกเป็นพนักงานส่วนต าบล จ านวน 24 อัตรา พนักงานครู จ านวน 2 อัตรา 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 18 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 22  อัตรา แต่
เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการ 
และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
หากเปรียบเทียบกบัจ านวนอัตราก าลังในองค์การบริหารส่วนต าบลข้างเคียงท่ีมีงบประมาณและภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน 
จะเห็นได้ว่าการก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนยังไม่มีความเหมาะสม ดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

อปท. 
ก าหนดส่วน

ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2560 

พนักงานส่วน
ต าบล (คน) 

พนักงานจ้าง 
(คน) 

ลูกจ้างประจ า
(คน) 

1 อบต.ทุ่งนาร ี 4 59,500,000 39 36 2 
2 อบต.วังใหม ่ 4 38,540,000 25 28 1 
3 อบต.โคกทราย 4 56,726,500 28 46 1 
4 อบต.หนองธง 4 50,070,000 29 24 2 
5 อบต.ป่าบอน 4 52,127,648 26 40 1 

 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องที่จะก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ โดยขอก าหนดพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 
อัตรา เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าบอนต่อไป  

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตราก าลัง 
 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
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   จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนมีภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการดังนี้  

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส านักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และ

ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

2.กองคลัง  
กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน 
ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุม
เงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย   

3.กองช่าง 
กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน

วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมและ
เครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดการศึกษาการ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ
ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                                
 8.1  โครงสร้าง 
  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว  และ
ในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่รองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน 
หรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไปเมื่ อมีการก าหนดตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบล 
ป่าบอน พิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้ 
 
 
 
 

8.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.  ส านักงานปลัด  อบต. 
1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
   - งานสารบรรณ  
   - งานบริหารงานบุคคล 
   - งานทะเบียนข้อมูลทั่วไป 
   - งานตรวจสอบภายใน 
   - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
 
 
1.2  งานนโยบายและแผน 
   - งานนโยบายและแผน 
   - งานวิชาการ 
   - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
   - งานงบประมาณ 
 
1.3  งานกฎหมายและคด ี
    - งานกฎหมายและคด ี
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
    - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
 
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานอ านวยการ 
   - งานป้องกัน 
   - งานฟ้ืนฟ ู
 
1.5  งานกิจการสภา  อบต. 

    - งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
    - งานการประชุม 
    - งานอ านวยการและประสานงาน 
    - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภา 
อบต. 
 

1.  ส านักงานปลัด  อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 
    - งานสารบรรณ 
    - งานบริหารงานบุคคล 
    - งานทะเบียนข้อมูลทั่วไป 
    - งานเลือกตั้งและข้อมูลเลือกตั้ง 
    - งานตรวจสอบภายใน 
    - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
 

1.2  งานนโยบายและแผน 
   - งานนโยบายและแผน 
   - งานวิชาการ 
   - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
   - งานงบประมาณ 
 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
   -  งานกฎหมายและคดี 
   -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
   -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
  
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานอ านวยการ 
   - งานป้องกัน 
   - งานฟ้ืนฟ ู
  
1.5  งานกิจการสภา  อบต. 

     - งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
     - งานการประชุม 
     - งานอ านวยการและประสานงาน 
     - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภา 
อบต. 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.6  งานสวัสดิการสังคม 
   - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   - งานสังคมสงเคราะห์ 
   - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 
 
1.7   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
   - งานรักษาความสะอาด 
 
1.8  งานส่งเสริมการเกษตร 
   - งานส่งเสริมการเกษตร 
   - งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
 

1.6  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
   - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   - งานสังคมสงเคราะห์ 
   - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
   - งานชุมชนสัมพันธ์ 
  
1.7   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
   - งานรักษาความสะอาด 
 
1.8 งานส่งเสริมการเกษตร 
   - งานวิชาการเกษตร 
   - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
   - งานส่งเสริมการเกษตร 
   - งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
   - งานข้อมูลวิชาการ 
 

 

2.  กองคลัง 
2.1  งานการเงิน 
   - งานการเงิน 
   - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
   - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   - งานเก็บรักษาเงิน 
 
2.2  งานบัญชี 
   - งานการบัญชี 
   - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
   - งานงบการเงินและงบทดรอง 
   - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
 

2.  กองคลัง 
2.1  งานการเงิน 
   - งานการเงิน 
   - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
   - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   - งานเก็บรักษาเงิน 
 
2.2  งานบัญชี 
   - งานการบัญชี 
   - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
   - งานงบการเงินและงบทดรอง 
   - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
   - งานพัฒนารายได ้
   - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
   - งานพัสดุ 
   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
 

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
    - งานพัฒนารายได ้
    - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
    - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
   - งานพัสดุ 
   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
 

 

3.  กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 
   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
   - งานกอ่สร้างสะพาน  เขื่อน  ทดน้ า 
   - งานข้อมูลก่อสร้าง 
 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - งานประเมินราคา 
   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
   - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
  -   งานประสานกิจการประปา 
  -   งานไฟฟ้าสาธารณะ 
  -   งานระบายน้ า 
 
3.4  งานผังเมือง 
  -   งานส ารวจและแผนที่ 
  -   งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -   งานควบคุมทางผังเมือง 
 
 

3.  กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 
   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
   - งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อน  ทดน้ า 
   - งานข้อมูลก่อสร้าง 
 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - งานประเมินราคา 
   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
   - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
  -   งานประสานกิจการประปา 
  -   งานไฟฟ้าสาธารณะ 
  -   งานระบายน้ า 
 
3.4  งานผังเมือง 
  -   งานส ารวจและแผนที่ 
  -   งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -   งานควบคุมทางผังเมือง 
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โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
4.  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
   - แผนและวิชาการ 
   - การศึกษาปฐมวัย 
   - การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4.2  งานส่งเสริมการศาสนา  และวัฒนธรรม 
   - ประเพณี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
   - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   - การศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
   - งานบริหารทั่วไป 

4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
   - แผนและวิชาการ 
   - การศึกษาปฐมวัย 
   - การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4.2  งานส่งเสริมการศาสนา  และวัฒนธรรม 
   - ประเพณี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
   - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   - การศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
   - งานบริหารทั่วไป 

 

                                                                                                                              
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

  ตามข้อ  8.1  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ
มีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน 
เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ดังนี้ 
  1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 8 
งาน ดังนี้ 
    (1) งานบริหารทั่วไป 
   (2) งานนโยบายและแผน 
   (3) งานกฎหมายและคด ี
   (4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (5) งานกิจการสภา 
   (6) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   (7) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   (8) งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
   



40 
 

๒. การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง    
(1) งานบริหารงานทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานทะเบียนข้อมูลทั่วไป 
- งานเลือกตั้งและข้อมูลเลือกตั้ง 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร  

ปริมาณงานต่อปี (เรื่อง/งาน) = 44,215  เวลาทั้งหมดต่อปี (นาที) = 1,961,455     
(2) งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
-งานวิชาการ 
-งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 

         - งานงบประมาณ  
 ปริมาณงานต่อปี (เรื่อง/งาน) = 273  เวลาทั้งหมดต่อปี (นาท)ี = 138,420 

(3) งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคด ี
-งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

 ปริมาณงานต่อปี (เรื่อง/งาน) = 864  เวลาทั้งหมดต่อปี (นาท)ี = 49,400 
    (4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     - งานอ านวยการ 
-งานป้องกัน 
-งานฟ้ืนฟ ู

ปริมาณงานต่อปี (เรื่อง/งาน) = 472  เวลาทั้งหมดต่อปี (นาท)ี = 309,120 
5) งานกิจการสภา อบต. 
-งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
-งานการประชุม 
-งานอ านวยการและประสานงาน 
-งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปริมาณงานต่อปี (เรื่อง/งาน) = 32  เวลาทั้งหมดต่อปี (นาท)ี = 42,240 
           (6) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

  - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  - งานสังคมสงเคราะห์ 
  - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

-งานชุมชนสัมพันธ์ 
ปริมาณงานต่อปี (เรื่อง/งาน) = 17,451  เวลาทั้งหมดต่อปี (นาที) = 130,926 
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(7) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-งานรักษาความสะอาด 

ปริมาณงานต่อปี (เรื่อง/งาน) = 66,947  เวลาทั้งหมดต่อปี (นาที) = 551,430 
          (8) งานส่งเสริมการเกษตร 

-งานวิชาการเกษตรเกษตร 
-งานเทคโนโลยีการเกษตร 
-งานส่งเสริมการเกษตร 
-งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
-งานข้อมูลวิชาการ 

ปริมาณงานต่อปี (เรื่อง/งาน) = 82  เวลาทั้งหมดต่อปี (นาท)ี = 6,000 

  2.2 ความต้องการอัตราก าลัง 
 การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ใช้แนว ความคิดการ

วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้: Full 
Time Equivalent (FTE)เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต
เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดย
เปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่าโดยเปรียบเทียบ  

การพิจารณาเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent : FTE) จะพิจารณาจากปริมาณขอ
งานที่สะท้อนในรูปของวัน – เวลาที่ใช้ไป (Time Spending) ในการปฏิบัติงาน โดยตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนในรูปของ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent) ซึ่งกระบวนการค านวณจะท าโดยน าเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม - 
กระบวนงาน – โครงการ มารวมกันทั้งหมดแล้วหารด้วยเวลาปฏิบัติงานมาตรฐานของเจ้าหน้าที่หนึ่งคนที่สามารถ
ท างานได้ใน 1 ปี ใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
อัตราก าลังที่ต้องการ =            เวลาที่ต้องใช้ในการท างาน 1 ปี 
                            เวลาที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 1 คนท างานใน 1 ปี (FTE)               
 

โดยที่ Full Time Equivalent : FTE เท่ากับ 230 วัน/ปี x 6 ชั่วโมง/วัน = 1,380 ชั่วโมง หรือ = 82,800 นาท ี

   ดังนั้น อัตราก าลังที่ต้องการของแต่ละงานของส านักปลัด มีดังนี้ 
 

ล าดับ งาน 
เวลาที่ใชต้่อราย 

(นาที) 
ปริมาณงานต่อป ี

เวลาทั้งหมดต่อป ี
(นาที) 

จ านวนต าแหน่งทีต่้องการ 
(คน) 

1 งานบริหารทั่วไป 102,755 44,215 1,961,455 23.69 
2 งานนโยบายและแผน 78,600 273 138,420 1.67 
3 งานกฎหมายและคดี 9,770 864 49,400 0.60 
4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 23,700 472 309,120 3.73 
5 งานกิจการสภา อบต. 5,280 32 42,240 0.51 
6 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 1,516 17,451 130,926 1.58 
7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4,016 66,947 551,430 6.66 
8 งานส่งเสริมการเกษตร 4,240 82 6,000 0.07 
อัตราก าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้บริหาร) ตามโครงสร้างส่วนราชการ 1  
อัตราก าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้ปฏิบัติ) 38.51  
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    2.3 การเปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังที่มีอยู่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ได้

บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) เพ่ือก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมี
คุณภาพ ส านักปลัดได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในกรอบอัตรา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566) ดังนี้ 
ส านักงานปลัด อบต. 
  มีกรอบอัตราก าลังดังนี้ 
  1. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หน.สป.)   1   อัตรา 
  2. นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.    1   อัตรา 
  3. นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.    1   อัตรา 
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.   1   อัตรา 
  5. นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.   1   อัตรา 
  6. นักพัฒนาชุมชุม ปก./ชก    1   อัตรา 
  7. เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.    1   อัตรา 
  8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 1   อัตรา    

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     1  อัตรา 
2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1  อัตรา 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    2  อัตรา 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    1  อัตรา 
5. ผู้ช่วยพนักงานป้องกันฯ     1  อัตรา 
6. คนงานประจ ารถขยะ     3  อัตรา 
7. พนักงานขับรถยนต์     1  อัตรา 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1.คนงานทั่วไป      8 อัตรา 
2.นักการภารโรง                1 อัตรา 
3.ยาม       1 อัตรา 
4.พนักงานขับรถยนต์     2 อัตรา 
ผลการวิเคราะห์ :  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น เป็นต าแหน่งตาม

โครงสร้างส่วน ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดกลาง ซึ่งเป็นสายงานผู้บริหารที่จ าเป็นต้องมีอยู่ตามปริมาณ
งาน และภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566) ต่อไป 
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ผลการวิเคราะห์ : งานบริหารงานทั่วไป กรอบปัจจุบันมีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 6 อัตรา ดังนี้ 
  1.นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    1   อัตรา    
  2.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    1   อัตรา    
  3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   1   อัตรา    
  4.นักพัฒนาชุมชุมช านาญการ    1   อัตรา    
  5.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    1   อัตรา    
  6.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  1 อัตรา  
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 10 อัตรา 

1.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     1  อัตรา 
2.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1  อัตรา 
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    2  อัตรา 
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    1  อัตรา 
5.ผู้ช่วยพนักงานป้องกันฯ      1  อัตรา 
6.คนงานประจ ารถขยะ     3  อัตรา 
7.พนักงานขับรถยนต์     1  อัตรา 

พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 12 อัตรา 
1.คนงานทั่วไป      8 อัตรา 
2.นักการภารโรง                1 อัตรา 
3.ยาม       1 อัตรา 
4.พนักงานขับรถยนต์     2 อัตรา 
กรอบอัตราก าลัง งานบริหารงานทั่วไป ปัจจุบันเพียงพอกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคลยังคง
ก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  
 

ผลการวิเคราะห์ : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีกรอบอัตราก าลังดังนี้  
     - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 1 อัตรา  
    -  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา 

 งานบริหารงานนโยบายและแผน กรอบอัตราก าลังที่ต้องการ1.67 คน ซึ่งตอนนี้มีเพียงพอกับอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่าย
ในด้านการบริหารงานบุคคล ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 
ต่อไป 

 

ผลการวิเคราะห์ : งานกฎหมายและคดี  
งานกฎหมายและคดี กรอบอัตราก าลังที่ต้องการ0.60 คน ซึ่งยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงแต่มีรองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอยู่ ประกอบกับปริมาณงานที่น้อย จึงไม่ขอก าหนดต าแหน่งในงานนี้ 
ผลการวิเคราะห์ : งานป้องกันและบรรเทาและสาธารณภัย มีกรอบอัตราก าลังดังนี้ 

อัตราก าลังที่ต้องการ 3.73 คน 
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 1 อัตรา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา 
-คนงานทั่วไป 2 อัตรา 
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรอบอัตราก าลังที่ต้องการ 3.73 คน ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้ที่
รับผิดชอบงานนี้มีเพียงพอกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และ
ปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคล ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ : งานกิจการสภา อบต. 
ปัจจุบันงานกิจการสภา มีอัตราก าลังที่ต้องการ 0.51 คน แต่ไม่มีพนักงานส่วนต าบลรับผิดชอบใน

งานนี้โดยตรงได้มอบหมายให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่งานกิจการสภา ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเนื่องจากการปฎิบัติงานกิจการสภาไม่มีงานประจ าในการปฎิบัติงานเป็นรายวัน จึงไม่
ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 

ผลการวิเคราะห์ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ปัจจุบันงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีกรอบอัตราก าลังดังนี้ 
    -  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  1 อัตรา 
    -  คนงานประจ ารถขยะ       3 อัตรา                      
    -  พนักงานขับรถยนต์ (ขับรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) 1 อัตรา 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกรอบอัตราก าลังที่ต้องการ 6.66 คน ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้ที่
รับผิดชอบงานนี้มีไม่เพียงพอกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน 
และปริมาณงาน จึงขอก าหนดพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา 

ผลการวิเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมกรอบปัจจุบันมีกรอบอัตราพนักงานดังนี้  
    อัตราก าลังที่ต้องการ  1.58 คน 

            - นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   1 อัตรา 
            -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา 

งานสวัสดิการสังคมกรอบอัตราก าลังที่ต้องการ 1.58 คนปัจจุบันเพียงพอกับอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายในด้านการ
บริหารงานบุคคล ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ต่อไป 

ผลการวิเคราะห์  : งานส่ง เสริมการเกษตร กรอบอัตราก าลั งที่ต้องการ 0.05  
 

ปัจจุบันไม่มีผู้ที่รับผิดชอบงานนี้โดยตรงแต่มอบหมายงานให้ นักพัฒนาชุมชนช านาญช านาญการ 
เป็นผู้รับผิดชอบ และไม่ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มเนื่องจากปริมาณงานมีน้อย 

2.กองคลัง  
1.ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน 
ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุม
เงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 4 งานหลัก 
ดังนี้ 
    - งานการเงิน 
   - งานบัญชี 
   - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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๒. การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง 
   ๒.๑ สถิติปริมาณงาน 

(1) งานการเงิน 
-งานการเงิน 
-งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 

                       - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
                        - งานเก็บรักษาเงิน 
    (2) งานบัญชี 

-งานการบัญชี 
-งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-งานงบการเงินและงบทดลอง 
-งานแสดงฐานะทางการเงิน 
ปริมาณงานต่อปี(เรื่อง/งาน)=26,422เวลาทั้งหมดต่อปี (นาที)=615,110      

   

(3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       - งานพัฒนารายได ้

      - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
                -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

ปริมาณงานต่อปี(เรื่อง/งาน) =204,300 เวลาทั้งหมดต่อปี (นาท)ี =595,600 

(4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

ปริมาณงานต่อปี (เรื่อง/งาน) = 109 เวลาทั้งหมดต่อปี (นาท)ี = 262,560  
  (5) งานธุรการ  
ปริมาณงานต่อปี (เรื่อง/งาน) = 3,603 เวลาทั้งหมดต่อปี (นาที) = 133,145 

2.2 ความต้องการอัตราก าลัง 
การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ใช้แนว ความคิดการ

วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้: Full 
Time Equivalent (FTE)เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต
เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดย
เปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่าโดยเปรียบเทียบ  

การพิจารณาเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent : FTE) จะพิจารณาจากปริมาณขอ
งานที่สะท้อนในรูปของวัน – เวลาที่ใช้ไป (Time Spending) ในการปฏิบัติงาน โดยตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนในรูปของ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent) ซึ่งกระบวนการค านวณจะท าโดยน าเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม - 
กระบวนงาน – โครงการ มารวมกันทั้งหมดแล้วหารด้วยเวลาปฏิบัติงานมาตรฐานของเจ้าหน้าที่หนึ่งคนที่สามารถ
ท างานได้ใน 1 ปี ใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 
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อัตราก าลังที่ต้องการ =            เวลาที่ต้องใช้ในการท างาน 1 ปี 
                            เวลาที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 1 คนท างานใน 1 ปี (FTE)               

 
โดยที่ Full Time Equivalent : FTE เท่ากับ 230 วัน/ปี x 6 ชั่วโมง/วัน = 1,380 ชั่วโมง หรือ = 82,800 นาท ี
  ดังนั้น อัตราก าลังที่ต้องการของแต่ละงานของกองคลัง มีดังนี้ 

ล าดับ งาน 
เวลาที่ใช้ต่อราย 
(นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อ
ปี 
(นาที) 

อั ต ร า ก า ลั ง ที่
ต้องการ 
(คน) 

1 งานการเงินและบัญชี 14,310 26,422 615,110 7.43 
2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 86 204,300 595,600 7.19 
3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 13,440 109 262,560 7.24 
4 งานธุรการ 530 3,603 133,145 1.61 
 อัตราก าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้บริหาร) ตามโครงสร้างส่วนราชการ 1 
 อัตราก าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้ปฏิบัติ) 23.47 

  2.3 การเปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังที่มีอยู่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ได้

บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) เพ่ือก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมี
คุณภาพ กองคลังได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในกรอบอัตรา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566) ดังนี้ 

กองคลังมีกรอบอัตราก าลังดังนี้ 
    1. นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง) 1  อัตรา 
    2. นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.  1  อัตรา  
    3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.  1  อัตรา 
       4. นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.   1  อัตรา 
    5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.  2  อัตรา 
    6. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.  1  อัตรา  

ลูกจ้างประจ า 
    1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   1  อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   1  อัตรา 
    2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    1  อัตรา 
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พนักงานจ้างท่ัวไป 
    1.คนงานทั่วไป     1  อัตรา 

ผลการวิเคราะห์ :  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เป็นต าแหน่ง
ตามโครงสร้างส่วน ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดกลาง เป็นสายงานผู้บริหารที่จ าเป็นต้องมีอยู่ตาม
ปริมาณงาน และภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ :  งานการเงินและบัญช ีมีกรอบอัตราก าลังดังนี้ 
-นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน จ านวน 2 อัตรา 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจ า) จ านวน 1 อัตรา 
งานการเงินและบัญชีกรอบอัตราก าลังที่ต้องการ 7.43 คน ซึ่งปัจจุบันอัตราก าลัง
เพียงพอกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ
ของงาน และปริมาณงานยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป 

 

ผลการวิเคราะห์ :  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีกรอบอัตราก าลังดังนี้ 
    - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.  1 อัตรา 
    -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.  1 อัตรา       
       -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   1 อัตรา         
   

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กรอบอัตราก าลังที่ต้องการ 7.19 คน ปัจจุบันอัตราก าลังเพียงพอกับ
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะที่ปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงาน และปริมาณงานตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายใน
ด้านการบริหารงานบุคคล ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
ต่อไป 
ผลการวิเคราะห์ :  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีกรอบอัตราก าลังดังนี้ 
    -นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.   1 อัตรา         
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      1 อัตรา 
    - คนงานทั่วไป     1  อัตรา 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กรอบอัตราก าลังที่ต้องการ 7.24 คน ปัจจุบันอัตราก าลังงาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุซึ่งเพียงพอกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะที่ปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงาน 
และปริมาณงาน 

ผลการวิเคราะห์ :  งานธุรการ อัตราความต้องการคน 1.61 เนื่องจากยังไม่มีผู้รับผิดชอบในงานนี้ จึง
ขอก าหนดต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
3.กองช่าง 

1 ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน

วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมและ
เครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 
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     - งานก่อสร้าง  
     -  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     - งานประสานสาธารณูปโภค 
     -  งานผังเมือง 

๒. การวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง 
    ๒.๑ สถิติปริมาณงาน   

(1) งานก่อสร้าง 
    -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
    -  งานก่อสร้างสะพานเขื่อนทดน้ า 
    -  งานขอ้มูลก่อสร้าง 

ปริมาณงานต่อปี(เรื่อง/งาน)=180 เวลาทั้งหมดต่อปี (นาท)ี=623,100 

(2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    -  งานประเมินราคา 
    -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
    -  งานออกแบบและบริการข้อมูล 

ปริมาณงานต่อปี(เรื่อง/งาน)=210 เวลาทั้งหมดต่อปี (นาที) = 217,500 
    (3) งานประสานสาธารณูปโภค 
    -  งานประสานกิจการประปา 
          - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
     -  งานระบายน  า 

ปริมาณงานต่อปี(เรื่อง/งาน)=7,050 เวลาทั้งหมดต่อปี(นาท)ี= 658,800 

(4) งานผังเมือง 
    -  งานส ารวจและแผนที่ 
              -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
              -  งานควบคุมทางผังเมือง  
ปริมาณงานต่อปี (เรื่อง/งาน) = 90 เวลาทั้งหมดต่อปี (นาท)ี = 61,500 

งานธุรการ 
ปริมาณงานต่อปี (เรื่อง/งาน) = 3,174 เวลาทั้งหมดต่อปี (นาที) = 91,820 
  2.2 ความต้องการอัตราก าลัง 

การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ใช้แนว ความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้: Full 
Time Equivalent (FTE) เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต
เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดย
เปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่าโดยเปรียบเทียบ  

การพิจารณาเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent : FTE) จะพิจารณาจากปริมาณขอ
งานที่สะท้อนในรูปของวัน – เวลาที่ใช้ไป (Time Spending) ในการปฏิบัติงาน โดยตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนในรูปของ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent) ซึ่งกระบวนการค านวณจะท าโดยน าเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม - 
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กระบวนงาน – โครงการ มารวมกันทั้งหมดแล้วหารด้วยเวลาปฏิบัติงานมาตรฐานของเจ้าหน้าที่หนึ่งคนที่สามารถ
ท างานได้ใน 1 ปี ใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 
 

 
อัตราก าลังที่ต้องการ =               เวลาที่ต้องใช้ในการท างาน 1 ปี 
                            เวลาที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 1 คนท างานใน 1 ปี (FTE)               
 

 
โดยที่ Full Time Equivalent : FTE เท่ากับ 230 วัน/ปี x 6 ชั่วโมง/วัน = 1,380 ชั่วโมง หรือ = 82,800 นาท ี
ดังนั้น อัตราก าลังที่ต้องการของแต่ละงานของกองช่าง มีดังนี้ 
 

 

  2.3 การเปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังที่มีอยู่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ได้

บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) และฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างให้สอดคล้อง เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างมีคุณภาพ กองช่างได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในกรอบอัตรา 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ดังนี้ 

3.กองช่าง 
  1.นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง)     1 อัตรา 
  2.นายช่างโยธา ปง./ชง.        2 อัตรา 
  3.นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.    1 อัตรา   
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา        1 อัตรา 
  2.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    1 อัตรา   
พนักงานจ้างท่ัวไป 
  1.คนงานทั่วไป         4 อัตรา   
 

ล าดับ งาน 
เวลาที่ใช้ต่อราย 
(นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อปี 
(นาที) 

อัตราก าลังที่ต้องการ 
(คน) 

1 งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร 21,720 390 840,600 10.16 
2 งานประสานสาธารณูปโภค 5,430 7,050 658,800 7.96 
3 งานผังเมือง 4,530 90 61,530 0.74 
4 งานธุรการ 1,360 3,174 91,820 1.11 
 อัตราก าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้บริหาร) ตามโครงสร้างส่วนราชการ 1 
 อัตราก าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้ปฏิบัติ) 19.27 
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ผลการวิเคราะห์ :  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เป็นต าแหน่งตาม
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดกลาง เป็นสายงานผู้บริหารที่จ าเป็นต้องมีอยู่ตามปริมาณงาน และ
ภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566) ต่อไป 
 

ผลการวิเคราะห์ :  งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีกรอบอตัราก าลังดังนี้ 
กรอบอัตราก าลังที่ต้องการ 10.16 คน 

    - นายช่างโยธา ชง.   1 อัตรา  
    - นายช่างโยธา ปง.    1 อัตรา 
    - ผู้ช่วยนายช่างโยธา          1 อัตรา 
    - คนงานทั่วไป   1 อัตรา  
  

กรอบอัตราก าลัง งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร ตามกรอบอัตราก าลังประกอบกับคน
ที่รับชอบงานอยู่ในตอนนี้ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาสมกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคล ยังคงก าหนด
ต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ต่อไป  

ผลการวิเคราะห์ :  งานประสานสาธารณูปโภค มีกรอบอัตราก าลังดังนี้ 
กรอบอัตราก าลังที่ต้องการ 7.96 คน 

    - นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.  1 อัตรา 
    -เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง 1 อัตรา (รอใช้บัญชี กสถ.) 
    - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  1 อัตรา 
    - คนงานทั่วไป   2 อัตรา 
   

กรอบอัตราก าลัง งานประสานสาธารณูปโภค ปัจจุบันมีไม่เพียงพอกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน เนื่องจากต าแหน่งเจ้าพนักงานประปายังยังรอใช้
บัญชีจาก กสถ. จึงขอก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา    
 

ผลการวิเคราะห์ :  งานผังเมืองมีปริมาณ อัตราความต้องการคน 0.74  คน ไม่มีกรอบอัตราก าลังใน
งานนี้ แต่มีนายช่างโยธาช านาญงานเป็นผู้รับผิดชอบ จึงไม่ขอก าหนดต าแหน่งในงานนี้  

ผลการวิเคราะห์ :  งานธุรการ อัตราความต้องการคน 1.11 ไมม่ีกรอบอัตราก าลังในงานนี้ แต่มีคนงาน
ทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ จึงไม่ขอก าหนดต าแหน่งในงานนี้ 

4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดการศึกษาการ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
และทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ
ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีการแบ่งงานภายในออกเป็น  2 งาน  
(1)  งานบริหารการศึกษา 
(2)  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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2. วิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง 
2.1.1 สถิติปริมาณงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(1)  งานบริหารการศึกษา 

        -  แผนและวิชาการ 
       -  การศึกษาปฐมวัย 

                                  -  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปริมาณงานต่อปี (เรื่อง/งาน) = 45 เวลาทั้งหมดต่อปี (นาที) = 91,460 

(2)  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  ประเพณี ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
-  กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
-  การศึกษานอกระบบ 

             -  งานบริหารงานทั่วไป 
    ปริมาณงานต่อปี(เรื่อง/งาน) =278 เวลาทั้งหมดต่อปี(นาที)= 424,740 

2.2 ความต้องการอัตราก าลัง 
การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ใช้แนว ความคิดการ

วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้: Full 
Time Equivalent (FTE)เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต
เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดย
เปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่าโดยเปรียบเทียบ  

การพิจารณาเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent : FTE) จะพิจารณาจากปริมาณขอ
งานที่สะท้อนในรูปของวัน – เวลาที่ใช้ไป (Time Spending) ในการปฏิบัติงาน โดยตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนในรูปของ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Full Time Equivalent) ซึ่งกระบวนการค านวณจะท าโดยน าเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม - 
กระบวนงาน – โครงการ มารวมกันทั้งหมดแล้วหารด้วยเวลาปฏิบัติงานมาตรฐานของเจ้าหน้าที่หนึ่งคนที่สามารถ
ท างานได้ใน 1 ปี ใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
อัตราก าลังที่ต้องการ =            เวลาที่ต้องใช้ในการท างาน 1 ปี 
                            เวลาที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 1 คนท างานใน 1 ปี (FTE)               
 

โดยที่ Full Time Equivalent : FTE เท่ากับ 230 วัน/ปี x 6 ชั่วโมง/วัน = 1,380 ชั่วโมงหรือ = 82,800 นาท ี
  ดังนั้น อัตราก าลังที่ต้องการของแต่ละงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีดังนี้ 

ล าดับ งาน 
เวลาที่ใช้
ต่อราย 
(นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อป ี
(นาที) 

อัตราก าลังที่
ต้องการ 
(คน) 

1 งานบริหารการศึกษา 32,720 45 91,460 1.10 

2 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
61,560 

 
278 

 
424,740 

 
5.13 

 อัตราก าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้บริหาร) ตามโครงสร้างส่วนราชการ 1 
 อัตราก าลังคนที่ต้องการ (สายงานผู้ปฏิบัติ) 6.23 
 อัตราก าลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์ (จ านวนเด็ก 10:ครู 1) 5 
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   2.3 การเปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังที่มีอยู่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ได้

บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) เพ่ือก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมี
คุณภาพ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในกรอบอัตรา 3 
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ดังนี้ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีกรอบอัตราก าลังดังนี้ 
    มีกรอบอัตราก าลังดังนี้ 

1. นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น(ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) 1 
อัตรา 

    2. นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.  1 อัตรา 
    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 
    2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศนูย์เยาวชน 1 อัตรา 
    พนักงานจ้างท่ัวไป 
    คนงานทั่วไป   1 อัตรา 
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 ศูนย์ดังนี้ 

1.ศพด.บ้านป่าบอนต่ า 
       - คร ู       2  อัตรา    
    -  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  2  อัตรา 
    -  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  1  อัตรา 
  ผลการวิเคราะห์ : ต าแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผู้อ านวยการการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) เป็นต าแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดกลาง ซึ่งเป็นสาย
งานผู้บริหาร ที่จ าเป็นต้องมีอยู่ตามปริมาณงาน และภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ยังคงก าหนดต าแหน่งใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ต่อไป) 
 

ผลการวิเคราะห์ : งานบริหารงานการศึกษา มีกรอบอัตราก าลังดังนี้ 
กรอบอัตราก าลังที่ต้องการ 1.10 คน 

    - นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.    1 อัตรา     

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 ศูนย์ดังนี้ 
1. ศพด.บ้านป่าบอนต่ า  จ านวนเด็ก 54 คน 

      - คร ู      2  อัตรา                                       
       -  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 2  อัตรา 
    -  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1  อัตรา 
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กรอบอัตราก าลัง งานบริหารงานการศึกษา ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน 
ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคล ยังคงก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ต่อไป   

 

ผลการวิเคราะห์ : งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกรอบอัตราก าลังดังนี้ 
กรอบอัตราก าลังที่ต้องการ 5.13 

     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน  1 อัตรา   
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 อัตรา   

   -  คนงานทั่วไป    2 อัตรา 
กรอบอัตราก าลัง งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปัจจุบันเพียงพอกับอ านาจหน้าที่

ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน  
สรุปผลการเปรียบเทียบอัตราก าลัง ดังต่อไปนี้ 

ต าแหน่งที่ขอก าหนดเพิ่ม 
  ส านักงานปลัด อบต. 
  1.คนงานทั่วไป   จ านวน   1   อัตรา 

  กองคลัง 
  1.คนงานทั่วไป   จ านวน   1   อัตรา 
  กองช่าง 
  1.คนงานทั่วไป   จ านวน   1   อัตรา 
ต าแหน่งที่ขอยุบเลิก 
  - 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

         

ส่วนราชการ 

กรอ
บ กรอบต าแหน่งที ่ อัตราก าลังคน 

หมาย
เหต ุ

อัตรา คาดว่าจะต้องใช ้ เพิ่ม/ลด 
ก าลัง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า   

  
เดิม 

256
4 

256
5 

256
6 

256
4 

256
5 

256
6 

นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับ กลาง(ปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - -   
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับ ตน้ (รองปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - -   
ส านักงานปลัด อบต.                 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น (หน.สป.) 1 1 1 1 - - -   
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -   
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -   
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -   
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -   
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -   
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปง./ชง. 1 1 1 1 - - -   
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 1 1 1 - - -   
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 1 - - -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 2 2 2 - - -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน 1 1 1 1 - - -   
ผู้ช่วยจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 1 1 - - -   
คนงานประจ ารถขยะ 3 3 3 3 - - -   
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -   
พนักงานจ้างทั่วไป                 
คนงานทั่วไป 8 9 9 9 +1 - -   
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -   
ยาม 1 1 1 1 - - -   
พนักงานขับรถยนต ์ 2 2 2 2 - - -   
กองคลัง                 
นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน้ (ผอ.กองคลัง) 1 1 1 1 - - -   
นักวิชาการเงินและบัญช ีปก./ชก. 1 1 1 1 - - -   
นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -   
นักวิชาการพัสด ุปก./ชก. 1 1 1 1 - - -   
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ส่วนราชการ 

กรอบ กรอบต าแหน่งที ่ อัตราก าลังคน 

หมายเหตุ 
อัตรา คาดว่าจะต้องใช ้ เพิ่ม/ลด 
ก าลัง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า   

  เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566 
กองคลัง (ต่อ)                 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ีปง./ชง. 2 2 2 2 - - -   
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -   
ลูกจ้างประจ า                 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 1 1 - - - -1 - ว่างยุบ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -   
พนักงานจ้างทั่วไป                 
คนงานทั่วไป 3 4 4 4 +1 - -   
กองช่าง                 
นักบริหารงานชา่ง ระดับ ต้น ( ผอ.กอง
ช่าง) 1 1 1 1 - - -   
นายช่างโยธา อส. 1 1 1 1 - - -   
นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -   
นายช่างไฟฟา้ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -   
เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -   
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -   
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ 1 1 1 1 - - -   
พนักงานจ้างทั่วไป                 
คนงานทั่วไป 4 5 5 5 +1 - -   
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น  1 1 1 1 - - -   
(ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)               

  

นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -   
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 1 1 1 1 - - -   
พนักงานจ้างทั่วไป                 
คนงานทั่วไป 2 2 2 2 - - -   
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ส่วนราชการ 

กรอบ กรอบต าแหน่งที ่ อัตราก าลังคน 

หมายเหตุ 
อัตรา คาดว่าจะต้องใช ้ เพิ่ม/ลด 
ก าลัง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า   

  เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ต่อ)               

  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ า                 
ครู 2 2 2 2 - - -   
พนักงานจ้างตามภารกิจ                 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  2 2 2 2 - - -   
พนักงานจ้างทั่วไป                 
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)  1 1 1 1 - - -   

รวม 67 70 69 69 +3 -1 -   
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ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัตน้) 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานกฎหมายและคด ี
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานนโยบายและแผน 
- งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห ์

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

-  งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
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12.แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

       องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน และทุก
ระดับ ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนา
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนดมีระยะเวลา 3 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 

การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องตระหนึกถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand 
4.0 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน 
โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

1.เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน  และกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้
เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบใน
ลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายใน
ภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนเข้ามา
ติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ
ทางราชการ และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้ง
อ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุด
เดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและ
ผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือ
แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

3.องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้า มาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน  
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4.การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill 
Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560 

ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
  13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด   
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน มี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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