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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม ่    

----------------------------------------------------     
 
 

1. หลักการและเหตผุล 
 

  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง)  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง  ลงวันท่ี  22  พฤศจิกายน  2544 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2558 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.จังหวัด) พิจารณา
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวน
เท่าใด  ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของ
งาน ตลอดจนท้ังภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  เพื่อใช้ ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

 

  1.2  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริการส่วน
ต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นเพื่ อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
เพื่อวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์
การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ฯลฯ 
 1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง  3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
 

2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว มีโครงสร้างการแบ่งงงานและระบบงานท่ี
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

  2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

  2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอ านาจหน้าท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจตามอ านาจ
หน้าท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ี
ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

  2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

ฯลฯ 
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3. กรอบและแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบงตัน 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66, 67 และ 68 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 
ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของต าบลบงตัน เพื่อให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว บรรลุผลตามพันธกิจท่ีต้ังไว้ จึงจ าเป็นต้อง จัดสรร
อัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า
ลักษณะงานในปัจจุบันท่ีด าเนินการการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
หรือไม่อย่างไร หากลักษณะงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ี จึงต้องพิจารณาวางแผน
กรอบอัตราก าลังให้ปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการ
แล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม
ในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคลท่ีมีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มต่างๆ โดยส่วนนี้
จะค านึงถึง 

 3.3.1 การจัดระดับช้ันงานท่ีเหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับช้ันงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งท่ีก าหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปล่ียนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพืท่อให้การท างานเป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละส่ีสิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานท่ีว่า งานใดท่ีต้องมีกระบวนการและเวลาท่ีใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไร   ก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น งานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดมาตรฐานเวลาได้ ดังนั้น การค านวนเวลาท่ี
ใช้ในกรณีของภาคราชการหรือส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการก าหนดค านวนอัตราก าลังคนต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน 
นอกจากนั้นก่อนจะค านวนเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานท่ีปฏิบัติ
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อยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย 

3.5 การวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมาเพื่อประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังท่ีต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานท่ีว่า หากผลงานท่ีผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกล่ียอัตราก าลังใหม่ เพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

 3.6.1 เรื่องพื้นท่ีและการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างท่ีมี
มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีก ไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ
ส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจจะต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังท่ีจะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ท้ังนี้ ไม่ว่าจัเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งท่ีเหมาะสม
ขึ้นทดแทนต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุไป เป็นต้น 

 3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็ฯการสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีภายใน
ส่วนราชการและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าท่ีในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าท่ีในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าท่ี
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานท่ีว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นการเพิ่ม เฉล่ีย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวร่วมในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังท่ี
เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งท่ีเหมาะสม (Right 
Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการก าหนด
กรอบต าแหน่งประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะ 
ท้ังๆท่ีใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างาน ก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิง
การวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะก าหนดกรอบอัตราก าลังใน
ลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจ
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กล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้ จะเป็น
แนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับ
การวางแผนกรอบอัตราก าลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเล่ียอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานท่ีจะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อัน
จะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพื่อรองรับภารกิจท่ีจะเพิ่ม/ลดลง 

 

4. สภาพปญัหาของพืน้ทีแ่ละความต้องการของประชาชน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้วิเคราะห์ปัญหาในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 

สภาพปัญหาของพื้นที่ 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก ถนนเป็นดินลูกรัง ถนนช ารุดเป็นหลุมบ่อ 
1.2 ปัญหาโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
1.3 ปัญหาทางระบายน้ าสาธารณะไม่เพียงพอ 
1.4 ปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
2.1 การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 

   -   ปัญหาการขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ 
   -   ปัญหาการขาดการรวมกลุ่ม 
   -   ปัญหาตลาดจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมมีไม่เพียงพอ 
   -   ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 
   -   ปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 

2.2 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการเกษตรสมัยใหม่ 
   -   ประชาชนขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการเกษตรสมัยใหม่ 

3. ปัญหาด้านสังคม 
3.1 ปัญหาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
3.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
3.3 ปัญหาอาชญากรรมและความไม่สงบในพื้นท่ี 
3.4 ปัญหาประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ด้านกฎหมาย 
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4. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร  
4.1 ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
4.2 บุคลากรภาคปฏิบัติไม่เพียงพอ 
4.3 สมาชิกสภา ผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบล ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

                           กฎหมายระเบียบ บทบาทและอ านาจหน้าท่ี 
4.4 ประชาชนขาดความเข้าใจพื้นฐานด้านการเมืองท้องถิ่น 
4.5 ประชาชนขาดความเข้าใจในการบริหารและจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น 

5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
5.1 ปัญหาน้ าเสียจากฟาร์มเล้ียงสัตว์ 
5.2 ปัญหาน้ าในคลองชลประทาน คลองธรรมชาติ มีปริมาณไม่เพียงพอ 
5.3 ปัญหาคลองต้ืนเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุม ท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
5.4 ปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่า 
5.6 ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 

6. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
6.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัย 
6.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ 
6.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ 
6.4 ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขและอนามัย 

7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.1 ปัญหาคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นท่ี 
7.2 ปัญหาค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นท่ีด้านการศึกษาของบุตรหลาน 
7.3 ปัญหาด้านความเส่ือมโทรมทางศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ความต้องการของประชาชน 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง และสร้างสะพาน คสล. 
1.2 ขุดลอกคลองล าเหมืองสาธารณะ วางท่อระบายน้ า และสร้างพนังกั้นดิน 
1.3 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มข้ึน ขยายเขตไฟฟ้า 
1.4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก และปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
1.5 ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นท่ี 
1.6 ขุดเจาะบ่อบาดาลทุกหมู่บ้าน 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
2.1 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการผลิตทางการเกษตร 
2.2 ฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
2.3 สนับสนุนเงินทุนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
2.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มต่างๆ ภายในหมู่บ้าน / ชุมชน 
2.6 ส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมของชุมชน 
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3. ด้านสังคม 
3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 
3.2 ให้ท้องถิ่นสงบเรียบร้อย ปลอดอาชญากรรม 
3.3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ 

4. ด้านการบริหารและจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องบทบาท อ านาจหน้าท่ีให้แก่  ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  

                 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
4.2 ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี ตลอดจน  

                           กลุ่มอาสาสมัครอื่นๆ 
4.3 จัดหาบุคลากร และครุภัณฑ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
4.4 จัดโครงการ อบต.เคล่ือนท่ี เพื่อพบปะให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ                    
      และการจัดเก็บภาษีแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
4.5 จัดให้มีการรณรงค์ประชาธิปไตย 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  
5.1 ให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
5.2 รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการไม่ปล่อยน้ าเสียลงแม่น้ าล าคลอง 
5.3 ฝึกอบรมจัดต้ังเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.4 ให้มีการบริหารจัดการเก็บขยะในพื้นท่ี 
5.5 จัดให้มีสวนสุขภาพส าหรับการพักผ่อนและการออกก าลังกาย 

6. ด้านสาธารณสุข และอนามัย 
6.1 ให้ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัย 
6.2 ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ 
6.3 ให้มีการดูแลสุขภาพ และสงเคราะห์ 

7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.1 ให้เยาวชนในพื้นท่ีได้รับการศึกษาท่ีดีและท่ัวถึง 
7.2 ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี 
7.3 เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
7.4 ซ่อมแซมและท านุบ ารุงโบราณสถานและโบราณวัตถุในท้องถิ่น 
7.5 ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
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5. ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
 

5.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT  
การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

แบบองค์รวม มีดังนี้ 
 

ปัจจัยภายใน  
จุดแข็ง ( Strengths : S ) 
1. เป็นแหล่งต้นน้ าท่ีส าคัญท่ีสามารถน ามาใช้ในการเกษตรได้ 
2. มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามเป็นท่ีนิยมและมีช่ือเสียง ท้ังคนไทยและ 
    ต่างประเทศ 
3. ผู้น าชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี 
4. การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นธรรมทุกพื้นท่ี 
5. ท าเลท่ีต้ังของต าบลอยู่ใกล้ท่ีว่าการอ าเภอ สามารถติดต่อประสานงานได้ง่าย สะดวก 
6. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี มีความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
7. มีหน่วยงานท่ีให้ความส าคัญกับการท่องเท่ียว รวมท้ังการอนุรักษฟ์ื้นฟ ู
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
9. มีชุมชนต้นแบบ 
10. มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 

 

จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
1. กลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีจัดต้ังขึ้น ไม่มีความเข็มแข็ง  
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณค่อนข้างน้อย 
3. ประชาชนยังใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. เกษตรกรไม่มีรวมกลุ่ม ท าให้ไม่มีอ านาจต่อรองเรื่องราคาผลผลิต 
5. ปัญหาขยะมีจ านวนมาก 
6. ขาดการวางผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการจัดท าแผนพัฒนาค่อนข้างน้อย 
8. ประชาชนไม่สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
9. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 

ปัจจัยภายนอก 
  โอกาส ( Opportunities : O ) 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
    หน่วยงานอื่น 
2. มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 
3. มีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ รวมท้ังเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารส าคัญ

ของท้องถิ่นสามารถท าการเกษตรได้ตลอดท้ังปี และมีการท าสวนผลไม้มาก 
4. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด ส่ิงแวดล้อม และ

เศรษฐกิจในระดับชุมชนมากขึ้น 
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5. การถ่ายโอนภารกิจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ตาม 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 

6. ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลอย่างเต็มท่ีในการน าโครงการ
พัฒนา หรืองบประมาณด าเนินการในพื้นท่ี 

7. การเข้าสู่การประชาคมอาเซียนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์  
 

  อุปสรรค  ( Threat : T ) 
1. ปัญหาการเมืองในระดับชาติ ส่งผลต่อการบริหารงานและการด าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีไม่

ต่อเนื่อง 
2. มีข้อจ ากัดด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 
3. ปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว น ามาซึ่งปัญหาของโรคระบาด การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 
4. การขาดแคลนแรงงานฝีมือ ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว 
5. ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ภาวะวิกฤตโลกร้อน ท าให้อากาศเปล่ียนแปลง 

ผลผลิตทางการเกษตรน้อยลง  
6. ภาคการเกษตรไม่ได้รับการพัฒนา ต้นทุนการเกษตรสูง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
7. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาครัฐ กลุ่มองค์กร และกลุ่ม

ผู้ประกอบการยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
8. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
9. การแข่งขันทางเศรษฐกิจมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

 

5.2 การวิเคราะหภ์ารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เป็นการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการร่วมท าเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยจะส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้ นท่ี
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นท่ีให้เกิดความ
ตระหนักเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และความเข้าในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง นอกจากนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ยังได้เน้นให้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร 
เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนการให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมท่ีจะเป็นบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์เศรษฐกิจชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน 

 

  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวมถึงกฎหมายอื่น
ของ อบต. โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ท้ังนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะ
เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ท้ังนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรง
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กับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก  ก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 
 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  
1.1  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
1.2  จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
1.3 การพัฒนาระบบการจราจรในต าบล 
1.4  การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาท่อระบายน้ า 
1.5  การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาสะพาน 
1.6 การก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษา ตลาดและระบบสาธารณูปการอื่นๆ  
1.7 การก่อสร้าง และการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบประปา 
1.8 การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค และการเกษตร  
1.9 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
1.10 การวางผังเมือง   
1.11 การพัฒนาการใช่ท่ีสาธารณประโยชน์และการป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะ 

ฯลฯ 
 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
2.2  จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
2.3  การส่งเสริมกีฬา และสุขภาพอนามัยของประชาชน  
2.4  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  

ฯลฯ 
           3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
3.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
3.4 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ 
      ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3.5 การส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครต ารวจชุมชน  
3.6 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

ฯลฯ 
 

 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

      4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
      4.2 การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการออมให้แก่ประชาชน/กองทุนหมู่บ้าน 
      4.3 การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
      4.4 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์   
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      4.5 การฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน    
        4.6 การจัดต้ังตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า   

      4.7 โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล   
                 4.8 ส่งเสริมการท่องเท่ียว   

ฯลฯ 
 

         5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
5.2  การพัฒนาสวนสาธารณะ/การปรับปรุงภูมิทัศน์   
5.3  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอย  

และส่ิงปฏิกูล 
5.4  การรักษาความสะอาดอาคารสถานท่ี   

ฯลฯ 
 

          6. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
6.2 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
6.3 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   
6.4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   

ฯลฯ 
 

 7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  
7.2 การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร    
7.3 การปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน/เครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน    
7.4 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
7.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน  
7.6 ส่งเสริมให้ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากการทุจริต (นโยบายของรัฐบาล)  

 

ภารกิจท้ัง 7 ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการนั้น  
วิเคราะห์แล้วเห็นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวได้เป็นอย่างดี และ
มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ี อีกท้ังยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ฯลฯ 
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6. ภารกิจหลกั และภารกิจรอง ที่องค์การบรหิารส่วนต าบลจะด าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้วิเคราะห์ภแล้วพิจารณาว่าภารกิจหลัก และภารกิจรอง          
ท่ีต้องด าเนินการ มีดังนี้ 

 

   ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
2. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า ทางบก และทางระบายน้ า 
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และทางสาธารณะ รวมท้ังการจัดการขยะมูลฝอย   
4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6. การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 

 

    ภารกิจรอง 
1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
2. ให้มีน้ าอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
3. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
4. ให้มีและส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มเกษตร 
5. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
6. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

 
7. สรุปปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลงั 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กอง คือ 
ส านักปลัด อบต., กองช่าง, กองคลัง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท้ังส้ิน 19 อัตรา โดยมุ่งเน้นองค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถวางแผนการใช้อัตราก าลังให้เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด โดยได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางในการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 

 

สรุปปัญหา  
1. ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน   
2. ความเปล่ียนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว   
3. บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตราก าลัง   

               และการจัดวางคนไม่ถูกกับงานท่ีต้องปฏิบัติ   
4. การก าหนดต าแหน่ง / การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นไป / ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าท่ี     
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แนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง     
1. การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรท้ังอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ       

พนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job.    
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 

การปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการ 
ให้รางวัลตามผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปรากฏ  

3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ ส่งเสริมให้ 
พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะท่ีมีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากร  
เหล่านี้เป็นบุคคลท่ีติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 

4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 
เป็นท่ีประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานท้ังทางด้านร่างกายและจิต ใจ การพัฒนา
เพิ่มพูนขีดความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มท่ี 

5. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละส่ีสิบ
ของงบประมาณรายจ่าย 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

จากสภาพปัญหาปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ
อัตราก าลังดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว จึงได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน         
ว่าภารกิจงานประกอบด้วยอะไรบ้าง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการท่ีจะก าหนดขึ้นใหม่มีภารกิจงาน
ประกอบด้วยอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลน าเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่พิจารณา 
ดังนี้ 

8.1 โครงสร้าง 
 

โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัด อบต. 1. ส านักปลัด อบต.  
 1.1 งานบริหารทั่วไป  1.1 งานบริหารทั่วไป  
  - งานธุรการ   - งานธุรการ  

  - งานอ านวยการและประสานงาน   - งานอ านวยการและประสานงาน  

  - งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล   - งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล  

  - งานควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว   - งานควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว  

  - งานกิจการสภา   - งานกิจการสภา  

  - งานระบบสารสนเทศ   - งานระบบสารสนเทศ  

  - งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ   - งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ  

   ส่วนใด    ส่วนใด  

 1.2 งานกฎหมายและคดี  1.2 งานกฎหมายและคดี  
  - งานกฎหมายและคดี   - งานกฎหมายและคดี  

  - งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง   - งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง  

  - งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์   - งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์  

  - งานข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และระเบียบ   - งานข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และระเบียบ  

 1.3 งานการเจ้าหน้าที่  1.3 งานการเจ้าหน้าที่  
  - งานอัตราก าลัง   - งานอัตราก าลัง  

  - งานด าเนินการเก่ียวกับต าแหน่งและ   - งานด าเนินการเก่ียวกับต าแหน่งและ  

   เงินเดือน    เงินเดือน  

  - งานสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูล   - งานสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูล  

  - งานพัฒนาบุคลากร   - งานพัฒนาบุคลากร  

  - งานสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล   - งานสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล  

 1.4 งานนโยบายและแผน  1.4 งานนโยบายและแผน  
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

  - งานแผนงานและงบประมาณ   - งานแผนงานและงบประมาณ  

  - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  

  - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
 

  - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  
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โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 1.5 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  1.5 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
  - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

  - งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ   - งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  

   และผู้พิการ    และผู้พิการ  

  - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  

  - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ   - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  

 1.6 งานส่งเสริมการเกษตร  1.6 งานส่งเสริมการเกษตร  
  - งานวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร   - งานวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร  

  - งานส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้า   - งานส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้า  

   ทางการเกษตร    ทางการเกษตร  

  - งานให้ค าปรึกษา แนะน า และสาธิตงาน   - งานให้ค าปรึกษา แนะน า และสาธิตงาน  

   ทางการเกษตร    ทางการเกษตร  

 1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  - งานส่งเสริมสุขภาพและวางแผน   - งานส่งเสริมสุขภาพและวางแผน  

   สาธารณสุข    สาธารณสุข  

  - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม   - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  

  - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  

  - งานรักษาความสะอาด   - งานรักษาความสะอาด  

 1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - งานอ านวยการ   - งานอ านวยการ  

  - งานป้องกัน   - งานป้องกัน  

  - งานฟ้ืนฟู   - งานฟ้ืนฟู  

  - งานรักษาความสงบเรียบร้อย   - งานรักษาความสงบเรียบร้อย  

  - งานกู้ภัย   - งานกู้ภัย  

2. กองคลัง 2. กองคลัง  
 2.1 งานการเงิน  2.1 งานการเงิน  
  - งานการเงิน   - งานการเงิน  

  - งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน   - งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน  

  - งานจัดท าและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน   - งานจัดท าและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน  

  - งานเก็บรักษาเงิน   - งานเก็บรักษาเงิน  

 2.2 งานบัญชี  2.2 งานบัญชี  
  - งานการบัญชี   - งานการบัญชี  

  - งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน   - งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  

  - งานงบการเงินและงบทดลอง   - งานงบการเงินและงบทดลอง  

  - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน   - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน  

  - งานสารสนเทศและระบบบัญช ี   - งานสารสนเทศและระบบบัญช ี  

   คอมพิวเตอร์    คอมพิวเตอร์ 
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โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน  2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน  
  - งานการซื้อและการจ้าง   - งานการจัดซื้อและการจัดจ้าง  

  - งานซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษา   - งานซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษา  

  - งานจัดท าทะเบียนพัสดุ   - งานจัดท าทะเบียนพัสดุ  

  - งานจ าหน่ายพัสดุ   - งานจ าหน่ายพัสดุ  

  - งานสารสนเทศและระบบบัญช ี   - งานสารสนเทศและระบบบัญช ี  

   คอมพิวเตอร์    คอมพิวเตอร์  

 2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
  - งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้   - งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้  

  - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์   - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  

  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

  - งานบริการข้อมูลและสารสนเทศ   - งานบริการข้อมูลและสารสนเทศ  

3. กองช่าง 3. กองช่าง  
 3.1 งานก่อสร้าง  3.1 งานก่อสร้าง  
  - งานวิศวกรรมโยธา   - งานวิศวกรรมโยธา  

  - งานก่อสร้างและบูรณะถนน   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน  

  - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน   - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน  

  - งานสารสนเทศและข้อมูลก่อสร้าง   - งานสารสนเทศและข้อมูลก่อสร้าง  

 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
  - งานควบคุมอาคาร   - งานควบคุมอาคาร  

  - งานขออนุญาตอาคาร   - งานขออนุญาตอาคาร  

  - งานควบคุมผังเมือง   - งานควบคุมผังเมือง  

  - งานออกแบบและบริการข้อมูล   - งานออกแบบและบริการข้อมูล  

 3.2 งานประสานสาธารณูปโภค  3.2 งานประสานสาธารณูปโภค  
  - งานประสานกิจการประปา   - งานประสานกิจการประปา  

  - งานไฟฟ้าสาธารณะ   - งานไฟฟ้าสาธารณะ  

  - งานระบายน้ า   - งานระบายน้ า  

 3.3 งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3.3 งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
  - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล มูลฝอยและน้ าเสีย   - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล มูลฝอยและน้ าเสีย  

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 4.1 งานบริหารการศึกษาและส่งเสริม

กิจการ 
 4.1 งานบริหารการศึกษาและส่งเสริม

กิจการ 
 

  โรงเรียน   โรงเรียน  
  - งานวิชาการและจัดการศึกษา   - งานวิชาการและจัดการศึกษา  

  - งานมาตรฐานการศึกษา   - งานมาตรฐานการศึกษา  

  - งานวางแผนงบประมาณด้านการศึกษา   - งานวางแผนงบประมาณด้านการศึกษา  

  - งานบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา   - งานบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา  

  - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  - งานประสานกิจกรรม   - งานประสานกิจกรรม  
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โครงสร้างแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ  4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ  
  วัฒนธรรม   วัฒนธรรม  
  - งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา   - งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา  

  - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา   - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา  

  - งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม   - งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  

  - งานสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี   - งานสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี  

   ท้องถ่ิน    ท้องถ่ิน  

  - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก   - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก  

   และเยาวชน    และเยาวชน  

 4.3 งานส่งเสริมและนันทนาการ  4.3 งานส่งเสริมและนันทนาการ  
  - งานส่งเสริมกีฬา   - งานส่งเสริมกีฬา  

  - งานส่งเสริมนันทนาการ   - งานส่งเสริมนันทนาการ  
 
 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 

 การวิเคราะหป์ระเมินความต้องการก าลังคน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้วิเคราะห์ว่าในการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ

ภารกิจท่ีได้ก าหนดในยุทธศาสตร์การพัฒนาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในต าแหน่งใด และจ านวนเท่าใด จึงจะท าให้การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ส าหรับความต้องการก าลังคนนั้น ได้พิจารณาจากภารกิจ ปริมาณงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และ
คาดคะเนว่าจะมีภารกิจใดเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล นโยบายท่ี
ส าคัญของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนสภาพปัญหาภายในเขตพื้นท่ี ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
  “เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง มุ่งแสวงผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล การท างานท่ีมีส่วน
ร่วม รวมน้ าใจไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน” 
 

พันธกิจ 
 1. จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครบทุกด้านครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีมาตรฐานและบ ารุงรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
 2. ส่งเสริมเพื่อพัฒนาชุมชนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริมพัฒนาการลงทุน เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว 
 4. ร่วมกันรณรงค์การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 5. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 6. บ ารุงรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี คุณธรรม จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7. จัดระเบียบสังคมให้เกิดความสงบสุข  
 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

เป้าประสงค์  
ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและท่องเท่ียว  

รวมถึงการได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
 กลยุทธ์  
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีสามารถ
ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยเน้นการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค โครงข่ายคมนาคม และการขนส่ง
โดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการตามความต้องการในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน สามารถจัดล าดับ ความส าคัญ ความจ าเป็น หรือความเร่งด่วน มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะ
สามารถลดความซ้ าซ้อนของโครงการ สามารถก าหนดแนวทางในการเช่ือมโยงหรือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
และเอื้ออ านวยต่อการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม มีเหตุผล และโปร่งใส  
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค ์
ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกัน ทางเศรษฐกิจและ

ร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนในด้านการท่องเท่ียว วิสาหกิจชุมชน ปรับปรุงและสร้างแหล่งท่องเท่ียวในต าบลให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว 
 กลยุทธ์ 
 กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาท่ีอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็น
รูปธรรม   
 แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีการเช่ือมโยงบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลท่ีด าเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เพื่อร่วมสร้างกระแสเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีทิศทางร่วมกันพัฒนา
กิจกรรมตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ เกษตร บริการ การท่องเท่ียว ต้ังแต่ระดับบุคคล ชุมชน 
ธุรกิจขนาดเล็ก  

2. ร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้และขยายผลไปสู่การปรับเปล่ียนกระบวน
ทัศน์ ในการด าเนินชีวิต 

3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
สถาบันการเงินให้สามารถด าเนินการแบบบูรณาการ ในลักษณะการรวมกลุ่ม (Cluster) เพื่อพัฒนายกระดับ
สินค้า/บริการตามศักยภาพของพื้นท่ี 

4. ใช้เทคโนโลยี ระบบการควบคุมท่ีช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและมูลค่าสินค้า/บริการ 
5. พัฒนาบุคลากรอันจะส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าและ

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค ์
ชุมชนในพื้นท่ีต าบลท่าวังพร้าวมีจิตส านึกและพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติในด้านการ

แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ 
 กลยุทธ์ 
  ขับเคล่ือนกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศน์ผ่าน
เครือข่ายและองค์กรทางด้านส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้ประชาชนกลุ่มต่าง 

ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ ท่ีถูกต้องในด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมลง เช่นการ
ปลูกฝังการก าจัดขยะ การดูแลรักษาแม่น้ า ล าคลองไม่ให้เน่าเสีย ลดการเผาไร่นา เผาป่า 

2. ปลุกจิตส านึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแก่ชุมชน เพื่อให้
ชุมชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการผลิต และบริโภคเพื่อลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและระบบการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม โดยให้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4. ก าหนดขอบเขตพื้นท่ี (Zoning) อย่างเป็นธูปธรรม การก าหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกิจกรรมท่ีส่งผลต่อคุณภาพ เพื่อพื้นท่ีสีเขียว (Eco Town) เพื่อสุขภาพของคน 

5. บูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าระหว่างหน่วยงานและภาคพัฒนาท่ี
เกี่ยวข้อง 

6. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน การหาต้นแบบเพื่อเทียบเคียงวิธีการบริหารจัดการ จนถึงการ
คัดเลือกพื้นท่ีเพื่อท าการบ่มเพาะแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์ท่ีดี เพื่อพัฒนาให้กระจายความรู้และแนวทางปฏิบัติท่ีดี สามารถขยายผลได้อย่างต่อเนื่องสู่ท้องถิ่นและ
ชุมชนอื่น ๆ โดยมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาคเอกชน เช่น การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การแก้ไข
ปัญหาน้ าเสียและแม่น้ าคูคลอง 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เป้าประสงค ์
 ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 
  ก าหนดให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเป็นวาระท่ีส าคัญของท้องถิ่น ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนในการสร้างจิตส านึกและก าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นรูปไทยทางด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภาษาเมือง การแต่งกายพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมและเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และคุณภาพชีวิต  

เป้าประสงค ์
 ประชาชนกลุ่มต่าง ๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบนพื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเอง 
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 กลยุทธ์ 
  สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่นเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ ทักษะ การประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาปกป้องตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยท่ีมีคุณภาพพร้อมท้ังเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมและเพียงพอส าหรับ
ประชาชน กลุ่มอาชีพ และการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย 

2. ส่งเสริมสุขภาวะ  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึง การจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการกีฬา ส่งเสริมและสร้าง
สภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน ตามศักยภาพของชุมชนท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้ประชาชนมีงานท า มีรายได้ 
พึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนทุกภาคส่วน  
6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

เป้าประสงค ์
 ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัย
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 
 กลยุทธ์ 
 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและกระบวนการอื่นท่ีก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ภายในชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปลุกจิตส านึกด้านความร่วมมือในการดูแล ป้องกันภัยในชุมชน 

 สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการ่วมมือ และการแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาท่ีส่งผลต่อคน
ส่วนรวมในชุมชน และสังคมในวงกว้าง สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาความเข้มแข็งและความ
สามัคคีของประชาชนหมู่บ้าน การสร้างเครือข่ายชุมชนและอาสาสมัคร ในการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ และ
รณรงค์ การสร้างแนวทางในการป้องกัน 

 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยแก่
ชุมชน 
 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสมัครชุมชน เช่นกลุ่มดับไฟป่า อปพร.โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ
และส่ิงจูงใจในการด าเนินเนินกิจกรรมจิตอาสาของประชาชนในชุมชน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สิน มีการปรับปรุงระบบและประสิทธิภาพ งานสนับสนุนกิจกรรมเพื่อป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน อย่างเพียงพอ ในด้านบุคลากร งบประมาณ 
เครื่องมือ 
 3. ปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
 ศึกษากลุ่มเส่ียงอันเป็นผลมาจากกระบวนการค้ายา และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาท่ีจะเกิด
กับกลุ่มเส่ียงเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบ 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม  
 เป้าประสงค ์
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 กลยุทธ์ 
 ใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ท่ีเหมาะสมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงานศักยภาพของบุคลากรโดยสร้างระบบความร่วมมือระหว่างชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาชน และกลุ่มต่างๆ ในการบริหารจัดการ 
 3. จัดหาและสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
   1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายถนนท่อเหล่ียม ท่ีช ารุด เสียหาย จุดเส่ียงอันตราย เพื่อให้
ประชาชนมีการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร การคมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัย ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ า
ให้สามารถระบายน้ าได้ดีป้องกันปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณบ้านเรือน น้ าเน่าเสีย ลูกน้ ายุงลาย และพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขขุดลอกล าเหมืองในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ า ระบายน้ า มีน้ าใช้เพียงพอ 
ส าหรับการอุปโภคทางการเกษตรและป้องกันปัญหาอุทกภัย 
      1.2 ปรับปรุงแก้ไขเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรยามค่ า
คืนของประชาชน 
      1.3 ก่อสร้างซ่อมแซมฝายในต าบล เพื่อให้มีการจัดสรรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพมีแหล่งน้ าส าหรับ
สาธารณูปโภคอย่างพอเพียง 
  2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
              2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนในต าบล
เพิ่มขึ้น ให้มีการด าเนินงานท่ีเข้มแข็งมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแนวทาง
พัฒนาการเกษตรและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
             2.2 พัฒนารายได้และสร้างกลุ่มพื้นท่ีเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมกลุ่มท่ีมีคุณภาพ
สู่การตลาด พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีการดูแลกิจกรรมภายในกลุ่มให้เข้มแข็ง กลุ่มเกษตรธรรมชาติด าเนิน
กิจกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
             2.3 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร โฮมสเตย์ และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในต าบล 
ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
       3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
             3.1 ส่งเสริมรณรงค์สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ดิน น้ า ป่าไม้ โดยลดการเผาลดการใช้สารเคมีในการเกษตร 
            3.2 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชด าริการปลูกป่าทดแทน การสร้างฝายชะลอน้ า 
การจัดการป่าชุมชน และการปลูกไม้เศรษฐกิจให้เหมาะสมกับพื้นท่ี รวมท้ังสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีเหมาะสม  
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       4. การอนุรักษ์พื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
             4.1 สืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมท่ีดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าบนรากฐานของความเป็นไทย   
             4.2 พื้นฟูจารีตประเพณีพื้นเมือง การแต่งกายพื้นเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การกีฬา และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
              5.1 ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมของทุกศาสนาในชุมชน เพื่อให้ทุกศาสนาได้มีบทบาทใน
การปลูกฝังค่านิยมและหลักธรรมของศาสนา เพื่อใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คนในสังคม  
              5.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการและหลักธรรมของศาสนา เพื่อใช้ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่คนในสังคม  
             5.3 ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการท้ังในและนอกระบบ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาการศึกษาในต าบลให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนในอ าเภอ เพื่อสร้าง
ค่านิยมและปลูกจิตส านึกให้เยาวชนและผู้ปกครองเกิดความศรัทธาในระบบการศึกษาในชุมชน  
              5.4 เสริมสร้างจิตส านึกให้เยาวชนให้มีจิตสาธารณะและเห็นความส าคัญกลับมาพัฒนาบ้านเกิด  
              5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ทุกเพศทุกวัย ใช้เวลาว่างให้ก่อเกิด
ประโยชน์และป้องกันปัญหายาเสพติด  
              5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อสม. ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และการเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรค
ไม่ติดต่อ ในชุมชน  
              5.7 ส่งเสริม สนับสนุนหลักประกันสุขภาพระดับชุมชน  
              5.8 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการของศูนย์กีฬาต าบลท่าวังพร้าว  
              5.9 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
              6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจชุมชน ต ารวจบ้าน ชรบ.           
อปพร.  ให้มีบทบาทและหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความเรียบร้อยด้วยตนเอง  
            6.2 ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
              6.3 สนับสนุนการป้องกัน เยียวยา และช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติ สาธารณภัย 
  7. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการภายในองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
              7.1 ปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้วยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริการประชาชน 
รวมถึงการให้บริการอย่างท่ัวถึง โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 
              7.2 พัฒนาระบบงานและสมรรถภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาข้าราชการเป็น
ผู้น าการเปล่ียนแปลงในองค์กร รวมท้ังวางมาตรการส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เป็นธรรมตามผลงาน เพื่อให้เกิดขวัญและก าลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 
              7.3 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าท่ี พัฒนา
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร พร้อมท้ังป้องกันการประพฤติมิชอบของพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้
ประชาชนเกิดความเช่ือถือและไว้วางใจ 
             7.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการอย่างถูกต้อง เป็นธรรมและ
รวดเร็ว 
              7.5 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และผลการด าเนินงานขององค์การให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีได้ก าหนดไว้มาวิเคราะห์ 
ว่าในการด าเนินการตามอ านาจหน้าทีและภารกิจท่ีได้ก าหนดในยุทธศาสตร์การพัฒนาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
จะต้องด าเนินการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในต าแหน่งใด และ  
จ านวนเท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพฒันา กรอบอัตราก าลัง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  กองช่าง 
   พนักงานส่วนต าบล  
  1. ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  
       เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-05-2103-001 
  2. นายช่างโยธา (ปง./ชง.)        จ านวน 1 อัตรา 
         เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-05-4701-001 

 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตาม ส านักปลัด อบต.   
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ พนักงานส่วนต าบล  
ท่องเที่ยว  1.  นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.)  จ านวน 1 อัตรา 
       เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-3801-001 

 

 3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ส านักปลัด อบต.  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนักงานส่วนต าบล  
   1. นักวิเคราะห์นโยบายฯ (ปก./ชก.) จ านวน 1 อัตรา 
       เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-3401-001 

  2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)       จ านวน 1 อัตรา 
      เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-4601-001 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ   
 1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ จ านวน 1 อัตรา 
 พนักงานจ้างทั่วไป  
   1. แม่บ้าน  จ านวน 2 อัตรา 

 
 

 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ  พนักงานส่วนต าบล  
ปัญญาท้องถ่ิน   1.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
       (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)  
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-08-2107-001 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา  กรอบอัตราก าลัง  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ส านักปลัด อบต.  
กีฬา และคุณภาพชีวิต พนักงานส่วนต าบล 
   1.  นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จ านวน 1 อัตรา 
 เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-3801-01 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 พนักงานส่วนต าบล  
   1.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
 (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)  
        เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-08-2107-001 
  พนักงานครู อบต.   
   1. ครู (คศ.1) จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   1. ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา 
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม ส านักปลัด อบต.  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  พนักงานส่วนต าบล  
   1.  นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จ านวน 1 อัตรา 
 เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-3801-01 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา  
การบริหารจัดการภายในองค์กรภายใต้หลัก    (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
ธรรมาภิบาล   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-00-1101-001  
 ส านักปลัด อบต. 
 พนักงานส่วนต าบล  
 1. หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.   จ านวน 1 อัตรา 
     (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  
        เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-00-1101-001 
 2. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)  จ านวน 1 อัตรา  
        เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-00-3102-001 
    3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก)   จ านวน 1 อัตรา 
        เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-3103-001 
    4. นิติกร (ปก./ชก.) จ านวน 1 อัตรา  
        เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-3105-001 
  ลูกจ้างประจ า 
    1. เจ้าพนักงานธุรการ                         จ านวน 1 อัตรา 
 กลุ่มสนับสนุน (ลูกจ้างประจ าท่ีมีช่ือและลักษณะงาน 
       เหมือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น) 

 
 

 



25 

ยุทธศาสตร์การพฒันา  กรอบอัตราก าลัง  
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและ  
การบริหารจัดการภายในองค์กรภายใต้หลัก  
ธรรมาภิบาล (ต่อ) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
 

กองคลัง  

  
จ านวน 1 อัตรา 
 

พนักงานส่วนต าบล    
   1. ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-04-2102-001 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-04-3201-001 

3. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 
เลขท่ีต าแหน่ง13-3-04-4203-001 

1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 

จ านวน 1 อัตรา  
 
 
จ านวน 1 อัตรา 
 
จ านวน 1 อัตรา 
 
จ านวน 1 อัตรา 

เลขท่ีต าแหน่ง13-3-04-4204-001   
 
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้จัดเก็บสถิติปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นของ

แต่ละส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าแต่ละส่วนราชการจ าเป็นต้องใช้อัตราก าลังท่ีเป็นข้าราชการ 
พนักงานจ้าง รวมท้ังส้ินเป็นจ านวนเท่าใด แล้วจ าแนกเป็นประเภทต าแหน่งและระดับให้เหมาะสมกับปริมาณ
งานและคุณภาพงานนั้นต่อไป โดยด าเนินการรวบรวมปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นกับเวลาท่ีใช้ไปท้ังหมดเปรียบเทียบ
กับเวลาท่ีบุคคลนั้นใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 1 ปี (รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ก)  

 

นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้เปรียบเทียบอัตราก าลังของ              
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว กับองค์การบริหารส่วนต าบลในกลุ่ม/ขนาดเดียวกันว่ามีจ านวนใกล้เคียง
หรือแตกต่างกันประการใด ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององคการบริหารสวนต าบลท่าวังพร้าว กับ
องคการบริหารสวนต าบลแมก๊า ซึ่งเปนองค์การบริหารสวนต าบลขนาดกลางเหมือนกัน ดังนี้ 

 

ล าดับ
ท่ี 

อปท. 
(ขนาดกลาง) 

จ านวน
ส่วน

ราชการ 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 

อัตราก าลัง 
พนักงาน
ส่วนต าบล 

ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

1 อบต.ท่าวังพร้าว 4 21,840,000 15 1 2 1 
2 อบต.แมก่๊า 6 47,880,000 24 1 6 10 

 
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล จึงได้น าผลการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 ในแต่ละส่วนราชการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       จ านวน      1     อัตรา 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-00-1101-001 
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1. ส านักปลัด อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
1.1  หัวหน้าส านักปลัด        จ านวน      1     อัตรา 
   (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-2101-001 
1.2  นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)    จ านวน      1     อัตรา 
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-3102-001 
1.3  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)   จ านวน      1     อัตรา 
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-3103-001 
1.4  นิติกร (ปก./ชก.)     จ านวน      1     อัตรา 
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-3105-001 
1.5  นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)    จ านวน      1     อัตรา 
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-3801-001 
1.6  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)   จ านวน      1     อัตรา 

เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-4601-001 
  รวมพนักงานส่วนต าบล ส านักงานปลัด อบต. จ านวน      6     อัตรา 
 

ลูกจ้างประจ า 
1.1  เจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน      1     อัตรา 
   กลุ่มสนับสนุน (ลูกจ้างประจ าท่ีมีช่ือและลักษณะงาน 

  เหมือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น) 
 รวมลูกจ้างประจ า ส านักงานปลัด อบต.  จ านวน      1     อัตรา 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.1  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จ านวน      1     อัตรา 

รวมพนักงานจ้าง ส านักงานปลัด อบต.  จ านวน      1     อัตรา 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.1  แม่บ้าน      จ านวน       1     อัตรา 
  รวมพนักงานจ้าง ส านักงานปลัด อบต.  จ านวน      1     อัตรา 

 
2. กองคลัง 

พนักงานส่วนต าบล 
2.1  ผู้อ านวยการกองคลัง       จ านวน      1     อัตรา 
   (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-04-2102-001 
2.2  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)   จ านวน      1     อัตรา 
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-04-3201-001 
 
2.3  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)    จ านวน      1     อัตรา 
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-04-3203-001 
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2.4  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)   จ านวน      1     อัตรา 
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-04-4204-001 
  รวมพนักงานส่วนต าบล กองคลัง   จ านวน      4    อัตรา 

 

3. กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 
3.1  ผู้อ านวยการกองช่าง       จ านวน      1     อัตรา 
   (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-05-2103-001 
3.2  นายช่างโยธา (ปง./ชง.)     จ านวน      1     อัตรา 
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-05-4701-001 
  รวมพนักงานส่วนต าบล กองช่าง   จ านวน      2     อัตรา 
 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล 
4.1  ผู้อ านวยการกองการศึกษา    จ านวน      1     อัตรา 
   (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-08-2107-001 
  รวมพนักงานส่วนต าบล กองการศึกษาฯ  จ านวน      1     อัตรา 
 

พนักงานครู อบต. 
4.1 ครู (คศ.1)      จ านวน      1     อัตรา 
   เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-08-6600-590 
  รวมพนักงานครู อบต.    จ านวน      1     อัตรา 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
4.1  ผู้ดูแลเด็ก      จ านวน      1     อัตรา 
  รวมพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ   จ านวน      1     อัตรา 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2564 – 2566 

 

ที่ ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ              
เวลา 3 ปี ข้างหน้า 

เพิ่ม / ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)         

 ส านักปลัด อบต.         

2 หัวหน้าส านักปลัด 1 1 1 1 - - -  

 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)         

3 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

5 นิติกร (ปก./ชก.) 1 1 1 1  - - -  

6 นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

7 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

8 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - - - -1 - - ยุบเลิก 

 (ปง./ชง.)         

 ลูกจ้างประจ า         

9 เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

 กลุ่มสนับสนุน (ลูกจ้างประจ าท่ีมีชื่อลักษณะงาน         

 เหมือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน)         

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

10 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างทั่วไป         

11 แม่บ้าน 1 1 1 1 - - -  

 กองคลัง         

12 ผู้อ านวยการกองคลัง 1 1 1 1 - - -  

 (นักบริหารงานการคลัง)         

13 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

14 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

15 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
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ที่ ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะตอ้งใช้ในช่วงระยะ              
เวลา 3 ปี ข้างหน้า 

เพิ่ม / ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 กองช่าง         

16 ผู้อ านวยการกองช่าง 1 1 1 1 - - -  

 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)         

17 นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

18 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 1 1 1 1 - - -  

 (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)         

 พนักงานครู อบต.         

19 ครู (คศ.1) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

20 ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

          

 รวม 19 19 20 20 -1 - -  
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
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10. แผนภมูิโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการตามแผนอัตราก าลงั 3 ป ี
 

          โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

ส านกัปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกอช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานกฎหมายและคดี 

- งานการเจ้าหน้าท่ี 

- งานนโยบายและแผน 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

- งานส่งเสริมการเกษตร 

- งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

- งานก่อสร้าง 

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 

- งานบริหารการศึกษาและส่งเสริม 
  กิจการโรงเรียน 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
  และวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
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โครงสร้างส านักปลัด อบต. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการทอ้งถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - 4 - - 1 - - 1 1 1 9 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 

งานบริหารทั่วไป งานกฎหมายและคดี งานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผน 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการเกษตร งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ลจ.ประจ า) (1) 
- แม่บ้าน (ท่ัวไป) (1) 
 

- นิติกรช านาญการ (1) - นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (1) - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        
ช านาญการ (1) 

-ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ภารกิจ)(1) 

 

- นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (1)  
 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (1) 
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โครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน 1 - - - 1 - - - 2 - - - - 4 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- - นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
(1) 

- เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน (1) - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน     
(1)                 
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โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน 1 - - - - - - - 1 1 - - - 2 

 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค 

- นายช่างโยธาช านาญงาน (1) 
 
 

  

งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อ านวยการทอ้งถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบตัิการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน 1 - - 1 - - - - - - - 1 - 3 

 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

งานบริหารการศึกษา 
และส่งเสริมกิจการโรงเรียน 

งานส่งเสริมการศึกษา 
 ศาสนาและวัฒธรรม 

งานส่งเสริมกีฬา 
และนันทนาการ 

- ครู คศ.1 (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (1) 
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11. บญัชีจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
 

ส านักปลัด อบต. 

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
การศึกษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่ เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

 พนักงานส่วนต าบล            

1 นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ ศศ.ม 13-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 13-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 529,560 84,000 84,000 697,560 

    (นักบริหารงานท้องถิ่น)   (นักบริหารงานท้องถิ่น)  (44,130x12) (7,000x12) (7,000x12)  

             

2 - - 13-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 13-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 393,600 42,000 - ว่างเดิม 

    (นักบริหารงานทั่วไป)   (นักบริหารงานทั่วไป)  (ค่ากลางเงินเดือน) (3,500 x12) -  

             

3 นายอมรพันธ์  กันทาติ๊บ รป.ม 13-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 13-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 369,480 - - 369,480 

         (30,790x12)    

4 นายวิทยา  แก้วตา รป.ม. 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 376,080  - - 376,080 

         (26,460x12)    

5 นางนพมาศ  วงศ์สารภี รป.ม. 13-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 13-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 311,640 - - 311,640 

         (25,970x12)    

6 นางสาวนิตยา  ธรรมพิงค ์ น.บ. 13-3-01-3105-001 นิติกร ช านาญการ 13-3-01-3105-001 นิติกร ช านาญการ 342,720 - - 342,720 

         (28,560x12)    

7 - - 13-3-01-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 13-3-01-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 297,900 - - ว่างเดิม 

         (ค่ากลางเงินเดือน)    

8 - - 13-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา ปง./ชง. 13-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา ปง./ชง. - - - ยุบเลิก 

    สาธารณภัย   สาธารณภัย      

 ลูกจ้างประจ า            

9 นางสาวณัทชพร  กรเจริญ ปวท. - เจ้าพนักงานธุรการ - - เจ้าพนักงานธุรการ - 252,120 - - 252,120 

 กลุ่มสนับสนุน การบัญชี       (21,010x12)    

 พนักงานจ้างตามภารกจิ            

10 นางพรพรรณ  ดวงสะเก้ด ศศบ. - ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 255,480 - - 255,480 

         (21,290x12)    

 พนักงานจ้างทั่วไป            

11 นางสาวเพ็ญศรี  ธรรมไชย ม.3 - แม่บ้าน - - แม่บ้าน - 108,000 - 12,000 120,000 

         (9,000x12)  (1,000x12)  
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กองคลัง 

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
การศึกษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่ เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

 พนักงานส่วนต าบล            

1 นายยงยทุธ   กองจันทร์ บช.บ. 13-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 13-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 396,000 42,000 - 438,000 

    (นักบริหารงานการคลัง)   (นักบริหารงานการคลัง)  (33,000x12) (3,500x12)   

             

2 นางสาวปาริชาติ  ชัยวงค ์ บธ.บ. 13-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 13-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 356,160 - - 356,160 

         (29,680x12)    

3 นางปทุม  วิชยัค า ปวส.. 13-3-04-3203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญการ 13-3-04-3203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญการ 249,360 - - 249,360 

  (การบัญชี)       (20,780x12)    

             

4 นางสาวชลธิชา  หลวงกัน บธ.บ. 13-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญการ 13-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญการ 230,400 - - 230,400 

         (19,200x12)    

             

 

กองช่าง 

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
การศึกษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่ เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

 พนักงานส่วนต าบล            

1 นายพิพัฒน์  แสงรุ่งเรือง วศ.บ. 13-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 13-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 356,160 42,000 - 398,160 

  (การก่อสร้าง)  (นักบริหารงานช่าง)   (นักบริหารงานช่าง)  (29,680x12) (3,500x12)   

             

             

2 นายมนตรี  วงศ์สารภี ปวส. 13-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ช านาญงาน 13-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ช านาญงาน 264,480 - - 264,480 

  (สถาปัตฯ)       (22,040x12)    
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่ เงินเดือน 

หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

 พนักงานส่วนต าบล            

1 นางเพลินจิตร   ศรีกอก ค.บ. 13-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 13-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้น 342,720 42,000 - 384,720 

  (คอมพิวเตอร์  (นักบริหารงานการศึกษา)   (นักบริหารงานศึกษา)  (28,560x12) (3,500x12)   

  ศึกษา)           

             

 พนักงานครู อบต.            

2 นางวิไล  แสงตุ้ย ค.บ. 50-0-0183 ครู คศ.1 50-0-0183 คร ู คศ.1 283,080 - - 283,080 

  (การศึกษา       (23,590x12)   เงินอุดหนุน 

  ปฐมวัย)           

             

 พนักงานจ้างตามภารกจิ            

3 นางสาวพิศมัย   โสดากุล ค.บ. - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 161,880 - - 161,880 

  (การศึกษา       (13,490x12)  - เงินอุดหนุน 

  ปฐมวัย)           
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การ
พัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบงตัน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วน
ท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท างานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ  

  1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้าตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจ   ท่ีภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาค
ส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับ
การท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง  
ขณะเดียวกันก็ยังต้องเช่ือมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน 
ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยต้ังค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นการแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลบงตัน รวมท้ังใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่
ในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมท้ังอ านวยความสะดวกโดยมีการ
เช่ือมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จส้ินในจุดเดียว ประชาชนสามารถ
เรียกใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบงตันได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการ
ติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเซียลมีเดีย 
หรือแอปพลิเคช่ันทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเส่ียง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมท้ังท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ
การปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

  4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  
  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-

Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ



41 

บุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปล่ียนรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 กันยายน 
2560  
  ท้ังนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

 

 
13. ประกาศคณุธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่และลกูจ้าง 

 

  เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ได้มี
กรอบและแนวทางในการมีจริยธรรมเพื่อยึดถือเป็นหลัก และแนวทางปฏิบัติ  เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของ
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

๒. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๔. การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

 ท้ังนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

 

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


