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๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  

ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกัน  ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ขวาง  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2563    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  จึง
จ าเป็นต้อง จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผน
อัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง   
โดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ดังนี้ 

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ขวาง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง 
และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรียม

การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 
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2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความส าคญั  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลั งคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
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วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่ านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่ขวาง ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยก าหนดเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
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พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวางเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ     
ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

 

 

   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

ช่ือแผนภมูิ 

พนกังานสว่นต าบล  จ านวน  14 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.87 ลกูจ้างประจ า จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.70 

พนกังานจ้างตามภารกิจ จ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ 21.74 พนกังานจ้างทัว่ไป จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.70 
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 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
  

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 

                              

                    

                                       

                                

        

       

           

        

•                         
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จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่
ขวาง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยจะ
เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่
ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า 

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking
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Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับการก าหนดในล าดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชา
และมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ไผ่ขวาง 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
(ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่
ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  (การตรวจประเมิน 
LPA)    
 



 

 หนา้ 11 

 

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 
3 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง   

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ขวาง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง และหัวหน้า
ส่วนราชการ ทั้ง 3 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลดงตะงาว และองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ใหญ่หรเทพ ซึ่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ใน
ลักษณะเดียวกัน 
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  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงตะงาว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่หรเทพ  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   
ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่าการก าหนด
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการ
ก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมต าแหน่ง  และ จ านวนปริมาณ
คนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการ
สอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบลเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

อบต.ดงตะงาว อบต.โคกใหญ่หรเทพ 

พนกังานสว่นต าบล 10 14

พนกังานจ้าง 16 20

ลกูจ้างประจ า 0 3

จ ำ
นว

น 
แผนภูมิเปรียบเทยีบอัตรำก ำลัง 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 



 

 หนา้ 13 

 

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป

งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบดวย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะกรรมการ  มีหัวหน้าส านักปลัดเปนคณะกรรมการและเลขานุการ  
เจ้าพนักงานธุรการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป  โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  
ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ        อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่ขวาง ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (2560-257๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 นโยบายของผูบริหารท้องถิ่นและ 
สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่ม
งานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง      โดยให
หัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจและ อ านาจหนาที่ท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขาราชการ 
ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง จ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให เหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป     โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง
ไมเกิน รอยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความ
รู ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 
3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การ
ก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
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ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่ขวางสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะ
ช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลง
ได ้

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ วยท า ให้ เ กิ ดการจ้ า ง งานที่ เ ท่ า เที ยมกันอย่ างมีประสิทธิ ภ าพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไผ่ขวาง  
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3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง เช่น 
กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่
ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง และส่ง

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี

งบประมาณ 2564 – 2566   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 

อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
8 ก.ค.6๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ  
8 ก.ค.6๓ ขอแผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.ข้างเคียง อบต.ดงตะงาว อบต.โคกใหญ่หรเทพ  

13 ก.ค.6๓ ประชุมคณะกรรมการ  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ภาร
งาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ ฯลฯ 

 ๑ ส.ค.6๓ จัดส่งร่างแผนให้คณะกรรมการพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
16 – 22  ส.ค.6๓ เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

3 ปี จังหวัดสระบุรีพิจารณา 
 

ส.ค.6๓ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 

ก.ย.6๓ จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต. ให้ อบต.ไผ่ขวาง ปลายเดือน ก.ย.6๓ 
ก.ย.6๓ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  1 ต.ค.6๔ – 30 ก.ย.6๖ 
ต.ค.6๓ รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  จังหวัดสระบุรี , อ าเภอบ้านหมอ 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

 จากการ ส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง พบ
ปัญหาและความต้องการความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2561 – 2565  
แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เช่น   

4.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
-  การกอสรางและปรับปรุงถนน  ทอน้ าหรือรางระบายน้ ายังไมทั่วถึง  
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-  การขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  
-  การขยายเขตและการติดตั้งระบบไฟฟายังไมทั่วถึง 

4.2  ด้านเศรษฐกิจ  
-  ประชาชนวางงาน  และมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย  
-  การขาดเงินทุน และอุปกรณในการประกอบอาชีพ  
-  ประชาชนขาดความรูเพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิม  

4.3 ดานสังคม  
-  การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
-  การสงเสริมใหเด็กรจูักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
-  การจัดหาสถานที่  รวมถึงวัสดุอุปกรณในการออกก าลังกายในชุมชนมีไมเพียงพอ  
-  การดูแล  และการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนชรา  ผพิูการ และผูปวยเอดส  
-  การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน  และสงเสริมการมีสวนรวม ใน

การพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูน าชุมชน  
-  ปัญหายาเสพติด  
-  การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไมทั่วถึง  
-  การติดตั้งปายบอกทาง  ปายชื่อชุมชน  ปายชื่อซอย 

4.4  ดานการเมืองการบริหาร  
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  
-  การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ  
-  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตองปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน  ใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
-  การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4.5  ผลผลิตดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
-  การปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  
-  การจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  
-  การบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า  
-  การตรวจวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม  
-  การสรางจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.6  ด้านสาธารณสุข 
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-  ดานสุขภาพอนามัย  
-  การแพรระบาดของโรคติดตอ 

4.7  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  การสงเสริมดานการศึกษา  
-  การจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชน  
-  การใหความชวยเหลือเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษา  
- การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมปัญญาชาวบ้าน 
 

5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง
นั้น ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง  

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (2560-257๙)  

 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน  ให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม  ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก 
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
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  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการ
ผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม 
เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
พัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาท ิ
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 
   - ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด  และปลอดภัย 
   - ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  
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   - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มี
ความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้
คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 ๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาค
และเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑)  การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (๒)  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (๓)  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (๔)  การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (๕)  การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 ๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้ง
มีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาท ิ
  (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบท
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 
 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
จัดท าขึ้น  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
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และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย  
 ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐   
  (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP  
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท  
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี 
  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  
  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า 
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)  
 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี  
คุณภาพ 
  (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security)  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๓) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
  (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 ๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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นโยบายของรัฐบาล THAILAND  ๔.๐  

 รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งม่ันในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทยแลนด์ ๔.๐” 
มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่ก าลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา 
(Imbalance Trap)  เปูาหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้ 
 ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจากเริ่มต้น
พัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงานราคาต่ า 
เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการพัฒนาของ
ประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่ง
หลังปี ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี 
 เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้รัฐบาล
ต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลังประชารัฐใน
การขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย 
  ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเปูาหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์ 

กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร 
จัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการ
บ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
  ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดขึ้น 
  โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมใน
มิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative 
Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
  ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 
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  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึง
ความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่
เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
 ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและ 
ยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการ
ลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัย 
และพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษท่ี ๒๑  ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจาก
การดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง  
 

แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี  
วิสัยทัศน์ 

“เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข”  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบทางเลือกสอดคล้องกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่เอ้ือต่อการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม การค้า

และบริการ  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่    
ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่

มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานสอดคล้องกับภาคการผลิตสาขาเปูาหมายเฉพาะ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภาพสอดคล้องตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น   

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด ารงชีวิตและแบบพอเพียง   

ยุทธศาสตร์ที่  4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า 
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
 

แผนพัฒนาอ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี 
วิสัยทัศน์ 
 “สังคมแห่งความสุข ทุกเกษตรเลิศล้ า อุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์” 
พันธกิจ 
 ๑.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเข้มแข็งและมีความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพย์สิน 

  ๒.  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ๓.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตร และการคมนาคมขนส่ง 

 ๔.  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์รวม 

 ๑.  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารระได้ทั่วถึง 

 ๒.  ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 

 ๓.  ความสามารถในการผลิตสินค้าสูงขึ้น 
 ๔.  สิ่งแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปราศจากมลพิษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ 

 ๒.  เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง 

๓.  ส่งเสริมสังคมมีความสุข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔.  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ยึดหลักการพัฒนาโดยให้
ความส าคัญกับคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการที่แท้จริง  รวมถึงการส่งเสริม
สนับสนุนด้านงบประมาณและโครงการต่าง ๆ ตลอดจนการติดตามประเมินผลเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าใน
งบประมาณและประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด  

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
จากการทบทวนและประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา รวมทั้ง การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวางในอนาคต ประกอบการน าผลการระดม
ความคิดที่หลากหลายจากภาคสังคม ประชาชนทุกภาคส่วนมาเชื่อมโยงกันร่วมกัน จนเกิดเป็น วิสัยทัศน์ ความ
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คาดหวังของการพัฒนาในอนาคต  ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเหตุผลความเป็นไปได้ และเป็นที่ยอมรับร่วมกันในการ
ตอบสนองความต้องการ ดังนี้ 

 

“ ยึดหลักธรรมาภิบาล  พื้นฐานคือการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรม ก้าวน าสังคมพอเพียง ” 
 
 

พันธกิจ 
 1. จัดบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อให้บริการประชาชน  
 2. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ า  
 3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและรักษาประเพณีอันดีงาม  
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 7. ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชน 

8. ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพให้ประชาชน 
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 
10. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปูองกันภัย  

ฝุายพลเรือน 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
     -  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     -  พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง 
     -  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค 
๒.  พัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

     -  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพ่ึงตนเองได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

     -  ประชาชนใช้ชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
     -  พัฒนาเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพมีการสร้างงานเพ่ิมข้ึน      
๓.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน 
     -  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     -  รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างประหยัด  

     -  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ 
๔.  ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น 
     -  ส่งเสริมสืบสานงานประเพณีของท้องถิ่น 
     -  ส่งเสริมสืบสานงานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
     -  ส่งเสริมอาชีพอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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     -  พัฒนาส่งเสริมคนให้มีความรู้ 
     -  เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาท่ีเพียงพอ 
     -  ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในการด าเนินชีวิต 
     -  สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
     -  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง  
๖.  การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  
     -  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -  การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     -  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๗.  ส่งเสริมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
     -  ลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน 
     -  เพ่ิมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     -  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการให้บริการประชาชน 
     -  ประชาชนมีความรักใคร่สามัคคีกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
     -  รณรงค์ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาองค์กรให้บริหาร 

จัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     -  บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
     -  จัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ให้ครบร้อยละ 2 ของจ านวนประชากร 
  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา 

1.1 การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
1.2 การพัฒนาการศึกษา 
1.3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.4 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนให้มีคุณภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ 
1.5 การพัฒนาส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข  

 1.6 การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์   
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 
 2.1 การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพ 
 2.2 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  2.3 การพัฒนาส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 การพัฒนาสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.2 การพัฒนาอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.3 การพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

4.1 การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และวันส าคัญ 
4.2 การพัฒนาสนับสนุนการสืบทอดศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี  
แนวทางการพัฒนา 

5.1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
5.2 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
5.3 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน 
5.4 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 การพัฒนาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
7.1 การพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้อง

ได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต - ส่งเสริมงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนส่งเสริม
การศึกษา 
- การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
- พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไผ่ขวาง 
ฯลฯ 
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบ
และ นอกระบบ 
- สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขัน
กีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ เพิ่มช่องทางแก่ผู้
ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและหาอาชีพเสริมเพ่ือรายได้แก่
ผู้ยากจน      

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้
ในปุาชุมชน  ปุาสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตาม
พระราชด าริฯ เป็นต้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม 
เช่น   
     โครงการประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา  
     โครงการประเพณีลอยกระทง 
     โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  
     ฯลฯ  
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

- พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของ
ท้องถิ่น 
- พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว  พัฒนาวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย 
กรรม 

  
 

  

7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 

- เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 - ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อความม่ันคงของชาติ  

- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

  

กลยุทธ์  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

     1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบ  

๑.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๑.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
๑.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ  
๑.๗ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพ   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 



 

 หนา้ 30 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๖.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  
๗.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ก าหนดการพัฒนา

ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน ๗ 
ยุทธศาสตร์ และ 1๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบ  

๑.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๑.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
๑.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ  
๑.๗ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพ   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๖.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม   
๗.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง มุ่งพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่ การ

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและความสงบเรียบร้อย การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

นโยบายของผูบริหารท้องถิ่น 

ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการ
ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การ
ร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
เพ่ือให้ต าบลไผ่ขวางเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี 2561 – 2565   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ตามวิสัยทัศน์ของต าบลไผ่ขวางคือ  “ ยึดหลักธรรมาภิบาล  พื้นฐานคือการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรม 
ก้าวน าสังคมพอเพียง ”ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้า งพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้
ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ต าบลไผ่ขวางเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ต าบลไผ่ขวาง  ได้ก าหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  # ยุทธศาสตร์ที่  1  มาตรฐานการคมนาคม # 
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดย
การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็น
ระเบียบปลอดภัย  เช่น  ปูายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพ #  
   - การพัฒนาด้านการศึกษาการสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  
ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   - การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน  และมี
รายได้ที่ม่ันคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
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   - การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภคการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ   
สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมีการ
บริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 3  เกษตรกรรมยั่งยืน # 

- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน   
การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว 
ทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร    

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน   
ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ปุาไม้  แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  ฯลฯ 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการโปร่งใส #   

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ   
ควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได้ 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
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2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(มาตรา 68(4)) 

2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 

2.5 กา รป รั บ ป รุ ง แ หล่ ง ชุ ม ช นแ อ อั ดแ ละก า ร จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  
(มาตรา 16(2)) 

2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
16(5)) 

2.7 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก า ร อ น า มั ย ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  
(มาตรา 16(19)) 

3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 

68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 

16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้ มครอง  ดู แล  และบ า รุ ง รั กษาทรั พยากรธ ร รมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม  
(มาตรา 67(7)) 
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5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

(มาตรา 17(18)) 

7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ร า ษ ฎ ร  ใ น ก า ร มี ม า ต ร ก า ร ปู อ ง กั น  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวางได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง จะด าเนินการ มีดังนี ้
6.1  ภารกิจหลัก 

6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1.1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6.1.2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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6.1.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1.4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.1.5 ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
6.1.6 ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.2 ภารกิจรอง 
6.2.1 การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
6.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
6.2.3 การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
6.2.4 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
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2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง (ระดับตัวบุคลากร) 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
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โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อ
มีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็
อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้    

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
หมาย
เหตุ 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.๔ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.๕ งานการเจ้าหน้าที่ 
1.๖ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
1.๗ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 



 

 หนา้ 38 

 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญช ี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญช ี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
 

 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

        จากข้อ  8.1  โครงสร้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ได้วิเคราะห์การก าหนด
ต าแหน่ง จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน 
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี  (ก.อบต.จังหวัดสระบุรี) ได้มีมติในที่
ประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  เห็นชอบก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
(ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ  ปัจจุบันมี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา ฝุายข้าราชการประจ า รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)       โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วนราชการ มีบุคลากร
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  

 

1. ส านักปลัด    
1.1 พนักงานส่วนต าบล ๘ อัตรา  
1.2 ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา 
1.3 พนักงานจ้าง  ๑ อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนต าบล 3 อัตรา 
2.2 ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา 
2.3 พนักงานจ้าง  3 อัตรา 
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3. กองช่าง 
3.1 พนักงานส่วนต าบล ๓ อัตรา 
3.2 พนักงานจ้าง  3 อัตรา 

 
การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิมอัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 คน และมีหัวหน้าส่วนราชการ (ผู้อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับต้น ) 3 
ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละ
ส่วนราชการ  จ านวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน เพ่ือน าเอาจ านวนคน
มาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ  3.1.3 เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม 
และเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดัง
ตาราง   
 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ส านักปลัด 

งานบริหารทั่วไป ๒ 1 - - 
งานนโยบายและแผน 1 - - - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - - - 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - - - 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 - - - 

 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1 - - 1 

 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๑ - - - 

กองคลัง 

งานการเงิน 1 1 - - 
งานบัญชี 1 - 1 - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - 1 - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - - 1 - 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง 1 - - 1 
งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - 1 - 
งานประสานสาธารณูปโภค และผังเมือง ๑ - 1 - 
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เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง  มา
ก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ใน  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานคมนาคม   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ    
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เกษตรกรรมย่ังยืน 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการโปร่งใส  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
มาตรฐานคมนาคม   

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และ
จัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ปูาย
บอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ
และย่านชุมชน 
 

- ปลัด อบต. 
- ผู้อ านวยการกองช่าง  
- นักวิ เคราะห์นโยบายและ
แผน 
- นายช่างโยธา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ประชาชนมีคุณภาพ   

- ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ปูองกัน โรคติดต่อ ให้บริการด้าน
ทันตกรรม  การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยา
เสพติด  ทั้งชุมชน  โรงเรียน และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่  
  

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- นักวิชาการสุขาภิบาล 
- ภารโรง (ลจป.) 
 

- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ และสิ่งเสริมการศึกษา นอก
สถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา  

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ครูผู้ดูแลเด็ก 
- ผู้ดูแลเด็ก 

- การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่ งเสริม
การประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัสดิการ  เด็ก เยาวชน สตรี  คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
 



 

 หนา้ 41 

 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภคการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเทีย่ว  อาคาร  
บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและ
เพียงพอ 

- ปลัด อบต. 
- ผู้อ านวยการกองช่าง  
- นายช่างโยธา 
- จพง.ปูองกันฯ 
- เจ้าพนักงานประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เกษตรกรรมย่ังยืน 

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน  การพัฒนาบุคลากรทาง
การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาด
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตร การ 
พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร    

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  
หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน  ให้สามารถเก็บกักน้ าได้
ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น ปุาไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ 
 

- ปลัด อบต. 
- ผู้อ านวยการกองช่าง  
- นักวิชาการสุขาภิบาล 
- นายช่างโยธา 
- ผช.จพง.ประปา 
- ผช.จพง.ธรุการ 
- คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
บริหารจัดการโปร่งใส 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ให้เงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
บรรจุแต่งตั้ง  สรรหา  พัฒนา   ในสังกัด   
 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพรัยากรบุคคล 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และ
สถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้  
 

- ปลัด อบต. 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 
- จพง.จัดเก็บรายได้ 
- จพง.การเงิน 
- จพง.การเงิน (ลจป.) 
- ผช.จพง.พัสดุ 
- ผช.จพง.จัดเก็บ 
- ผช.จพง.ธรุการ 
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- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผล
และตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 

 
 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566 
  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ที่มีในปัจจุบัน  ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์  ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2564 – 2566  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่วางไว้  ดังนี้ 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด หมาย

เหตุ 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัด อบต.  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 -   - -  

รองปลัด อบต. 1 1 1 1 -   - -  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)         

ส านักปลัด (01)         
หัวหน้าส านักปลัด  
(นกับริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 1 1 1 1   - - -  

นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1  1  1  1 -   - - ว่าง           
1 ตค62 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.  1 1  1 1  -   - -  
นักพัฒนาชุมชน ชก. 1 1 1 1 -   - -  
ครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 -   - -  
นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก. - 1 1 1 +1 - - ก าหนดใหม่ 

64    
เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 1 1 1 1 - - -  
จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 1 1   1  1 -   - - ว่าง           

1 พค63 
ลูกจ้างประจ า         

 ภารโรง  1  1  1 - -   - - เกษียณ      
30 กย 65 
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พนักงานจ้างท่ัวไป         
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 -   - -  

กองคลัง (04)         
ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

1  1  1  1 -   - -  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง.   1 1  1  1 -   - -  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.   1 1  1 1  -   - - ว่าง           

1 พค63 
ลูกจ้างประจ า         

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 -   - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1  1  1  1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  1  1  1  1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1  1  1  1 -   - -  

กองช่าง (05)         
ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 1  1  1  1 -   - -  

นายช่างโยธา ปง./ชง.  1  1  1  1 -   - - ว่าง           
1 พค63 

เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.  1  1  1  1 +1   - - ก าหนดใหม่ 
64    

พนักงานจ้างตามภารกิจ       .  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา  1  1 1  1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1  1  1  1 -   - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงานทั่วไป  1  1 1  1 -   - -  

รวม 23 2๕ ๒๕ 2๔ +๒ - -  
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9.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
  
 
 

 
 
 
 
 

ส านักปลัด ส านักปลัด กองคลัง กองคลัง กองช่าง 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานท่ัว่ไป(ระดับต้น) (1) 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (ว่าง) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก(1) 
- นักพัฒนาชุมชน ชก (1) 
- จพง.ธุรการ ปง (1) 
- นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก. (ว่าง) 

 
- จพง.ปูองกันฯ ปง/ชง (ว่าง) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (ว่าง) 

ลูกจ้างประจ า 
- ภารโรง (1) 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ดูแลเด็ก (๑) 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1) 
- จพง.การเงินและบัญชี ปง./ชง (ว่าง) 
- จพง.จัดเก็บรายได้ ปง (1) 

ลูกจ้างประจ า 
- จพง.การเงินและบัญชี (1) 
 

 
พนักงานจ้าง 

- ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้ 
(1) 

- ผู้ช่วย จพง.พัสดุ (1) 
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (1) 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (ว่าง) 
- เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.(ว่าง) 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (1) 
- คนงานท่ัวไป (ว่าง) 
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (ว่าง) 

 
ระดับ บริหารท้องถ่ิน อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ครูผู้ดูแล

เด็ก 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปฏิบัติกา
ร 

ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

ปก./
ชก. 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ปง./ชง. ครูผู้ช่วย ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน ๑ ๑ - ๓ - - - ๒ - - ๒ ๒ - - ๔ ๑ ๒ ๕ ๒ ๒๕ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ส านักปลัด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ 
ปฎิบัติงาน/
ช านาญงาน 

ปฏิบัติงาน 
ปฎิบัติการ/
ช านาญการ 

ลูกจ้างประจ า ครูผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้าง

ทั่วไป 
จ านวน 1 2 - ๒ 1 2 1 ๑ 1 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

งานบริหาร
ทั่วไป 

- จพง.ธุรการ 
ปง. (1) 

- ภารโรง (1) 
(ลจป.) 
 
 
 
 
 

งานนโยบาย
และแผน 

- นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ชก. (1) 

 

 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

- นักทรัพยากร
บุคคล ปก./
ชก. (ว่าง) 
(1) 

 

งานสวัสดิการ
และพัฒนา

ชุมชน 
- นักพัฒนา

ชุมชน ชก. 
(1) 

 

 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

- จพง.ปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
ปง./ชง. 
(ว่าง) (1) 

 

 

 

งานส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- ครูผูดู้แลเด็ก 
(ว่าง)(1) 

- ผู้ดูแลเด็ก 
(1) 

 

 

งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

- นักวิชาการ
สุขาภิบาล 
ปก./ชก.    
(ว่าง)(1) 

(ก าหนดต าแหน่ง
ปี 2564) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองคลัง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  
 
 

ระดับ 
อ านวยการ

ต้น 
ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - 1 1 1 3 - 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานการเงิน 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

(ลจป) (1) 
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (1) 

 
 
 

งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- จพง.จัดเก็บรายได้ ปง/ชง  (1) 
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (1) 
 

 

งานบัญชี 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ปง./ชง. (ว่าง) (1) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองช่าง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  
 
 

ระดับ 
อ านวยการ

ต้น 
ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - ๒ - 2 1 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

งานก่อสร้าง 
- คนงานท่ัวไป (1) 

 
 
 
 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
- ผช.จพง.ประปา  (1) 
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (ว่าง) (1) 

- เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.  (ว่าง) (๑) 
(ก าหนดต าแหน่งปี 2564) 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (ว่าง) (1) 
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11. บัญชีจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ 
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุกระดับขั้น  

โดยมุ่งเน้นไปท่ีพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และ
ด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน   มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน
และกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท าง านระหว่างกัน
และเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบ
ดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชน
ใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  
ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย        องค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่ขวาง  ปฎิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลไผ่ขวางจ านวนหนึ่ง  ดังนั้นในด้านการปฏิบัติงานสาธารณสุข ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
มีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณสุข โดดเด่น และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
งบประมาณในจ านวนหนึ่ง ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์
ที่ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการจ้างอัตราก าลังเพ่ิม เพ่ือ
สนับสนุนงานในด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี และทันสมัย 
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 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดใหทุ้กต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด
ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวางเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่ เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ขวาง  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์
ส่วนตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตาม
ค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ภาคผนวก 
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