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1. หลักการและเหตุผล
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( New Public Management) NPM เป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
ภาครัฐไปสู่การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ( Result) เป็นเปูาหมายหลัก เพื่อผลประโยชน์สาธารณะของประชาชน
เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด โดยใช้วิธีการบริหารจัดการองค์กร เช่น ปรับบทบาท ภารกิจ การมุ่งเน้นผลงาน
เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานขององค์กร จากนั้นจึงใช้หลักการบริหารแบบเอกชนที่มุ่งเน้นลูกค้า คุณภาพ
การบริการ และเพิ่มผลผลิต เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค์กรให้สูงขึ้นและสุดท้ายใช้หลักการแข่งขัน
เพื่อไม่ให้องค์กรอยู่กับที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีเปูาหมายพัฒนาองค์กรให้เป็น “องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง”
การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คนให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจสาคัญคือ การกระจายอานาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เราเรียกว่า
“Let the manager manages”
การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงานบุคคลใหม่ๆ
มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ การวางแผนกาลังคนเป็นเทคนิค
หนึ่งที่ สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
และยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวได้เป็นอย่างดีด้วย
แนวคิดที่จะทาให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านกาลัง(Manpower/workforce
คน
Stability) นั้นมีอยู่สองประการ ได้แก่
1. ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะทาให้คนที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กร และสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคนกลุ่มนี้ได้
ตลอดเวลา
2. การเตรียมความพร้อมในการปูองกันการขาดกาลังคน หรือ การสูญเสียกาลังคนในองค์กร เนื่องจาก
จะทาให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านกาลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสายอาชีพ
จะมีรอบ การเปลี่ยนผ่าน หรือ การหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งผู้เขียนขอใช้คาว่า วัฏจักร
สายอาชีพ ( Career life cycle) เมื่อไร จานวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีที่สุด
สาหรับการวางแผนกาลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ ที่อาจคานึงถึงได้แก่
2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร
โดยส่วนใหญ่จานวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจานวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะทาให้ผู้บริหาร
สามารถกาหนดสัดส่วนกาลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้ขนาดกาลังคน
ในแต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดกาลังคนหรือไม่

-2-

2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กรการทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานในแต่ละฝุาย
จะทาให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจานวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุ หรือ คิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมีข้อมูล
มาในอดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะทาให้ผู้บริหารสามารถประเมินได้ว่า
จะขาดกาลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหากาลังคนเพื่อมาทดแทนเมื่อใดและจานวนเท่าไรและตลาดแรงงานไหน
2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหากาลังคนในสายงาน
ที่มีความขาดแคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุด จะทาให้องค์กรมีความได้เปรียบ
เป็นอย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน
2.4. ปัจจัยด้านจานวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปีการที่ผู้บริหารทราบ
โดยเฉลี่ยแล้วองค์กรจะขาดกาลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะทาให้ผู้บริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณล่วงหน้า
ได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณจานวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพิ่มขึ้น
2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียกาลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปีปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่สาคัญปัจจัยหนึ่ง
เนื่องจากจะทาให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝุายไหนที่มีความจาเป็นจะต้องเตรียมกาลังคนเป็นอันดับแรก
และฝุายไหนที่ต้องมีการเตรียมกาลังคนเป็นฝุายสุดท้าย ทั้งนี้จะทาให้ผู้บริหารสามารถกาหนดแผนการขาดแคลน
กาลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหากาลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า
ปัจจุบันไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนให้ความสาคัญกับ
“คน ” หรือ “กาลังคน ” เพราะถือว่าคน
เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดเป็นทุนมนุษย์ ( Human Capital) ที่ส่งผลให้หน่วยงานประสบความสาเร็จตามเปูาหมาย
กาลังคนเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และไม่สามารถนามาทดแทนกันได้ในลักษณะที่มีความสามารถเท่ากัน
แบบคนต่อคน เนื่องจากศักยภาพของคนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้น หัวใจสาคัญในการดาเนินงานของ
หน่วยงานจึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพของคนและจานวนกาลังคนที่เหมาะสม ” การเตรียมความพร้อมโดยการวางแผน
กาลังคนทั้งในจานวนและสมรรถนะที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (Strategic Alignment)
จึงเป็นภารกิจที่สาคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการต่างๆ
การวางแผนกาลังคนจะช่วยให้ส่วนราชการต่าง ๆ มีการกาหนดและการใช้ประโยชน์กาลังคนทั้งที่มีอยู่
และที่จะมีต่อไปได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ จึงเป็นเรื่องที่จะต้องดาเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นที่มั่นใจ
ว่าทางราชการได้ใช้กาลังคนของตนเองได้อย่างเกิดประโยชน์และเต็มศักยภาพ ซึ่งตามแนวคิดของ
Patten
ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. การวางแผนกาลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของแรงงาน
การกาหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพสาหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสาหรับการวางแผนคัดเลือก
และการเลื่อนตาแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าทางาน
2. การวางแผนกาลังคน คือ การวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง
ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆ
3. การวางแผนกาลังคน คือ นโยบายด้านกาลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ ตามกรอบนี้
จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของกาลังแรงงานของชาติ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่โครงสร้าง
ของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ด้านอาชีพอุตสาหกรรม
และแรงงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร
4. การวางแผนกาลังคนเป็นกระบวนการที่ทาให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของบุคคล
ในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดสูงสุด
สาหรับความสาคัญของการวางแผนกาลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
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4.1 การวางแผนกาลังคนทาให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
4.2 การวางแผนกาลังคนทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งนี้เพื่อปรับการใช้กาลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4.3
การวางแผนกาลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เข้ากับกระบวนการวางแผนองค์การ
4.4 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ลูกจ้างผลิต
ได้กับเกณฑ์ที่องค์การตั้งไว้
4.5 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
ในแต่ละอาชีพและในละระดับ
4.6 การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะ
ของบุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดให้ ซึ่งจะเป็นผล
ทาให้ทั้งองค์การและบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว
4.7
การวางแผนกาลังคนจะทาให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคต
เพื่อการกาหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ
4.8 การวางแผนกาลังคนจะทาให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์
สูงสุด เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจานวนมากและต้องใช้เวลามาก
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนดตาแหน่ง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของ ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.) กาหนด
๑.
2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทา
กรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลัง
3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้าซ้อน
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ .ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร (ก.อบต.จังหวัด ) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วน ตาบล ข้าราชการครู และพนักงานจ้างว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังชะพลู
2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตาบล ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเกิดประโยชน์
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ซึง่ ประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ
และมีพนักงานส่วนตาบล 1 คน เป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมใน
เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542
ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจที่ตั้งไว้จาเป็นต้องจัดสรร
อัตรากาลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่างานใน
ปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ
ในอนาคตต้องมีการวางแผนกร อบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบัน
บางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
การเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดกาแพงเพชร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆในส่วนนี้จะคานึงถึง
3.3.1 จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้นงานในแต่
ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วน
ราชการจะ ต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการ
กาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
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3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมุติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางประเภท เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง
หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
กาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
แต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
หรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ ปฏิบัติอ ยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของ
หน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการ และพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสม มุติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบัน
และอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่
เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย ใน 3 ประเด็น
ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะทาให้
เกิดตาแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่ง
อาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
ผู้สูงอายุจานวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่รองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆอาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
นาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวนกรอบอัตรากาลังของงาน
การเจ้าหน้าที่ใน อบต. ก และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่า
แนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจานวนและ
การกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน
โดยจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบ
อัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการ มีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังที่
เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการ
กาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม
(Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนด
กรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน
ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้
เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลัง
ที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้
ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถนาผลการ
จัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ ( Process Re-engineer) อันจะ
นาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
1) กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนในภาพรวมขององค์กร
ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการ
วางแผนกาลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้บรรลุเปูาหมาย
องค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว ” ดังนั้นในการกาหนดกรอบ
อัตรากาลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องการ
เพื่อให้สามารถทางานได้ตามเปูาหมายขององค์กร
International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของการ
วางแผนกาลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกาลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพ
กาลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกาลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความต้องการ
อย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดาเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ” โดยการ
กาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกาลังในอนาคตที่จะทาให้องค์กรบรรลุภารกิจ
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Mission-based manpower planning)
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ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมาย การวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็น กระบวนการใน
การกาหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จานวนเท่าไร
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”
สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนกาลังคน
เชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์
และอุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลวิธีที่จะให้ได้กาลังคนในจานวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมา
ปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อ
ธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ในคู่มือการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
ดาเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และ อุปทานกาลังงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการที่จะให้ได้กาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ
อย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทางานใน
องค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกาลังคน
คือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป
จากคาจากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้นเป็นการ
ระบุว่าองค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเปูาหมายที่กาหนดไว้
3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(1)
แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอานาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ดังนี้

พนักงานส่วนตาบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการทางานมีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นกาหนดตาแหน่ง
แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
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พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การกาหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตาบล วังชะพลู เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาด ใหญ่ด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
(2) แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ
การจัดสรรอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกาหนด
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้น
คือ กาหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ชะพลู ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้
สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้
ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
สานักงานปลัด อบต. คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
การบริหารงานทั่วไป นโยบายและแผน กฎหมายและคดี การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจการสภา สวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้
ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่อง การเงิน การบัญชี การพัสดุ
การจัดเก็บและพัฒนารายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง
การออกแบบและควบคุมก่อสร้าง ประสานสาธารณูปโภค ผังเมืองและควบคุมอาคาร ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้
ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง การบริหารการศึกษา การส่งเสริมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การศึกษาปฐมวัย ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงาน
ได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
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สัดส่วนอัตราบุคลากรในสังกัด อบต.วังชะพลู
ลาดับ
ประเภท
ที่
1. พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานครู

จานวน
(อัตรา)
42

ร้อยละ

กรอบเดิมว่าง
(อัตรา)

60.87

17
สานักงานปลัด อบต.
1. หัวหน้าสานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(1)
2. หัวหน้าฝุายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (1)
3. นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปก./ชก. (1)
4. เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับ ปง./ชง.) (1)
5. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ระดับ ปง./ชง.) (1)
กองคลัง
6.นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับ ปก./ชก.) (1)
7.เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับ ปง./ชง.) (1)
8.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ระดับ ปง./ชง.) (1)
9.เจ้าพนักงานพัสดุ (ระดับ ปง./ชง.) (1)
กองช่าง
10. หัวหน้าฝุายประสาน สาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) (1)
11. เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับ ปง./ชง.) (1)
12. นายช่างโยธา (ระดับ ปง./ชง.) (2)
กองการศึกษาฯ
13. ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น) (1)
14. หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1)
15. เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับ ปง./ชง.) (1)
16. ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ดอนแตง)

2.

พนักงานจ้างตามภารกิจ

18

26.09

3.

พนักงานจ้างทั่วไป

9

13.04

รวม

69

100.00

3
กองช่าง
1.พนักงานขับรถยนต์ (1)
กาองการศึกษาฯ
2. ผู้ดูแลเด็ก (2)
2
สานักงานปลัด อบต.
1. คนงานเกษตร (1)
2.คนงานประจารถขยะ(1)
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3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงานจาเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูล
ในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง
History

Today

Forecast

•

•

•

•
•

•

Issues

•

FTE

360

Drivers

Can't measure workload by just looking at history
Can't measure workload by just looking at forecast

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลวังชะพลู ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสาน
และความสอดคล้องสม่าเสมอ ( Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy
of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้นควรคานึงถึงปัจจัยและ
กระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิติการพิจารณาอัตรากาลังด้านบนนั้นสามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
Strategic objective
Supply Pressure
Spot-looking

Backward-looking

ISSUE
FTE

DRIVER



FTE (Full Time
Equivalent)



Supply pressure



360 degree+Issue



Benchmarking

Forward-looking


Strategic
Objective



Driver

“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
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เมื่อนากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตรากาลัง ( Effective Manpower Planning
Framework) มาพิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากาลัง ในองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ที่มีอยู่ดังนี้
กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การดาเนินการของ องค์การบริหารส่วนตาบล
วังชะพลู บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยจะ
เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต การวางแผน
อัตรากาลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ทักษะ และประสบการณ์
ในการบรรจุบุคลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านสาธารณสุข มีคุณวุฒิการศึกษาด้านสาธารณสุข ฯลฯ
จะบรรจุให้ดารงตาแหน่ง ในส่วนของฝุายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข สานักงานปลัด อบต. เพื่อแก้ไขปัญหา และ
บริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานของ องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ดังนั้นในการกาหนด
อัตรากาลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการ
กาหนดตาแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากาลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ได้กาหนดอัตรากาลังในแต่
ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา ตาแหน่งระดับหัวหน้าฝุาย มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในฝุายนั้นๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา ตาแหน่งแต่ละงานซึ่งกาหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ตาแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามลาดับ การกาหนดในลาดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มี
ความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตาแหน่งควรมีเป็นสาคัญ
กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง ( Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคานวณ
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
พิจารณางานพนักงานส่วนตาบลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
- พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
-ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
-ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
- การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
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การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ
ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6
แทนค่า
230 x 6

เวลาปฏิบัติราชการ
= 1,380 หรือ 82,800 นาที
=

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

230 คือ จานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
6 คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
1,380 คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทางาน 1,380 ชั่วโมง
82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที

กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ) มายึดโยงกับจานวนกรอบกาลังคนที่
ต้องใช้ สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู (การตรวจประเมิน
LPA)
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน
3 ประเด็นดังนี้
-ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงาน
ในแต่ละ ส่วนราชการ นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นจานวนมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้าง ส่วน
ราชการ หรือ กาหนดฝุาย มากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานใน
ส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและ งานอื่น ซึง่ องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู พิจารณา ทบทวนว่า
การกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่
สานักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจานวนหนึ่ง ดั งนั้นจึง ต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งอัตรากาลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุ ออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกาลังคนได้
ตารางเกษียณอายุราชการของพนักงานส่วนตาบล
ประเภท
พนักงานส่วน
ตาบล

ปีงบประมาณ
2566
2
1.นางสาวิตรี จุฑาเศวต
2.นางนงลักษ์ ก้อนทอง

2567
1
นายธัญญา แสนมโนวงค์

2568
1
นางณัฐกานต์
ปัญญาฤทธิ์

2569
1
นายเภาพัน ไพรสนธิ์

2570
1
นางอาภรณ์ สุธาวา
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ตารางเกษียณอายุราชการพนักงานจ้าง
ประเภท

ปีงบประมาณ
2561
2

พนักงานจ้าง

1.นายวันชัย ม่วงเทศ

2565
1
1.นายดาวเรือง
ภูมิประเสริฐ
2.นายสุวิทย์ วังใหญ่

2568
1

2569
-

2570
1

นายอนันท์ บุญชู

นางกัญญาภัค
บุญเกิดวงษ์

-มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา
โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังชะพลู รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู และหัวหน้า
ส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังชะพลู เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง
และกาหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังกับ องค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อถ้า และองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแตง
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้านประชาชน
ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

อปท.
อบต.วังชะพลู
อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร
อบต.สลกบาตร
อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร
อบต.แสนตอ
อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร
อบต.โค้งไผ่
อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร
อบต.วังหามแห
อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร

กาหนด
ส่วน
ราชการ
4

จานวน
ประชากร
(คน)
13,839

4
3

จานวนพื้นที่ งบประมาณรายจ่าย
(ตร.กม.)
ประจาปี 2559
234.63

72,422,400

พนักงาน
ส่วนตาบล
(คน)
42

พนักงาน
จ้าง
(คน)
27

3,309

34.72

23,700,000

19

16

3,731

32.5

30,162,500

17

12

4

25,402,052

20

20

4

27,835,806

24

16

หมาย
เหตุ

จากการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู องค์การบริหารส่วนตาบลสลกบาตร
องค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ องค์การบริหารส่วนตาบลโค้งไผ่ และองค์การบริหารส่วนตาบลวังหามแห
ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบจากการกาหนดส่วนราชการ จานวนประชากร จานวนพื้นที่รับผิดชอบ งบประมาณรายจ่าย
ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อกัน จะพบว่าการกาหนดอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทั้งสองแห่งมีอัตรากาลังเปรียบเทียบแล้วไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการกาหนดตาแหน่งเมื่อ
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เปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว การจัดทาแผน อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู จึงยังไม่มีความจาเป็นต้องปรับเกลี่ยตาแหน่ง ลดตาแหน่ง หรือเพิ่มตาแหน่ง
แต่อย่างใด และ จานวนปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
ส่วนตาแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2561 – 2563 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้
พนักงานส่วนตาบลจากการสอบ และทาให้พนักงานส่วนตาบล เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบล
วังชะพลู ไดแตงตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปประจาป
งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบดวย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปนประธาน ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล หัวหนาสวนราชการเปนคณะทางาน มีหัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไปเปนเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง
๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆดังตอไปนี้
3.2.1 วิเคราะหภารกิจ อานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบ วังชะพลู
ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายผูบริหารและ สภาพปญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
3.2
.2 กาหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนอง ความตองการของประชาชน
3.2.3 กาหนดตาแหนงในสายงานตางๆจานวนตาแหนง และระดับตาแหนง ใหเหมาะสม กับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุ่มงานตางๆ
3.2.๔ กาหนดความตองกา รพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนตาบล วังชะพลู โดยให
หัวหน้าสวนราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกาหนดความจาเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจและอานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจานวนขาราชการ ใน
องค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบการกาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจาง
3.2.๕ กาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจางจานวนตาแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังชะพลู
3.
2.๖ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
3.
2.๗ ใหพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
3.3 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลังคนและการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนมีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตาบล การกาหนด
อัตรากาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทาให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้
ดังนี้
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3.3.1 ทาให้องค์การบริหารส่วน ตาบล วังชะพลู สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้องค์การบริหารส่วนตาบล
วังชะพลูสามารถวางแผนกาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะ
ช่วยทาให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้
3.3.2 ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตาบล วังชะพลู จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3.3.3 การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล วังชะพลู ให้สอดคล้องกันทาให้การดาเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ
3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กาลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วย
การวางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลงได้
3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบล วังชะพลู สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและองค์การบริหารส่วนตาบล วังชะพลู บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู โดยรวม
3.3.6 การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะทาให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังชะพลู เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
3.3.7 ช่วยทาให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment
Opportunity : EEO) เนื่องจากการกาหนดกรอบอัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง
การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอด
ตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
4.1 สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 6 ตาบลวังชะพลู
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอขาณุวรลักษบุรี
อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอขาณุวรลักษบุรี ประมาณ 21 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดกาแพงเพชร
ประมาณ 85 กิโลเมตร
ทิศเหนือ จรดตาบลโค้งไผ่
ทิศใต้ จรดตาบลบ่อถ้า และตาบลปางมะค่า
ทิศตะวันออก จรดตาบลดอนแตง และเทศบาลตาบลสลกบาตร
ทิศตะวันตก จรดตาบลวังหามแห
ตาบลวังชะพลู มีเนื้อที่ประมาณ 160,018 ไร่ หรือประมาณ 234.63 กิโลเมตร
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ภูมิประเทศ
มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยสลับกับพื้นที่ราบจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก อาชีพส่วนใหญ่
ของประชาชน ทาไร่มันสาปะหลัง และไร่ข้าวโพด การทานาเป็นส่วนน้อย
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ลักษณะของดิน
พื้นที่ประมาณร้อยละ ๗๐ ประกอบไปด้วยดินร่วนปนทรายทาให้เหมาะแก่การทา
การเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืช นอกนั้นเหมาะแก่การปลูกปุาเศรษฐกิจ และเลี้ยงสัตว์ ส่วนพื้นที่อีก
ประมาณร้อยละ ๓๐ ประกอบไปด้วยหินลูกรังเหมาะแก่การนาไปก่อสร้างถนนลงลูกรัง
ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้าตามธรรมชาติ จานวน 3 สาย
1) คลองดง ผ่านหมู่ 4, หมู่ 16, หมู่ 6, หมู่ 3 และหมู่ 10
2) คลองงอแง ผ่านหมู่ 15, หมู่ 5, และหมู่ 19
3) คลองวังตาช่วย ผ่านหมู่ 7, และหมู่ 11
4) คลองบ้านแสงธรรม ผ่านหมู่ 17
5) คลองบ้านโปุงดู่ ผ่านหมู่ 9
จานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู มีจานวนหมู่บ้านเต็มทั้ง 20 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านช่องลม
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านวังน้าซึม หมู่ที่ 6 บ้านไร่
หมู่ที่ 7 บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 8 บ้านชายงาม หมู่ที่ 9 บ้านโปุงดู่
หมู่ที่ 10 บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 11 บ้านวังน้าวน
หมู่ที่ 12บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
หมู่ที่ 13 บ้านสันเนินดินแดง
หมู่ที่ 14 บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 15 บ้านหนองนา
หมู่ที่ 16 บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 17 บ้านแสงธรรม หมู่ที่ 18 บ้านเนินสาราญ
หมู่ที่ 19 บ้านสองหนอง หมู่ที่ 20 บ้านเนินมะปราง
ประชากรทั้งสิ้น 13,
830 คน แยกเป็นชาย 6,9 28 คน หญิง 6,9
4,759 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 60 คน/1 ตารางกิโลเมตร
ประชากร
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
1
บ้านนาเหนือ
411
437
2
บ้านห้วยแก้ว
๕03
๔69
3
บ้านช่องลม
๓78
382
4
บ้านหนองกระทุ่ม
๔19
๔50
5
บ้านวังน้าซึม
๒92
๒83
6
บ้านไร่
483
๕17
7
บ้านวังตาช่วย
๕80
560
8
บ้านชายงาม
๑98
178

02 คน จานวนครัวเรือน
รวม
๘48
๙72
๗60
869
๕75
๑,๐00
๑,๑40
๓76

จานวนครัวเรือน
(หลัง)
๒๗8
๓60
222
321
201
๓84
406
๑77
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หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บ้านโปุงดู่
บ้านหนองปลิง
บ้านวังน้าวน
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
บ้านสันเนินดินแดง
บ้านหนองชุมแสง
บ้านหนองนา
บ้านตะแบกงาม
บ้านแสงธรรม
บ้านเนินสาราญ
บ้านสองหนอง
บ้านเนินมะปราง
รวม

ชาย
๔31
๑๗6
๒36
๒72
200
๔21
๒58
๒44
๔14
๔58
๒80
274
6,928

ประชากร
หญิง
๔26
๑51
๒๓9
๒53
๒17
๔04
๒89
๒51
393
๔39
๓11
๒53
6,902

รวม
๘57
๓27
๔75
๕25
๔17
๘๒5
๕47
495
807
๘97
๕91
๕27
13,830

จานวนครัวเรือน
(หลัง)
๒69
๑11
๑๙9
201
๑39
๒71
๑63
๑84
๒20
๒99
๑88
๑64
4,759

ที่มาของข้อมูล : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อาเภอขาณุวรลักษบุรี ณ ธันวาคม พ.ศ. 2559
สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลูมีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบจานวน 3 ศูนย์ และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่อยู่ในสังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาแพงเพชรเขต 2 จานวน 8 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยบ้านไร่ดอนแตง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยบ้านวังตาช่วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย อบต.วังชะพลู
โรงเรียนบ้านนาเหนือ
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
โรงเรียนบ้านช่องลม
โรงเรียนบ้านวังน้าซึม
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง (ขยายโอกาส)
โรงเรียนบ้านวังตาช่วย (ขยายโอกาส)
โรงเรียนบ้านโปุงดู่ประชาอุทิศ (ขยายโอกาส)
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ที่ตั้ง
หมู่ที่ 6 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หมู่ที่ 7 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
หมู่ที่ 1 บ้านนาเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
หมู่ที่ 3 บ้านช่องลม
หมู่ที่ 5 บ้านวังน้าซึม
หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง
หมู่ที่ 7 บ้านวังตาช่วย
หมู่ที่ 9 บ้านโปุงดู่
หมู่ที่ 14 บ้านหนองชุมแสง

4.2 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู มีการให้สังคมสงเคราะห์
1) คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อและผู้ประสบภัย
2) จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจาตาบล
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4
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

.3 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สานักสงฆ์
มัสยิ
ด
ศาลเจ้า
โบสถ์
โบราณสถาน
4.4 สาธารณสุข
๑) โรงพยาบาลของรัฐ
๒) สถานีอนามัยประจาตาบล/หมู่บ้าน
๓) คลีนิ
ค
๔) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑) สถานีตารวจ
๒) สถานีดับเพลิง(ศูนย์ อพปร.)
๓) หน่วยบริการประชาชน(ปูอมตารวจ) จานวน ๑ แห่ง

จานวน
๑๙ แห่ง
จานวน - แห่ง
จานวน - แห่ง
จานวน
1 แห่ง
จานวน - แห่ง
จานวน - แห่ง
จานวน
๒ แห่ง
จานวน
3 แห่ง
จานวน
- แห่ง
จานวน - แห่ง
จานวน ๑ แห่ง

5. ระบบการบริการพื้นฐาน

รวมทั้งหมด

5.1 การคมนาคมขนส่ง
1) ถนนพูนดิน จานวน 2 สาย
2) ถนนพูนดินลงลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบอัดบดแน่น จานวน 100 สาย
3) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 39 สาย
4) ถนนลาดยาง จานวน 10 สาย
5.2 อาชีพ
๑) ทานา จานวน ๗๑๘ ครัวเรือน
๒) ทาไร่ทาสวน
จานวน ๑,๗๗๕ ครัวเรือน
๓) รับจ้าง
จานวน
๒๙ ครัวเรือน
๔) ค้าขาย จานวน ๑๑๐ ครัวเรือน
๕) เลี้ยงสัตว์
จานวน
๓๐ ครัวเรือน
จานวน ๒,๖๖๒ ครัวเรือน

6. การบริการพื้นฐาน
6

.๑ การคมนาคม
๑) ถนนดิน
จานวน - สาย
๒) ถนนลูกรัง
จานวน ๘๖ สาย
๓) ถนนลาดยาง
จานวน ๑๑ สาย
๔) ถนนคอนกรีต
จานวน ๑๔ สาย
6.๒ การโทรคมนาคม
๑) ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) จานวน ๑ แห่ง
๒) สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ จานวน - แห่ง
๓) เสาทบทวนสัญญาณ
จานวน ๓ แห่ง
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6.๓ การไฟฟูา
๑) จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้
จานวน
๔,๔๔๙ ครัวเรือน
๒) จานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ จาน
วน - ครัวเรือน
๓) จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูาโซล่าเซล จานวน - ครัวเรือน
6.๔ แหล่งน้าธรรมชาติ
๑) ลาน้า,ลาห้วย
จานวน ๓ สาย
๒) บึง,หนองและอื่น ๆ
จานวน ๑ แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
พื้นที่ประมาณร้อยละ ๗๐ ประกอบไปด้วยดินร่วนปนทรายทาให้เหมาะแก่การทา
การเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืช นอกนั้นเหมาะแก่การปลูกปุาเศรษฐกิจ และเลี้ยงสัตว์ ส่วนพื้นที่อีก
ประมาณร้อยละ ๓๐ ประกอบไปด้วยหินลูกรังเหมาะแก่การนาไปก่อสร้างถนนลงลูกรัง
มวลชนจัดตั้ง
๑) ลูกเสือชาวบ้าน ๖ รุ่น
จานวน
๓๔๕ คน
๒) หมู่บ้าน อพป.
จานวน
๔
หมู่บ้าน
๓) ไทยอาสาปูองกันชาติ ๑ รุ่น
จานวน ๑๔๓
คน
๔) กลุ่มผักตบชวา ๑ กลุ่ม
จานวน
๓๕
คน
๕) กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
จานวน
คน
๖) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
จานวน
๕๐
คน
๗) อปพร. ๒ รุ่น
จานวน
๕๒
คน
๘) กลุ่มฌาปนกิจศพ
จานวน
๘๔
คน
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(๑) การรวมกลุ่มของประชาชน
จานวนกลุ่มทุกประเภท ๒๔ กลุ่ม โดยแยกเป็น
กลุ่มอาชีพแม่บ้าน
๒๐ กลุ่ม
กลุ่มเยาวชน ๑ กลุ่ม
กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
๒ กลุ่ม
กลุม่ เกษตรกร (ปุ๋ยชีวภาพ)
๑ กลุ่ม
(๒) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตาบล)
โดยทั่วไปสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน พื้นที่พักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามเครือญาติ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามความเป็นอยู่แบบสังคมชนบท คือ ยึดถือผู้นาของถิ่นของตนเอง ประกอบอาชีพทางการ
เกษตรเป็นส่วนใหญ่
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วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู (Vision)
“วังชะพลูน่าอยู่ ส่งเสริมความรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู (Mission)
1. ส่งเสริมการพัฒนา
1.1 พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
1.2 พัฒนาการมีส่วนร่วมในกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4 การศึกษาทุกระดับ
1.5 เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. แก้ไขปัญหาความยากจน
2.1 ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
2.2 ลด ละ เลิก อบายมุข
2.3 จัดส่ง และดูแลตลาด
3. นาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3.1 จัดให้มีการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
3.4 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ปูองกัน บรรเทาสาธารณภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
4. คืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 คุ้มครองดูแลรักษาปุา
4.2 การกาจัดขยะ ควบคุมด้านมลพิษ
4.3 บาบัด และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ฟื้นฟูดินด้วยเกษตรอินทรีย์
5.1 พัฒนาด้านเกษตรธรรมเทค
5.2 ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสังคม
6.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต
6.3 พัฒนาค่านิยมของสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทศาสตร์ชาติ
มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็น
กรอบในการดาเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล(ปี 2558 – 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560
เป็นต้นไป) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนด ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
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ร่วมกัน และเกิดการวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง ประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่ง
คง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทย
มีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมเป็นความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
1.
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1)
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2)
การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3)
การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4)
การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5)
การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึก กาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6)
การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2.
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึง่ จาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1)
การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ
สู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น
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(2)
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การ ทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนา อาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ อาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆ เป็นต้น
(3)
การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(4)
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5)
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6)
การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
3.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4.
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
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(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน ทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5.
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม
สีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6.
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบด้วย
๑) ยุทธศาสตร์หลัก
๑.๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๑.๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๑.๓) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๑.๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๑.๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
๑.๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑.๗) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
๑.๘) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่งคงและ
ยั่งยืน ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
๑.๙) ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
๒) การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้กาหนดประเด็นที่ดาเนินการ ๑๗ เรื่อง ประกอบด้วย
๒.๑) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
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๒.๒)

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
๒.๔) การปูองกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
2.5 ) การจัดการปัญหาที่ดินทากิน
2.6) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2.7) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.8) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2.9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.10) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
2.11) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
2.12) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
2.13) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
2.14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
2.15) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
2.17) การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560-2564)
ส่วนที่ 4 กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่ คั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา
ภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที๒่ (นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตรและอุทัยธานี)
วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรการท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้าค่า ”
พันธกิจ
๑
. ผลิตข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
๒
. แปรรูป ข้าว อ้อย มันสาปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน
๓
. พัฒนาการกระจายสินค้าข้าว อ้อย มันสาปะหลัง และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๔
. สร้างสรรค์การท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
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เป้าประสงค์
๑
. มีผลผลิตข้าว อ้อย มันสาปะหลังที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒
. มีผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว อ้อย มันสาปะหลังที่หลากหลายได้มาตรฐาน
๓
. เป็นศูนย์กลางการค้าข้าว อ้อย มันสาปะหลัง สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
๔
. การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ
ตัวชี้วัด
๑
. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นของข้าว อ้อย และมันสาปะหลัง
๒
. จานวนผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากข้าว อ้อย และมันสาปะหลัง
๓
. ปริมาณการค้าและการส่งออกข้าว อ้อย และมันสาปะหลังของกลุ่มจังหวัด
๔
. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มจังหวัด
๕
. ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑
. พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการผลิตข้าว อ้อย และมันสาปะหลัง
๒
. ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด การขนส่งและการกระจายสินค้า
๓
. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
๔
. สร้างความพร้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ก

๒
๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๓.
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

ารพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)
วิสัยทัศน์ “ผู้นาการผลิตเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก”
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล
ค่านิยมร่วม
. บริการด้วยใจ (Service Mind)
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
มีมนุษยสัมพันธ์
. ทางานเป็นทีม (Teamwork)
บูรณาการทางานร่วมกัน
ประสานสัมพันธ์
ช่วยเหลือเกื้อกูลและให้กาลังใจซึ่งกันและกัน
เคารพในหลักประชาธิปไตย
มีเปูาหมายในการทางานร่วมกัน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result-oriented)
ใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
มุ่งเน้นคุณภาพ และทางานให้แล้วเสร็จตามเปูาหมาย
ประเมินกระบวนการทางานและผลสาเร็จของงาน
นาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน
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๔
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๕
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕

. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สังคมกฎหมาย
ตรงต่อเวลามีวินัยและความรับผิดชอบ
มีจริยธรรมในบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
กล้าตัดสินใจ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
กล้าคิดและกล้านาเสนอ
มีวิสัยทัศน์/คิดนอกกรอบ
ใฝุเรียนรู้
ยอมรับความเปลี่ยนแปลง
มีจินตนาการ

เป้าประสงค์รวม
๑
. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตในอัตราที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว
๒.
สังคม ชุมชน และประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓
. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมการผลิตพืช
พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาแพงเพชร
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนเกษตรปลอดภัย สร้างเสริม
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หนุนนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก”
พันธกิจ (Mission)
๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ที่จาเป็นและเหมาะสมภายใต้ภารกิจรับผิดชอบ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ รักษา บารุง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แบบยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
๖. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
(Goal)
๑. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา เข้าถึงการบริหารด้านสาธารณสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ เกิดการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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๓. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและ
เป็นที่สนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว
๔. ประชาชนประกอบอาชีพมีรายได้ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาแพงเพชร
๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑. สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะ
กลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้า
๒. สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๓. พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
๔. การสร้างและพัฒนาแหล่งน้าให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
๕. การวางแผนและสนับสนุนการจัดทาผังเมือง

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทาง การศึกษา เพื่อสร้าง
โอกาสที่มีคุณภาพ
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น
๓. การส่งเสริมทะนุบารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสาคัญ ในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์
๔. การส่งเสริมความร่วมมือและส่งเสริมความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
๕. การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
๖. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดารงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
๓. การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
กีฬาและนันทนาการ
๒. การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กรการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๓. การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
๔. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๒. การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
๓. การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
๒. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ
AEC เพื่อการพัฒนาที่
มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน
๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล
๔. การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ให้ทันสมัย เป็นสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
วิ

สัยทัศน์
“วังชะพลูน่าอยู่ ส่งเสริมความรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง ”

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
๑.
การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และทั่วถึง
๒.
ประชาชนได้รับบริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง
๓
. ประชาชนได้รับโอกาสในด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณภาพ
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๔.สังคมเอื้ออาทร ยึดมั่นในหลักศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี สืบสานและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕
.ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๖
. ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย
๗
. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
๘
. ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในสังคม
๙. สภาพแวดล้อมในพื้นที่ดีขึ้น ระดับมลพิษทางน้า อากาศ ลดลง
๑๐. มีการจัดการบริหารขยะที่ถูกวิธี และปริมาณขยะในพื้นที่ลดลง
๑๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอาเภอ และจังหวัด
๑๒. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และ
การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
๑. จานวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบารุงรักษา
๒. จานวนไฟฟูาสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บารุงรักษาและเพิ่มขึ้น
๓. ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ
๔. ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
๕. ระดับความสาเร็จของแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้าได้เพิ่มขึ้น
๖. จานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตรและการ
แปรรูปสินค้า
๗. ร้อยละของจานวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
๘. ร้อยละของจานวนประชากรมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
๙. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๑๐. ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง
๑๑. ระดับความสาเร็จของการจัดการศึกษา
๑๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จานวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ ที่ได้รับการ
สงเคราะห์
๑๓. จานวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
๑๔. ระดับความสาเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบาบัดน้าเสีย และการบริหาร
การจัดการขยะ สิ่ง ปฏิกูล
๑๕. จานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๖. จานวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑๗. จานวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีที่เพิ่มขึ้น
๑๘. ระดับความสาเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น
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ค่าเป้าหมาย
๑. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตตาบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และ
ความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาในทุกช่วงวัย และการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่
๓. เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น
โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความยากจน
๔. เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ และการดูแลด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน
๖. เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางาน ของภาครัฐ
และให้บรรจุแนวทางการดาเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลัก
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย
1.1 การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในตาบล ซึ่งปัจจุบันประชาชนทุกระดับ
ได้รับความเดือนร้อนอันเกิดจากการมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เป็นผลมาจาการตกงาน ราคาผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่า จึงตั้งเปูาหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย นาไปสู่
การพออยู่พอกิน สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง และมีเหลือเพื่อนาไปสู่การสร้างชีวิตใหม่ โดยใช้กระบวนการตามขอบเขต
อานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
1.2 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ได้มีงานทาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม จะส่งเสริม
ช่วยเหลือ สนับสนุน และคิดวิธีจัดการเพื่อให้คนเหล่านี้มีงานทา มีรายได้พอเลี้ยงชีพ ไม่เป็นภาระของสังคม
1.3 จะพัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้เด็ก
เยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่ถูกทิศทาง ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต
และมีปัญญาทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ เพื่อให้ครอบครัวพ้นจากวิกฤตความยากจน ตามวิถีชีวิตของความ
เป็นไทย ตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
2. นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย
2.1 การก่อสร้างถนน สะพาน ทางเดิน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่หมู่บ้านตาบล ให้สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เส้นทาง
การคมนาคมให้เกิดความสะดวก หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
2.2 จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างครบครัน ได้แก่ การจัดให้มี
ระบบประปา ไฟฟูา โทรศัพท์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่หมู่บ้าน
3. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต/การมีรายได้
จะสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของประชาชน ตั้งแต่การผลิตเพื่อการบริโภค นาผลผลิตที่เหลือออกจาหน่าย
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เพื่อสร้างรายได้ในระดับครอบครัว ส่งเสริมการวมตัวกัน เป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยคานึงถึงความต้องการของตลาด
คานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และคานึงถึงความสามารถ/ทักษะความเชี่ยวชาญอันโดดเด่น
ของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย
3.1 จัดให้มีการกาหนดพื้นที่หรือจัดที่ค้าขายให้แก่ประชาชนสามารถเข้าค้าขาย
และประกอบอาชีพ โดยมีแหล่งเงินทุนจากนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น พึ่งตนเองได้ พออยู่พอกิน
3.2 ส่งเสริมการมีอาชีพเสริม ตามแหล่งทุนทางสังคมในท้องถิ่น สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ส่งเสริมการผลิตสินค้าตามนโยบายหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
พัฒนาคุณภาพรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตรเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ และสร้างภาพลักษณ์ให้กับตาบลให้เป็น
ที่รู้จักแพร่หลาย
3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ โดยจัดหาแหล่งความรู้ เช่น ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจาหมู่บ้าน ห้องสมุดประจาตาบล/หมู่บ้าน ให้เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันมัย เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านผลผลิต สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.4 สนับสนุนการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัดกาแพงเพชร
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และคงวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่อง
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรมและร่วมประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อความสามัคคีในชุมชน/สังคม
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เปิดเผยตัว
4. นโยบายด้านการคลัง ประกอบด้วย
4.1 คิดวิธีการจัดการในการหารายได้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มสถานะทางการคลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.2 จัดทางบประมาณโดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งระดับชาติ จังหวัด อาเภอ
โดยครอบคลุมตามลาดับความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนของปัญหาและสามารถประเมินผลได้
4.3 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี โดยจัดให้มีโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโครงการสาคัญ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายได้
5. นโยบายด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย
5.1 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้ประชาชน
รู้สึกภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้สืบค้น
และศึกษาเรื่องราวของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย พัฒนาและส่งเสริมแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถาน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาขน การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เพื่อสืบสาน
ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน/หมู่บ้าน/ตาบล
5.2 ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันประเทศกาลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
สภาพอากาศแปรเปลี่ยนโลกร้อนขึ้น เป็นผลสืบเนื่องจากวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
มีการใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้น จึงคิดที่จะส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสร้างจิตสานึก
ในชีวิตประจาวัน เช่น ลดการใช้สารเคมีในการทาการเกษตร กลับมาสู่ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ หรือเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
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5.3 จัดหาพื้นที่ว่างเพื่อสร้างเป็น
สวนสาธารณะ ให้ประชาชนใช้พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริม
ให้สถานที่ราชการ ตลอดจนบ้านเรือนประชาชนได้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่เพื่อสร้างความร่มรื่น
ร่มเย็นลดมลภาวะเป็นพิษได้ทางหนึ่ง
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาสู่กีฬากึ่งอาชีพและกีฬาอาชีพโดยสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา
ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาให้แก่เด็ก นักเรียน และเยาวชน
5.5 เร่งดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาล โดยหลักการปูองกันนาหน้าการปราบปรามผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด
5.6 พัฒนาองค์กรให้สามารถรองรับการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว จัดหาบุคลากร
ให้ตรงกับภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน พัฒนาคุณภาพของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้มีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชน ปรับกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการประเมินผลที่เป็นระบบและเป็นธรรม ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ให้
สั้น รวดเร็ว มีข่าวสารความบันเทิงเพื่อบริการประชาชนระหว่างรอรับบริการ
5.7 ส่งเสริมนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการท้องถิ่นไทย
ใสสะอาด โดยส่งเสริมให้ประชาชน ประชาคม และองค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต่กระบวนการ
ตัดสินใจ การกาหนดนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้าง และการแต่งตั้ง ถอดถอน ฯ เพื่อความโปร่งใส ลดการทุจริต
และการประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมขวัญกาลังใจพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1. การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
การวิเคราะห์ศักยภาพของตาบลวังชะพลู ตามหลัก
SWOT ANALYSIS
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการวิเคราะห์
ศักยภาพในปัจจุบัน
๑. จุดแข็ง
- ตาบลวังชะพลูมีแหล่งกักเก็บน้าหลาย
(STRENGTH)
แห่งทาให้มีน้าเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอเกือบทั้งปี
๒. จุดอ่อน
- พื้นที่เพื่อการเกษตรที่อยู่นอกเขต
(WEAKNESS)
ชลประทานในฤดูแล้งไม่สามารถเก็บกัก
น้าได้และในฤดูฝนไม่สามารถระบายน้า
ได้ทันทาให้เกิดน้าท่วมซ้าซากในพื้นที่
เดิม ๆ
- วัชพืชในคลองมีมาก
๓. โอกาส
- ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ทุกหมู่
(OPPORTUNITY) - ขุดลอกคลองเพื่อการระบายน้า
๔. ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากงบประมาณพื้นที่มีจากัดจึงไม่
หรือข้อจากัด
พอเพียงต่อการทาโครงการแก้ไข
(THREAT)

โอกาส
- มีแหล่งกักเก็บน้าที่กาลังมีการขุดลอก ทาให้
ระบบการส่งน้าและการระบายน้าเพื่อ
การเกษตรของตาบลวังชะพลูเพียงพอ
- เกษตรกรในตาบลวังชะพลูต้องประสบ
ความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรทาให้
สืบเนื่องไปถึงปัญหาสังคมด้วย

- แหล่งน้าเพื่อการเกษตรของตาบลวังชะพลู
จะทาปริมาณน้ามากขึ้นและสามารถ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากกว่าเดิม
-พื้นที่ดินในการขุดลอกเพื่อขยายขนาด
คลองส่งน้าภายในตาบลมีจากัด
-งบประมาณในการทาโครงการมีจากัด
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๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการวิเคราะห์
ศักยภาพในปัจจุบัน
๑. จุดแข็ง
- องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
(STRENGTH)
ได้รับความร่วมมือจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นาชุมชน สมาชิกสภาตาบล ทาให้
สังคมมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมี
กองทุนต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน สามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในตาบล
ได้
๒. จุดอ่อน
- ประชาชนไม่มีการรวมกลุ่มใน การฝึก
(WEAKNESS)
อาชีพที่เข้มแข็ง และไม่มีตลาดกลางใน
การรับซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ

โอกาส
- รัฐบาลจัดสรรเงินทุนให้แก่หมู่บ้าน เช่น
กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มทุนออมทรัพย์ เป็นต้น

- จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่ม
จากอาชีพหลัก คือ การทาการเกษตร เพื่อให้
ประชาชนพึ่งตนเองได้
- จัดหาตลาดในการนาผลิตภัณฑ์
ออกจาหน่ายให้กับกลุ่มอาชีพ

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการวิเคราะห์
ศักยภาพในปัจจุบัน
๓. โอกาส
- มีบุคลากรที่มีความรู้และสามารถ
(OPPORTUNITY) ถ่ายทอดความรู้ในด้านการฝึกอาชีพ เช่น
การสานตะกร้า การทาไม้กวาดดอกหญ้า
การสานสุ่มไก่ เป็นต้น
๔. ปัญหาอุปสรรค - งบประมาณในการจัดฝึกอบรมอาชีพมี
หรือข้อจากัด
ไม่เพียงพอในการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ
(THREAT)
และงานฝีมือ

โอกาส
- มีการพัฒนาฝีมือในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
นอกเหนือจากที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในผลิตภัณฑ์
- ประสานกับหน่วยงานอื่นในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนสนับสนุนในการจัดฝึกอบรม
ด้านการส่งเสริมอาชีพ

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการวิเคราะห์
ศักยภาพในปัจจุบัน
๑. จุดแข็ง
- การปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
(STRENGTH)
ทีผ่ ่านมาทาให้ตาบลวังชะพลูเป็นตาบลที่
ปลอดยาเสพติด มีการบาบัด ผู้ที่เคย
เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่มี
การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๒. จุดอ่อน
- มีบุคลากรในการเฝูาระวังตรวจ
(WEAKNESS)
ยาเสพติดค่อนข้างจากัด และยาเสพติดก็
ยังมีการแพร่ระบาดอย่างเป็นระยะใน
เวลาที่เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจค้น

โอกาส
- ผู้ที่เข้ารับการบาบัดจากการเสพยาเสพติด
จะไม่ย้อนกลับไปเสพสิ่งเสพติด สร้างชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งสามารถต่อสู้กับยาเสพติด
ที่จะย้อนมาในอนาคต
- ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างครบถ้วนและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข
- เยาวชนมีความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด
มากขึ้น
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๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการวิเคราะห์
๓. โอกาส
(OPPORTUNITY)

๔. ปัญหาอุปสรรค
หรือข้อจากัด
(THREAT)

ศักยภาพในปัจจุบัน
- ให้หมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติดแล้ว
สามารถปูองกันไม่ให้ยาเสพติดย้อนกลับ
เข้ามาในชุมชนได้อีก
- อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องดูแลผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

โอกาส
- ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน
ช่วยดูแลหมู่บ้านชุมชนให้ปราศจาก
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
- อบต.วังชะพลูจัดทาแผนงานการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั้งด้านการดูแล
สวัสดิการสังคม การส่งเสริมให้มีอาชีพ
สามารถยังชีพด้วยตนเอง
-หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปูองกันและ - สร้างเครือข่ายในหมู่บ้านให้มีคณะทางาน
แก้ไขปัญหาดาเนินการไม่ต่อเนื่อง
เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
อย่างเข้มแข็งต่อไป

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ด้านการวิเคราะห์
ศักยภาพในปัจจุบัน
โอกาส
๑. จุดแข็ง
- พื้นที่ตาบลวังชะพลูเป็นแหล่งที่มีการ - จัดตั้งตลาดกลางเพื่อการเกษตรสาหรับ
(STRENGTH)
ทาเกษตรกรรมที่หลากหลายประชาชน เป็นแหล่งส่งสินค้าให้แก่เกษตรกร
สามารถทาการเกษตรหมุนเวียนได้ตลอด ตาบลวังชะพลู
- มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งระบบดินและน้า
๒. จุดอ่อน
- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ
- เกษตรกรจะต้องได้รับการส่งเสริม
(WEAKNESS)
ด้านการส่งเสริมการเกษตรโดยตรง
จากเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง
๓. โอกาส
- มีการส่งเสริมทางด้าน
- ตาบลวังชะพลูเป็นแหล่งการลงทุน มีตลาด
(OPPORTUNITY) เทคโนโลยีการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ เพื่อการค้า มีเงินหมุนเวียนในตาบลประชาชน
ด้านเทคโนโลยีทางการผลิต
มีรายได้เพิ่มขึ้น
- มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ในบริเวณตาบลวังชะพลู
๔. ปัญหาอุปสรรค - พื้นที่บางส่วนยังมีปัญหาทั้ง
- สารวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาซ้าซากเพื่อแก้ไข
หรือข้อจากัด
ฤดูแล้งและฤดูฝน
ปัญหาให้เหมาะสม จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
(THREAT)
- อาชีพเสริมหรือกลุ่มอาชีพในระดับ
ทุกหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งและ
หมู่บ้านยังไม่เข้มแข็งที่จะทาให้
มีการฝึกอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
การเพิ่มรายได้มีน้อย
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๕. ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการวิเคราะห์
๑. จุดแข็ง
(STRENGTH)
๒. จุดอ่อน
(WEAKNESS)

๓. โอกาส
(OPPORTUNITY)
๔. ปัญหาอุปสรรค
หรือข้อจากัด
(THREAT)

ศักยภาพในปัจจุบัน
- ประชาชนให้ความสาคัญด้าน
สิ่งแวดล้อมและช่วยกันดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมให้ยังคงสภาพสมบูรณ์
- ปริมาณขยะเป็นจานวนมากที่ยังไม่มี
ระบบการกาจัดที่ถูกต้อง
เป็นสาเหตุทาให้เกิดมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม
- การใช้สารเคมีทางการเกษตรทาให้เกิด
มลพิษทางอากาศและ ทางน้า
- ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านงบประมาณเช่น
เทศบาลที่สามารถก่อสร้างระบบการ
กาจัดขยะได้
- พื้นที่สาหรับจัดทาที่ทิ้งขยะเพื่อฝังกลบ
ยังไม่มี อบต.วังชะพลู ยังมีงบประมาณ
ไม่เพียงพอสาหรับการจัดระบบการ
กาจัดขยะที่มีคุณภาพ

โอกาส
- สามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
- ระบบการกาจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ
ต้องใช้งบประมาณสูง

- จัดหาเครื่องมือเครื่องจักรในการกาจัดขยะ
ของตาบลไปดาเนินการร่วมกับท้องถิ่น
ใกล้เคียง
- ร่วมกับท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อร่วมกัน
จัดการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
- ให้ความรู้ในการคัดแยะขยะต้นทาง
แก่ประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะที่จะกาจัด

๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการวิเคราะห์
ศักยภาพในปัจจุบัน
๑. จุดแข็ง
- ภายในตาบลวังชะพลูมีศิลปวัฒนธรรม มี
(STRENGTH)
ประเพณีที่ดีงาม และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
เช่น แห่เทียนพรรษา ตักบาตรเทโว
- มีวัดจานวน 19 แห่ง พร้อมให้การศึกษา
อบรมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
และบาลี
๒. จุดอ่อน
- การดาเนินกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมขาด
(WEAKNESS)
ความต่อเนื่อง
- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้
ความสาคัญในการร่วมกิจกรรมที่เป็น
วัฒนธรรมไทยดั้งเดิม

โอกาส
- ให้วัดเป็นที่รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
- สร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน
อย่างเพียงพอในการบริการ

- สร้างจิตสานึกให้เกิดกับประชาชน
ทุกระดับอายุ ได้มีความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมประเพณี
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๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการวิเคราะห์
ศักยภาพในปัจจุบัน
๓. โอกาส
- องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู และ
(OPPORTUNITY) หน่วยงานต่าง ๆ มีความพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ปัญหาอุปสรรค - ปัจจุบันเยาวชนได้ให้ความสนใจกับ
หรือข้อจากัด วัฒนธรรมจากต่างชาติการรับวัฒนธรรม
(THREAT)
ใหม่ ๆ ตามกระแสนิยมทาให้ค่านิยม
เปลี่ยนไป จากประเพณีดั้งเดิม มีความ
สนใจในวัฒนธรรมของไทยลดน้อยลง

โอกาส
- มีงบประมาณเพียงพอในการดาเนิน
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นให้เยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๗. ด้านการศึกษา
ด้านการวิเคราะห์
ศักยภาพในปัจจุบัน
๑. จุดแข็ง
- มีโรงเรียนในพื้นที่ จานวน 8 แห่ง และ
(STRENGTH)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3 แห่ง ใน
ระดับประถมที่มีความพร้อมด้านจัด
การศึกษา
๒. จุดอ่อน
- อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
(WEAKNESS)
ไม่เพียงพอ
๓. โอกาส
- พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอน
(OPPORTUNITY) การกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสในร่วมจัด
การศึกษาให้ตรงกับสภาพท้องถิ่น
๔. ปัญหาอุปสรรค - การรับถ่ายโอนกิจการด้านการศึกษา
หรือข้อจากัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาด
(THREAT)
บุคลากรที่มีประสบการณ์มาบริหารงาน

โอกาส
- โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างเต็ ม
รูปแบบมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
- จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับ
ความจาเป็นในหลักสูตรการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ
- เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
การศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
หลักสูตรการศึกษามีความสอดคล้องกับ
ชุมชน
- กาหนดกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมเข้าเป็นส่วนราชการของ อบต.
วังชะพลู เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมใน
การรับโอนจากส่วนกลาง

๘. ด้านสาธารณสุข
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ด้านการวิเคราะห์
ศักยภาพในปัจจุบัน
๑. จุดแข็ง
- มีสถานีอนามัย ๒ แห่งใน
(STRENGTH)
การให้บริการประชาชน ทั้ง 20
หมู่บ้าน บุคลากรมีความรู้ความ
ชานาญเฉพาะด้าน กลุ่มองค์กร
ในตาบลมีความเข้มแข็ง
๒. จุดอ่อน
- มีหมู่บ้านและประชาชนต้อง
(WEAKNESS)
รับผิดชอบมากบุคลากรที่ให้บริการไม่
เพียงพอ หมู่บ้าน บางหมู่บ้านอยู่
ห่างไกลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ
สถานีอนามัย มีความล่าช้า
๓. โอกาส
- เจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยมีการ
(OPPORTUNITY) แลกเปลี่ยนเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงาน
๔. ปัญหาอุปสรรค - หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลมีความลาบาก
หรือข้อจากัด
ในการเข้าไปใช้บริการ บางฤดูกาล
(THREAT)
ประชาชนยังไม่ค่อยเห็นความสาคัญใน
เรื่องของการส่งเสริม ปูองกันโรคเน้น
เฉพาะการรักษาพยาบาล

โอกาส
- จัดทีมพัฒนางานสาธารณสุขโดยมีผู้นาชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม.เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
- ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายงบประมาณให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์
เพิ่มบุคลากรที่จะมาให้บริการจากเดิมให้
เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
- ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาทีมงานของ
สถานีอนามัยทั้งสองแห่ง
- ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการส่งเสริม
ปูองกันโรคสร้างความตระหนักให้ประชาชน
สนใจและดูแลสุขภาพของตนเอง

- 39 -

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตาบลวังชะพลู มีเนื้อที่ประมาณ 234.63 ตารางกิโลเมตร หรือ 160,018
ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งจากการสารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
สามารถสรุปสภาพปัญหาได้ดังนี้
๑.ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากแหล่งน้าตามธรรมชาติมีน้อย
และตื้นเขิน เก็บน้าไว้ได้ไม่มาก ไม่เพียงพอต่อการใช้น้าในการทาการเกษตร ส่วนฤดูน้าหลากทาให้น้าท่วมพื้นที่ทา
การเกษตรและเนื่องจากสภาพคลองตามธรรมชาติตื้นเขินทาให้ระบายน้าได้ไม่ทัน
๒.ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู มีถนนเชื่อมโยงกับหมู่บ้านในตาบลและนอกตาบล ซึ่งยัง
มีถนนอีกหลายสายที่ยังคงเป็นถนนลูกรัง และชารุดเสียหาย ทาให้การคมนาคมไม่สะดวก
๓.ประชาชนยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ เนื่องจากรายได้หลักจะได้จากการทาการเกษตร
และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะเป็นช่วงที่ว่างงาน เป็นเหตุให้ขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพ
๔.การอยากทดลองยาเสพติดของกลุ่มเยาวชน ประกอบกับเด็กบางกลุ่มมีปัญหาครอบครัว จึงมี
พฤติกรรมก้าวร้าวและถูกชักจูงให้ใช้ยาเสพติดได้ง่ายส่งผลให้เกิดผู้ค้าและ ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่
๕.ผลผลิตทางการเกษตรจะทาการเก็บเกี่ยวพร้อมกัน ทาให้มีการนาผลผลิตทางการเกษตรออกมา
ขายสู่ตลาดพร้อมกันโดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว ประกอบกับตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร มีจานวนน้อย
เกษตรกรไม่อาจชะลอการขยายผลผลิตได้ ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรล้นตลาด และเกษตรกรจาเป็นต้องขาย
เนื่องจากไม่สามารถหาแหล่งตลาดอื่นได้ทาให้กลุ่มพ่อค้าคนที่รับซื้อมักจะเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรในเรื่องราคา
ผลผลิตอยู่เสมอ รวมทั้งไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ทาให้กลุ่มอาชีพต้องหาตลาดเอง
ทาให้ประชาชนไม่สนใจจะฝึกอบรมอาชีพเนื่องจากเมื่อทาแล้วไม่มีแหล่งที่จะนาผลิตภัณฑ์นั้นไปจาหน่าย
๖.ปริมาณขยะมีจานวนมากที่ประชาชนกาจัดขยะแบบผิดวิธี ไม่แยกประเภทขยะ และมีขยะจานวน
มากที่ยังไม่ถูกทาลายจึงทาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษตามมา พร้อมทั้งไม่มีพื้นที่สาหรับจัดทาที่ทิ้งขยะเพื่อ
ฝังกลบ อบต.วังชะพลู ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอสาหรับการจัดระบบการกาจัดขยะที่มีคุณภาพ
๗. การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และผู้สูงอายุมีโรคประจาตัว เช่น ความดัน เบาหวาน
เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ดูแลสุขภาพทั้งเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกาลังกาย
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สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
–๒๕๖๐
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขต อบต.วังชะพลู
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก
ลักษณะของปัญหา
- เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน เมื่อ
ฝนตกจะทาให้น้าท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุม
เป็นบ่อ
๑.๒ ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
ลักษณะของปัญหา
- ไฟฟูาสาธารณะในหมู่บ้านซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน อาจก่อให้เกิด
อาชญากรรม ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน
๑.๓ ปัญหาน้าสาหรับการอุปโภคบริโภค
ลักษณะของปัญหา
- ระบบน้าประปายังมีใช้ไม่ครบ
ทุกครัวเรือน ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน
- ไม่มีภาชนะสาหรับเก็บกักน้าเพื่อการ
บริโภค
๑.๔ ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ลักษณะของปัญหา
- ขาดแคลนแหล่งน้าขนาดใหญ่เพื่อใช้
สาหรับการเกษตร

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการแก้ไข

-พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต
อบต.วังชะพลู ยังประสบ
ปัญหาการคมนาคม
ไม่สะดวก

- อบต.วังชะพลู จัดงบประมาณ
ในการก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจน
ซ่อมแซมถนนในเขตตาบลวังชะพลู
อย่างต่อเนื่องรวมทั้งก่อสร้างถนน
คอนกรีต/ลาดยางเพิ่มขึ้น
- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต - อบต.วังชะพลู ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
อบต.วังชะพลู
เพิ่มขึ้น
- อบต.วังชะพลู ขยายเขตไฟฟูาให้กับ
ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้เพิ่มขึ้น

-หมู่ 8,17,18 และ20
ต้องการขยายเขตประปา

- ดาเนินการเจาะบ่อบาดาลน้าลึก ให้
ในพื้นที่ยังไม่มีน้าประปาใช้ เนื่องจาก
อยู่ห่างไกลจากตัวหมู่บ้าน ทาให้ไม่
สามารถขยายเขตประปาไปได้
- จัดหาภาชนะเก็บน้า
- แจกจ่ายน้าในช่วงฤดูแล้ง

- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต
อบต.วังชะพลู

- อบต.วังชะพลู จัดสรรงบประมาณใน
การขุดลอกคลอง ก่อสร้างฝายกักเก็บ
น้า, ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้สาหรับ
การเกษตรเพิ่มขึ้น
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขต อบต.วังชะพลู
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ลักษณะของปัญหา
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรทาให้ไม่มี
อานาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ
- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงาน
แฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพเสริม
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
- การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเพื่อการเกษตร

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการแก้ไข

- ประชากรวัยทางานที่ไม่มี
งานทา และงานที่ทาอยู่ไม่
มั่นคง
- เยาวชนบางส่วนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับแล้ว
ไม่ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ไป
- กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้าน
ที่ต้องการอาชีพเสริม

- อบต.วังชะพลู จัดฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ว่างงาน
- ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่ม
ในการประกอบอาชีพ
- สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ

๓. ปัญหาด้านสังคม
ลักษณะของปัญหา
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน - ประชาชน เยาวชน และ
และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบ้า ยาอี
นักเรียน และประชาชนใน
- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท เขต อบต.วังชะพลู
ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา ทาให้
ขาดสติ คึกคะนอง
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การลักขโมย

๔. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ลักษณะของปัญหา
- สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่
ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน
- กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนนาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพล
ต่อสังคมและครอบครัว ทาให้ละทิ้งวัฒนธรรม
ดั้งเดิม
- ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแก่ประชาชน

- เด็กและเยาวชน
- นักเรียนในสถานศึกษา
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

- นโยบายของรัฐบาลในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้
อบต. ดาเนินการเชิงรุกร่วมกับ
ฝุายปกครองและตารวจ
ในการปูองปราม ตรวจค้น จับกุมผู้
เสพ/ผู้ค้า และบาบัดกลุ่มผู้ติดยาและ
กลุ่มเสี่ยง
- แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ
- งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการปูองกันบรรเทา
สาธารณภัยเพิ่มขึ้น
- อบต. จัดสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น
- จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้ประจาตาบล/ห้องสมุด
ชุมชน/ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจา
หมู่บ้าน
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขต อบต.วังชะพลู
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข
ลักษณะของปัญหา
-ขาดแคลนสถานที่ออกกาลังกาย/ลาน
กีฬา/สวนสาธารณะ
- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์
- สารเคมีตกค้างในอาหาร
- ขาดการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง หรือผู้มีความเสี่ยง
๖ .ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ลักษณะของปัญหา
- ปัญหาปริมาณขยะในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
- ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการ
ดูแลบารุงรักษา
- ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมี
และปัญหาดินเค็ม

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตาบลวังชะพลู
- สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เรื้อรัง และประชาชนใน
ตาบลวังชะพลู

แนวทางการแก้ไข

อบต. จัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินการ
- ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะ
ประจาตาบล
- ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ปฏิบัติงานของ อสม.ประจาหมู่บ้าน
- การอบรม ให้ความรู้ แก่ประชาชน

- ครัวเรือน/ทางสาธารณะ - อบต.ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะต้น
- ที่สาธารณะ ลาคลอง ทางจากครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ
ในการกาจัด
- รณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกการใช้วัสดุ
จากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลาย
ยาก และเกิดมลพิษ
- อบต.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกปุา
การปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์สัตว์
น้า การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น

7. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
ลักษณะของปัญหา
- งบประมาณมีไม่เพียงพอ
- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การปกครอง

- ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างของ อบต.
วังชะพลู

- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการ
- การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการเมือง การปกครอง
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5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลูนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
จะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจ
ในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลูยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา
ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และ ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่น
ของ อบต. โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู มีอานาจหน้าที่
ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
กาหนดวิธี การดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้
ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น
7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67, 68 ) และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 (มาตรา 16) ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1))
(2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 68 (1))
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 68(2))
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 (มาตรา 68(3))
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16(4))
(6) การสาธารณูปการ ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(5))

- 44 -

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(6))
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3))
(3) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
(ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 68(4))
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16(10))
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(2))
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
16(5))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(19))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(4))
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 68(8))
(3) การผังเมือง (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 68(13))
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(3))
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16(17))
(6) การควบคุมอาคาร (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(28))
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5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 68(6))
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 68(5))
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 68(7))
(4) ให้มีตลาด (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 68(10))
(5) การท่องเที่ยว (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. มาตรา 68(12))
(7) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 68(11))
(8) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(6))
(9) การพาณิชยกรรม การส่งเสริมการลงทุน (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(7))
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67(7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน มาตรา 67(2))
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (12))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.มาตรา 67(8))
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(5))
(3) การจัดการศึกษา (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9))
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
17(18))
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5.7 ด้านการบริหารจัดการและการ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 45(3))
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจาเป็นและสมควร (ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(9))
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(16))
(5) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 17(3))
(6) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 17(16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลูได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการ
ของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ

6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตาบล จะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน การขยายเขตไฟฟูา เป็นต้น
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
การส่งเสริมการศึกษา
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
5. การส่งเสริมการเกษตร
6. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
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7. สรุปปัญหา และแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
วิเคราะห์อัตรากาลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ( SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
สาหรับองค์กรซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนด จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทางานขององค์กร การวิเคราะห์
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กร
มีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่
มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา
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
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
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 ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์
หรือส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง (STRENGTH)
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต.
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยทางาน
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางานละเอียด
รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

จุดอ่อน W (WEAKNESS)
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.
2. ทางานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ
3. มีภาระหนี้สิน
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู (ระดับตัวบุคลากร)
โอกาส (OPPORTUNITY)
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ
ร่วมมือในการทางานง่ายขึ้น
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน

อุปสรรค (THREAT)
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน
3. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง (STRENGTH)
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
2. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
6. ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จาก
การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โอกาส (OPPORTUNITY)
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโท
เพิ่มขึ้น
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทใน
การช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์

จุดอ่อน W (WEAKNESS)
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี
3. อาคารสานักงานคับแคบ

อุปสรรค (THREAT)
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์
แบบเครือญาติในชุมชน การดาเนินการทางวินัยเป็นไป
ได้ยากมักกระทบญาติพี่น้อง
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่
มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ทางานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต.
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวน
ประชากร และภารกิจ
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8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
8.1 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลูดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบล
วังชะพลู มีภารกิจอานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
1. สานักงานปลัด อบต.
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานสารบรรณ
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานอานวยการข้อมูลข่าวสาร
- งานอานวยการข้อมูลข่าวสาร
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานรายงานขอซื้อขอจ้าง
- งานรายงานขอซื้อขอจ้าง
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
- งานรักษาความสะอาดและความ
- งานรักษาความสะอาดและความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานรัฐพิธี
- งานรัฐพิธี
- งานเลขานุการ
- งานเลขานุการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานพัสดุ
- งานพัสดุ
- งานอื่นที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่
- งานอื่นที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่
ของงานใด
ของงานใด
1.1.2 งานนโยบายและแผน
1.1.2 งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทางบประมาณ
- งานจัดทางบประมาณ
- งานตรวจติดตามและประเมินผล
- งานตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานและโครงการ
แผนงานและโครงการ
- งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1.1.3 งานกฎหมายและคดี
1.1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมสัญญา
- งานนิติกรรมสัญญา
- งานควบคุมภายใน
- งานควบคุมภายใน
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
- งานสานักงานทะเบียนพาณิชย์
- งานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค
1.1.4 งานป้องกันและรักษาความสงบ
- งานอานวยการศูนย์ อปพร.
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานวางแผนและประชาสัมพันธ์ปูองกันภัย
- งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานจัดระเบียบตลาด
1.1.5 งานกิจการสภา
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
- งานจัดการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
- งานทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และ
ผู้บริหาร
- งานเลือกตั้ง
- งานเลขานุการสภา
1.1.6 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานกิจการสตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ปุวยเอดส์
- งานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
1.2 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
1.2.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานปูองกันและควบคุมโรค
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมลพิษและเหตุราคาญ
- งานจัดเก็บกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานอนุญาตควบคุมการจัดเก็บขยะและ
สิ่งปฏิกูล

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
- งานสานักงานทะเบียนพาณิชย์
- งานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค
1.1.4 งานป้องกันและรักษาความสงบ
- งานอานวยการศูนย์ อปพร.
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานวางแผนและประชาสัมพันธ์ปูองกันภัย
- งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานจัดระเบียบตลาด
1.1.5 งานกิจการสภา
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
- งานจัดการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
- งานทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และ
ผู้บริหาร
- งานเลือกตั้ง
- งานเลขานุการสภา
1.1.6 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานกิจการสตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ปุวยเอดส์
- งานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
1.2 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
1.2.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานปูองกันและควบคุมโรค
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมลพิษและเหตุราคาญ
- งานจัดเก็บกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานอนุญาตควบคุมการจัดเก็บขยะและ
สิ่งปฏิกูล
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
- งานอนุญาตควบคุมการจัดเก็บขยะและ
สิ่งปฏิกูล
- งานแผนงานสาธารณสุข
- งานสาธารณสุขชุมชน
- งานบาบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
1.2.2 งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
- งานสถิติข้อมูลการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีการเกษตรทางธรรมชาติ
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานปูองกันโรคและศัตรูพืช
- งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
- งานส่งเสริมการปศุสัตว์
- งานสถิติข้อมูลการปศุสัตว์
- งานวิชาการปศุสัตว์
- งานควบคุมปูองกันโรคระบาดพืชและสัตว์
- งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. กองคลัง
2.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี
2.1.1 งานการเงิน
- งานรับเงิน นาส่งเงิน
- งานการเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
- งานตรวจฎีกา
- งานระเบียบการคลัง
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานรายงานขอซื้อขอจ้าง
- งานอานวยการข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
- งานสถิติการคลัง
- งานอื่นที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของ
งานใด
2.1.2 งานบัญชี
- งานจัดทาบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
- งานอนุญาตควบคุมการจัดเก็บขยะและ
สิ่งปฏิกูล
- งานแผนงานสาธารณสุข
- งานสาธารณสุขชุมชน
- งานบาบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
1.2.2 งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
- งานสถิติข้อมูลการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีการเกษตรทางธรรมชาติ
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานปูองกันโรคและศัตรูพืช
- งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
- งานส่งเสริมการปศุสัตว์
- งานสถิติข้อมูลการปศุสัตว์
- งานวิชาการปศุสัตว์
- งานควบคุมปูองกันโรคระบาดพืชและสัตว์
- งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. กองคลัง
2.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี
2.1.1 งานการเงิน
- งานรับเงิน นาส่งเงิน
- งานการเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
- งานตรวจฎีกา
- งานระเบียบการคลัง
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานรายงานขอซื้อขอจ้าง
- งานอานวยการข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
- งานสถิติการคลัง
- งานอื่นที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของ
งานใด
2.1.2 งานบัญชี
- งานจัดทาบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง

หมายเหตุ
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- งานตรวจสอบเงินงบประมาณ
- งานควบคุมและจัดทาทะเบียน
งบประมาณรายจ่าย
2.2 ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.2.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- งานจาหน่ายพัสดุ
- งานทะเบียนพัสดุ
- งานทะเบียนและทรัพย์สิน
2.2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานจัดเก็บและเร่งรัดรายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานทะเบียนคุมการจัดเก็บภาษี
3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายก่อสร้าง
3.1.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะ สะพาน เขื่อน
ฝายทดน้า
- งานระบบ ข้อมูล แผนที่ เส้นทางคมนาคม
และแหล่งน้า
- งานข้อมูลการก่อสร้าง
- งานก่อสร้าง งานขุด ขุดลอก และพัฒนา
แหล่งน้า
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานอานวยการข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
- งานรายงานขอซื้อขอจ้าง
- งานอื่นที่มิได้กาหนดไว้เป็นหน้าที่ของ
งานใด
3.1.2 งานออกแบบและควบคุมก่อสร้าง
- งานประมาณราคา
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานบริการข้อมูลและการก่อสร้าง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- งานตรวจสอบเงินงบประมาณ
- งานควบคุมและจัดทาทะเบียน
งบประมาณรายจ่าย
2.2 ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.2.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- งานจาหน่ายพัสดุ
- งานทะเบียนพัสดุ
- งานทะเบียนและทรัพย์สิน
2.2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานจัดเก็บและเร่งรัดรายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานทะเบียนคุมการจัดเก็บภาษี
3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายก่อสร้าง
3.1.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะ สะพาน เขื่อน
ฝายทดน้า
- งานระบบ ข้อมูล แผนที่ เส้นทางคมนาคม
และแหล่งน้า
- งานข้อมูลการก่อสร้าง
- งานก่อสร้าง งานขุด ขุดลอก และพัฒนา
แหล่งน้า
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานอานวยการข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
- งานรายงานขอซื้อขอจ้าง
- งานอื่นที่มิได้กาหนดไว้เป็นหน้าที่ของ
งานใด
3.1.2 งานออกแบบและควบคุมก่อสร้าง
- งานประมาณราคา
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานบริการข้อมูลและการก่อสร้าง
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
- งานสารวจและออกแบบ
3.2 ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
3.2.1 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานจัดตกแต่งสถานที่
- งานสวนสาธารณะ
- งานก่อสร้างขยายเขตระบบประปา
- งานไฟฟูาสาธารณะ
3.2.2 งานผังเมืองและควบคุมอาคาร
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานสถิติ
- งานควบคุมโรงงาน
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานควบคุมตรวจสอบธุรกิจพลังงาน
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
4.1.1 งานบริหารการศึกษา
- งานประสานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานแผนและวิชาการ
- งานรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา
- งานเตรียมการถ่ายโอนการศึกษาขั้น
พื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานอานวยการข้อมูลข่าวสาร
- งานรายงานขอซื้อขอจ้าง
- งานบริหารงานบุคคล
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
- งานอื่นที่มิได้กาหนดไว้เป็นหน้าที่ของ
งานใด
4.1.2 งานส่งเสริมเด็กและเยาวชน
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
- งานสารวจและออกแบบ
3.2 ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
3.2.1 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานจัดตกแต่งสถานที่
- งานสวนสาธารณะ
- งานก่อสร้างขยายเขตระบบประปา
- งานไฟฟูาสาธารณะ
3.2.2 งานผังเมืองและควบคุมอาคาร
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานสถิติ
- งานควบคุมโรงงาน
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานควบคุมตรวจสอบธุรกิจพลังงาน
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
4.1.1 งานบริหารการศึกษา
- งานประสานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานแผนและวิชาการ
- งานรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา
- งานเตรียมการถ่ายโอนการศึกษาขั้น
พื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานอานวยการข้อมูลข่าวสาร
- งานรายงานขอซื้อขอจ้าง
- งานบริหารงานบุคคล
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่าย
- งานอื่นที่มิได้กาหนดไว้เป็นหน้าที่ของ
งานใด
4.1.2 งานส่งเสริมเด็กและเยาวชน
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

หมายเหตุ
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
4.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.2.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานการศึกษานอกระบบและงานการศึกษา
ตามอัธยาศัย
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานประเพณีศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4.2.2 งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ
4.2.3 งานการศึกษาปฐมวัย
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลสถิติเด็กเล็ก
- งานพัฒนาศูนย์ศึกษาปฐมวัย
- งานวางแผนจัดการการศึกษาปฐมวัย
- งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
4.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.2.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานการศึกษานอกระบบและงานการศึกษา
ตามอัธยาศัย
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานประเพณีศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4.2.2 งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ
4.2.3 งานการศึกษาปฐมวัย
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลสถิติเด็กเล็ก
- งานพัฒนาศูนย์ศึกษาปฐมวัย
- งานวางแผนจัดการการศึกษาปฐมวัย
- งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
ตามข้อ 8.1 องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ได้วิเคราะห์กาหนดตาแหน่งของภารกิจ
ที่ดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละ
ส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งประเภทใด สายงานใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด กาแพงเพชร (ก.อบต.จังหวัด ) ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่
3/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เห็นชอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558- 2560
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 และกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู เป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบลขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา
ฝุายข้าราชการประจา และมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)เป็นผู้ช่วย
โดยกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ มีบุคลากรตามแผนอัตรากาลังในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 พนักงานส่วนตาบล 12 อัตรา
1.2 พนักงานจ้าง 12 อัตรา
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2. กองคลัง
2.1 พนักงานส่วนตาบล 9 อัตรา
2.3 พนักงานจ้าง 2 อัตรา
3. กองช่าง
3.1 พนักงานส่วนตาบล 7 อัตรา
3.2 พนักงานจ้าง 5 อัตรา
4. กองการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 พนักงานส่วนตาบล 5 อัตรา
4.2 พนักงานครู 7 อัตรา
4.3 พนักงานจ้าง 8 อัตรา
รวมพนักงานส่วนตาบล 35 อัตรา พนักงานครู 7 อัตรา และพนักงานจ้าง 27 อัตรา ทั้งสิ้น 69 อัตรา
การกาหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู เพือ่ พิจารณาปรับลด หรือเพิม่ อัตรากาลัง
ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561– 2563 นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลูมีปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง) จานวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน อบต. ระดับต้น) เป็นผู้ช่วย และมีหัวหน้าส่วนราชการ (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น )
จานวน 4 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมี
สายงาน ในแต่ละส่วนราชการ จานวนคน ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เพื่อนาเอา
จานวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ3.1.3 เพื่อได้ค่าปริมาณงานใน
ภาพรวม และเมื่อนาปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการกาหนดจานวนอัตราคนในแต่ละ
สายงาน ดังตาราง
จานวนพนักงาน(อัตราที่มีตามแผนฯ)
พนักงาน
ส่วนราชการ
ฝ่าย
งาน
พนักงานส่วน
พนักงาน
จ้างตาม
ตาบล
จ้างทั่วไป
ภารกิจ
1
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
1
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
1
(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น)
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
2
2
3
สานักงานปลัด
นโยบายและแผน
2
2
อบต.
งานกฎหมายและคดี
1
งานสวัสดิการสังคมและ
1
พัฒนาชุมชน
งานปูองกันและรักษา
1
ความสงบ
งานกิจการสภา
1
-
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ส่วนราชการ

สานักงานปลัด
อบต.

กองคลัง

กองช่าง

ฝ่าย

งาน

หัวหน้าฝุายส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพและ และสาธารณสุข
สาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมการเกษตรและ
ปศุสัตว์
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
การเงินและบัญชี
หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น)
การเงิน
การบัญชี
ทะเบียนทรัพย์สิน หัวหน้าฝุายทะเบียน
และพัสดุ
ทรัพย์สินและพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ก่อสร้าง
หัวหน้าฝุายก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น)
ก่อสร้าง
ออกแบบและควบคุมอาคาร
ประสาน
หัวหน้าฝุายประสาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น)
ผังเมืองและควบคุมอาคาร
ประสานสาธารณูปโภค

จานวนพนักงาน(อัตราที่มีตามแผน)
พนักงาน
พนักงานส่วน
พนักงาน
จ้างตาม
ตาบล
จ้างทั่วไป
ภารกิจ
1
-

1

-

2

-

1

2

1
1

-

-

2
1
1

-

-

2
1

1
1

-

1
1

-

-

2
1
1

2
1
-

-

1

2

-
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ส่วนราชการ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ฝ่าย

งาน

ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
บริหารการศึกษา
หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น)
บริหารการศึกษา
ส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมการศึกษา หัวหน้าฝุายส่งเสริม
ศาสนาและ
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น)
งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
งานส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ
งานการศึกษาปฐมวัย
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนพนักงาน(อัตราที่มีตามแผน)
พนักงาน
พนักงานส่วน
พนักงาน
จ้างตาม
ตาบล
จ้างทั่วไป
ภารกิจ
1
1

-

-

2
1

1
-

-

-

-

-

-

-

-

7
42

5
18
69

2
9

เมื่อได้จานวนพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การ
บริหารส่วนตาบลวังชะพลู ได้นาเอาจานวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตรากาลัง มากาหนดตาแหน่งตามทักษะ
ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลูใน
7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดวางผังเมืองและ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

เปูาประสงค์
1..การคมนาคมทั้งทางบกทางน้ามีความสะดวกรวดเร็ว
และทั่วถึง
๒.ประชาชนได้รับบริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อย่างเพียงพอและทั่วถึง

ตาแหน่งพนักงาน
ที่กาหนดรองรับ
- ปลัด อบต.
- ผอ.กองช่าง
- นักวิเคราะห์นโยบายฯ
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ
- จพง.ปูองกันฯ
- จพง.ธุรการ/ผช.จพง.ธุรการ
กองช่าง
- ผช.นายช่างสารวจ
- ผช.นายช่างไฟฟูา
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-

ตาแหน่งพนักงาน
ที่กาหนดรองรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
1.ประชาชนได้รับโอกาสในด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มี - ปลัด อบต.
การส่งเสริมการศึกษา มาตรฐาน และการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นสังคมแห่ง - รองปลัด อบต.
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ สามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป - ผอ.กองการศึกษาฯ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ
- นักวิชาการศึกษาฯ
๒.สังคมเอื้ออาทร ยึดมั่นในหลักศาสนาและขนบธรรมเนียม - จพง.ธุรการ/ผช.จพง.ธุรการ
ประเพณีสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองการศึกษาฯ
- พนักงานครู
- ภารโรงกองการศึกษาฯ
- แม่ครัวกองการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งพา
- ปลัด อบต.
การส่งเสริมเศรษฐกิจ ตนเองได้บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-รองปลัด อบต.
พอเพียงและพัฒนา
๒.ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และผลผลิตทางการ
- หัวหน้า สป.
เกษตรปลอดภัย
เกษตรปลอดภัย
- หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
-หัวหน้าฝุายส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
- นักวิเคราะห์/ผช.นักวิเคราะห์
- นักพัฒนาชุมชน
- จพง.ธุรการสานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
๑. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจาก - ปลัด อบต.
การส่งเสริมสุขภาพ
โรคภัยไข้เจ็บ
-รองปลัด อบต.
อนามัย คุณภาพชีวิต ๒.ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา ได้รับการสงเคราะห์ - หัวหน้า สป.
ของประชาชน และ
ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในสังคม
- หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
สังคมที่เข้มแข็ง
-หัวหน้าฝุายส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
- นักวิเคราะห์/ผช.นักวิเคราะห์
- นักพัฒนาชุมชน
- นิติกร
- จพง.ธุรการสานักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
๑. สภาพแวดล้อมในพื้นที่ดีขึ้น ระดับมลพิษทางน้า อากาศ - ปลัด อบต.
การจัดการ
ลดลง
- รองปลัด อบต.
ทรัพยากรธรรมชาติ ๒.การจัดการบริหารขยะที่ถูกวิธี และปริมาณขยะในพื้นที่ - หัวหน้า สป.
และสิ่งแวดล้อมอย่าง ลดลง
- หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
ยั่งยืน
-หัวหน้าฝุายส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
- นักวิเคราะห์/ผช.นักวิเคราะห์
- นักพัฒนาชุมชน
- นิติกร
- จพง.ธุรการสานักปลัด
ประเด็นยุทธศาสตร์

เปูาประสงค์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระดับคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เปูาประสงค์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอาเภอ และจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วน
การพัฒนาการบริหาร ร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการองค์กร
จัดการองค์กรปกครอง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล

ตาแหน่งพนักงาน
ที่กาหนดรองรับ
- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- หัวหน้า สป.
- ผอ.กองคลัง
- ผอ.กองช่าง
- ผอ.กองการศึกษาฯ
- หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
-หัวหน้าฝุายส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
- นักวิเคราะห์/ผช.นักวิเคราะห์
- นักพัฒนาชุมชน
- ปลัด อบต.
- รองปลัด อบต.
- หัวหน้า สป.
- ผอ.กองคลัง
- ผอ.กองช่าง
- ผอ.กองการศึกษาฯ
- พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างทุกคน
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กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561– 2563
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าตาแหน่งที่ใช้ในการกาหนดและจัดทาแผนอัตรากาลัง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังชะพลูที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวกาหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2561 – 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู จึงกาหนดกรอบอัตรากาลัง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่วางไว้ ดังนี้

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตราตาแหน่ง
อัตรา ที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
กาลังเดิม ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด
หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง)
(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. ระดับ ต้น)

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1

1

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

๑
1

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1
2

1
2

1
2

1
2

-

-

-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

สานักงานปลัด อบต.
(1) หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ว่างเดิม

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(2) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
- งานบริหารทั่วไป
(3) นักทรัพยากรบุคคล (ระดับ ปก./ช.ก.)
(4) เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับ ปง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีทักษะ
(5) พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
(6) ภารโรง
(7) คนงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
(8) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับ ชก.)
(9) เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับ ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
(10) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(11) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- งานกฎหมายและคดี
(12) นิติกร (ระดับ ชก.)
- งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
(13) นักพัฒนาชุมชน (ระดับ ชก.)

ว่างเดิม
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ส่วนราชการ

กรอบ
อัตราตาแหน่ง
อัตรา ที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
กาลังเดิม ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด
หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

- งานป้องกันและรักษาความสงบ
(14) เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ระดับ ปง.)

- งานกิจการสภา อบต.
(15) เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับ ปง./ชง.)

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

2

2

2

2

-

-

-

ว่างเดิม 1

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1

๑

๑

๑

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

๑
1

๑
1

๑
1

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

๑
๑

๑
๑

๑
1

-

-

-

1

1

1

1

ว่างเดิม

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
(16) หัวหน้าฝุายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(17) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ระดับ ปง./ชง.)
พนักงานจ้างทั่วไป
(18) คนงานประจารถขยะ
-งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
(19) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
พนักงานจ้างทั่วไป
(20) คนงานเกษตร

ว่างเดิม 1

กองคลัง
(1) ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)

ฝ่ายการเงินและบัญชี
(2) หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)
- งานการเงิน
(3) นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับ ปก./ชก.)
(4) เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับ ปง./ชง.)
- งานบัญชี
(5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับ ชง.)

ว่างเดิม
ว่างเดิม

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(6) หัวหน้าฝุายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(7) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ระดับ ชก.)
(8) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ระดับ ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
(9) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ว่างเดิม
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ส่วนราชการ

กรอบ
อัตราตาแหน่ง
อัตรา ที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
กาลังเดิม ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด
หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(10) เจ้าพนักงานพัสดุ (ระดับ ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
(11) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

1

1

๑

1

1

๑
1

ว่างเดิม

๑

-

-

-

1

1

-

-

-

๑
1

๑
1

๑
1

-

-

-

๑
1

๑
1

๑
1

๑
1

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

๑

๑

๑

-

-

-

ว่างเดิม

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

๑

๑

๑

๑

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

กองช่าง
(1) ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)

ฝ่ายก่อสร้าง
(2) หัวหน้าฝุายก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
- งานก่อสร้าง
(3) นายช่างโยธา (ระดับ ชง.)
(4) เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับ ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
(5) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
(7) นายช่างโยธา (ระดับ ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
(8) ผู้ช่วยนายช่างสารวจ

ว่างเดิม

ว่างเดิม

ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
(9) หัวหน้าฝุายประสานสาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานประสานสาธารณูปโภค
(10) นายช่างโยธา (ระดับ ปง./ชง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
(11) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีทักษะ
(12) พนักงานขับรถยนต์

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1) ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น)

ฝ่ายบริหารการศึกษา
(2) หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น)
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ส่วนราชการ

กรอบ
อัตราตาแหน่ง
อัตรา ที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
กาลังเดิม ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด
หมายเหตุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563

- งานบริหารการศึกษา
(3) นักวิชาการศึกษา (ระดับ ปก.)
(4) เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับ ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
(5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6)หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น)
- งานการศึกษาปฐมวัย
(7) ครู คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู)
(8) ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังชะพลู)
(9) ครู คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ดอนแตง)
(10) ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ดอน
แตง)
(11) ครู คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตาช่วย)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(12) ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)
(ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.วังชะพลู)
(13) ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ดอนแตง)

(14) ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)
(ศูนย์พัฒนาเล็กเล็กบ้านวังตาช่วย)
(15) ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
(16) แม่ครัว
(17) ภารโรง
รวม

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

-

-

-

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

2

2

2

2

-

-

-

เงินอุดหนุน

1

1

1

1

-

-

-

เงินอุดหนุน

1

-

-

-

-1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

เงินอุดหนุน
(เนื่องจาก
ไปบรรจุเป็น
พนักงาน
ส่วนตาบล
ตาแหน่ง ครู
ผู้ดูแลเด็ก)
เงินอุดหนุน

2

2

2

2

-

-

-

1
1
69

1
1
68

1
1
68

1
1
68

-1

-

-

ว่างเดิม

ว่าง (จ้างงบ
ท้องถิ่น)

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ชื่อสายงาน

ระดับ จานวน
ตาแหน่ง ปัจจุบัน

ที่
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

กลาง

1

จานวน
(คน)
1

ต้น

1

1

ต้น

1

ต้น

เงินเดือน
(1)*
543,480

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
อัตรากาลังคน
ใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า
เพิ่ม/ลด
2561 2562 2563 2561 2562 2563

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น (2)
2561
2562
2563

ค่าใช้จ่ายรวม (3)
2561

2562

หมายเหตุ
2563

1

1

1

-

-

-

14,640

15,120

15,840 558,120

573,240

589,080 (31,290)

411,480

1

1

1

-

-

-

13,080

13,440 13,,320 424,560

438,000

451,320 (30,790)

1

435,600

1

1

1

-

-

-

13,620

13,620

13,620 449,220

462,840

476,460

1

1

347,760

1

1

1

-

-

-

12,960

13,440

13,320 360,720

374,160

387,480 (27,480)

ปก./ชก.
ปง.
(ทักษะ)
(ทักษะ)
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
(ทั่วไป)
ชก.

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

355,320
192,360
132,720
132,720
108,000
108,000
108,000
317,520

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

12,000
7,440
5,400
5,400
12,240

12,000
7,440
5,640
5,640
12,960

12,000
7,320
5,760
5,760
13,440

367,320
199,800
138,120
138,120
108,000
108,000
108,000
329,760

379,320
207,240
143,760
143,760
108,000
108,000
108,000
342,720

391,320
214,560
149,520
149,520
108,000
108,000
108,000
356,160

ชง.
(คุณวุฒิ)

1
1

1
1

216,720
208,200

1
1

1
1

1
1

-

-

-

9,000
8,400

9,240
8,760

9,360 225,720
9,120 216,600

234,960
225,360

244,320 (18,060)
234,480 (17,350)

(คุณวุฒิ)
ชก.
ชก.

1
1
1

1
1
1

138,000
293,880
293,880

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

5,520
11,760
11,760

5,760
11,880
11,880

6,000 143,520
12,240 305,640
12,240 305,640

149,280
317,520
317,520

155,280 (11,500)
329,760 (24,490)
329,760 (24,490)

ว่างเดิม

ว่างเดิม
(16,030)
(11,060)
(11,060)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(26,460)
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4.

ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)
สานักงานปลัด อบต. (01)
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ภารโรง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นิติกร
นักพัฒนาชุมชน

จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ชื่อสายงาน

ระดับ จานวน
ตาแหน่ง ปัจจุบัน

ที่
1

จานวน
(คน)
1

เงินเดือน
(1)*
229,200

1

1

1

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
อัตรากาลังคน
ใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า
เพิ่ม/ลด
2561 2562 2563 2561 2562 2563

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น (2)
2561
2562
2563

ค่าใช้จ่ายรวม (3)
2561

2562

หมายเหตุ
2563

1

1

1

-

-

-

7,440

7,680

7,920 236,640

244,320

252,240 (19,100)

297,900

1

1

1

-

-

-

9,720

9,720

9,720 307,620

317,340

327,060 ว่างเดิม

1

411,600

1

1

1

-

-

-

13,620

13,620

13,620 425,220

438,840

452,460 ว่างเดิม

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

297,900
138,000
108,000
108,000
108,000
108,000

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-

-

-

9,720
5,520
-

9,720
5,760
-

1

1

398,160

1

1

1

-

-

-

13,320

1

1

341,760

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

355,320
297,900
264,480

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

9,720
6,000
-

307,620
143,520
108,000
108,000
108,000
108,000

317,340
149,280
108,000
108,000
108,000
108,000

327,060
155,280
108,000
108,000
108,000
108,000

ว่างเดิม
(11,500)
(9,000)
(9,000)
(9,000)
(9,000)

13,080

13,440 411,480

424,560

438,000 (29,680)

12,600

12,960

13,320 354,360

367,320

380,640 (26,980)

12,000
9,720
10,560

12,000
9,720
10,800

12,000 367,320
9,720 307,620
10,920 275,040

379,320
317,340
285,840

391,320 ว่างเดิม
327,060 ว่างเดิม
296,760 (22,040)
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18. เจ้าพนักงานปูองกันและ
ปง.
บรรเทาสาธารณภัย
19. เจ้าพนักงานธุรการ
ปง./ชง.
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข
20. หัวหน้าฝุายส่งเสริมสุขภาพ
ต้น
และสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
21. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปง./ชง.
22. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (คุณวุฒิ)
23. คนงานเกษตร
(ทัว่ ไป)
24. คนงานเกษตร
(ทัว่ ไป)
25. คนงานประจารถขยะ
(ทัว่ ไป)
26. คนงานประจารถขยะ
(ทัว่ ไป)
กองคลัง (04)
27. ผู้อานวยการกองคลัง
ต้น
(นักบริหารงานการคลัง)
ฝ่ายการเงินและบัญชี
29. หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี
ต้น
(นักบริหารงานการคลัง)
30. นักวิชาการเงินและบัญชี
ปก./ชก.
31. เจ้าพนักงานธุรการ
ปง./ชง.
32. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชง.

จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ชื่อสายงาน

ระดับ จานวน
ตาแหน่ง ปัจจุบัน

ที่

32.
33.
34.
35.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

จานวน
(คน)

เงินเดือน
(1)*

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
อัตรากาลังคน
ใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า
เพิ่ม/ลด
2561 2562 2563 2561 2562 2563

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น (2)
2561
2562
2563

ค่าใช้จ่ายรวม (3)
2561

2562

หมายเหตุ
2563

ต้น

1

1

323,640

1

1

1

-

-

-

11,880

12,240

12,960 335,520

347,760

360,720 (25,470)

ชก.
ปง./ชง.
(คุณวุฒ)ิ

1
1
1

1
1
1

293,880
297,900
138,000

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

11,760
9,720
5,520

11,880
9,720
5,760

12,240 305,640
9,720 307,620
6,000 143,520

317,520
317,340
149,280

329,760 (24,490)
327,060 ว่างเดิม
155,280 (11,500)

ปง./ชง.
(คุณวุฒ)ิ

1
1

1
1

297,900
149,760

1
1

1
1

1
1

-

-

-

9,720
6,000

9,720
6,240

9,720 307,620
6,480 155,760

317,340
162,000

327,060 ว่างเดิม
168,480 (12,480)

ต้น

1

1

398,160

1

1

1

-

-

-

13,320

13,080

13,440 411,480

424,560

438,000 (29,680)

ต้น
ชง.
ปง./ชง.
(คุณวุฒ)ิ
(คุณวุฒ)ิ
ปง./ชง.
(คุณวุฒ)ิ

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

289,440
212,280
297,900
138,000
138,000
297,900
138,000

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

11,160
9,000
9,720
5,520
5,520
9,720
5,520

11,280
9,120
9,720
5,760
5,760
9,720
5,760

11,760
9,240
9,720
6,000
6,000
9,720
6,000

311,880
230,400
317,340
149,280
149,280
317,340
149,280

323,640
239,640
327,060
155,280
155,280
327,060
155,280

300,600
221,280
307,620
143,520
143,520
307,620
143,520

(22,620)
(17,690)
ว่างเดิม
(11,500)
(11,500)
ว่างเดิม
(11,500)
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36.
37.

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ
หัวหน้าฝุายทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
กองช่าง (05)
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
ฝ่ายก่อสร้าง
หัวหน้าฝุายก่อสร้าง
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างสารวจ

จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ชื่อสายงาน

ระดับ จานวน
ตาแหน่ง ปัจจุบัน

ที่
46.
47.
48.
49.

ฝ่ายบริหารการศึกษา
51. หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา)
52. นักวิชาการศึกษา
53. เจ้าพนักงานธุรการ
54. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
55. หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา)

จานวน
(คน)

เงินเดือน
(1)*

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
อัตรากาลังคน
ใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า
เพิ่ม/ลด
2561 2562 2563 2561 2562 2563

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น (2)
2561
2562
2563

ค่าใช้จ่ายรวม (3)
2561

หมายเหตุ

2562

2563

ต้น

1

1

411,600

1

1

1

-

-

-

13,620

13,620

13,620 425,220

438,840

452,460

ว่างเดิม

ปง./ชง.
(คุณวุฒ)ิ
(ทักษะ)

1
1
1

1
1
1

297,900
138,000
112,800

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

9,720
5,520
-

9,720
5,760
4,560

9,720 307,620
6,000 143,520
4,800 112,800

317,340
149,280
117,360

327,060 ว่างเดิม
155,280 (11,500)
122,160 ว่างเดิม

ต้น

1

1

435,600

1

1

1

-

-

-

13,620

13,620

13,620 449,220

462,840

476,460 ว่างเดิม

ต้น

1

1

354,360

1

1

1

-

-

-

12,960

13,320

13,440 367,320

380,640

394,080 (28,030)

ปก.
ปง./ชง.
(คุณวุฒ)ิ

1
1
1

1
1
1

229,920
297,900
139,800

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

7,680
9,720
5,640

7,680
9,720
5,880

8,400 237,600
9,720 307,620
6,120 145,440

245,280
317,340
151,320

253,680 (19,160)
327,060 ว่างเดิม
157,440 (11,650)

ต้น

1

1

411,600

1

1

1

-

-

-

13,620

13,620

13,620 425,220

438,840

452,460
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50.

ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝุายประสาน
สาธารณูปโภค
(นักบริหารงานข่าง)
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
พนักงานขับรถยนต์
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (08)
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารการศึกษา)

จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

ว่างเดิม

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ชื่อสายงาน

ระดับ จานวน
ตาแหน่ง ปัจจุบัน

จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

ที่
ครู
ครู
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครู
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครู
ครู
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

66. ผู้ดูแลเด็ก
67.
68.
(4)
(5)
(6)
(7)

(ค.ศ.1)
(ค.ศ.1)
(ค.ศ.1)
(ค.ศ.1)
(ค.ศ.1)
(ค.ศ.1)
(ค.ศ.1)
(คุณวุฒิ)
(คุณวุฒิ)
(คุณวุฒิ)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(คุณวุฒิ)

1

1

เงินเดือน (1)*

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น (2)
2561

2562

ค่าใช้จ่ายรวม (3)
2563

หมาย
เหตุ

2561

2562

2563

180,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

-

7,200

7,560

180,000

187,200

194,760

180,000

1

1

1

-

-

-

-

7,200

7,560

180,000

187,200

194,760

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
ว่างเดิม
(จ้างงบ
อบต.)
ว่างเดิม
(จ้างงบ
อบต.)

แม่ครัว
(ทั่วไป)
1
1
108,000
1
1
1
108,000
108,000
108,000 (9,000)
ภารโรง
(ทั่วไป)
1
1
108,000
1
1
1
108,000
108,000
108,000 (9,000)
รวม
69
69 14,624,100 69
69
69
463,620 489,540 498,900 15,087,720 15,577,260 16,076,160
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%
3,017,544 3,115,452 3,215,232
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น
18,105,264 18,692,712 19,291,392
คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณ
23.81
23.41
23.01
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 =
76,043,520.- บาท (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 (72,422,400 x 5%+72,422,400)
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 =
79,845,696.- บาท
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 =
83,837,981.- บาท
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

จานวน
(คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรากาลังคน
จะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปี
เพิ่ม/ลด
ข้างหน้า
2561 2562 2563 2561 2562 2563

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง)

สานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
.................

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
1.5 งานกิจการสภา อบต.
1.6 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน
2. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
2.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.2 งานส่งเสริมการเกษตรและ
ปศุสัตว์

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

..............
1. ฝ่ายการเงินและบัญชี
1.1 งานการเงิน
1.2 งานบัญชี
2. ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.1 งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได้
2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
..............
1. ฝ่ายก่อสร้าง
1.1 งานก่อสร้าง
1.2 งานออกแบบและควบคุมก่อสร้าง
2. ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
2.1 งานผังเมืองและควบคุมอาคาร
2.2 งานประสานสาธารณูปโภค

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

.............
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
1.1 งานบริหารการศึกษา
1.2 งานส่งเสริมเด็กและเยาวชน
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2.2 งานส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ
2.3 งานการศึกษาปฐมวัย
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สานั
ด บอบต.
(นักบริหารงานทั
่วไปกปลั
ระดั
ต้น)

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. ระดับต้น)

แผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ตามระบบจาแนกตาแหน่งในระบบแท่ง)
กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง)

สานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานัสกานัปลักปลั
ด อบต.
ด อบต.

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภา อบต.
- งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

ฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานการเงิน
- งานบัญชี

ฝ่ายก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมเด็กและเยาวชน

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินฯ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายประสาน สาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
- งานผังเมืองและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา ระดับตัน)
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
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(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. ระดับต้น)

โครงสร้างของสานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

งานป้องกันและ
รักษาความสงบ

งานกฎหมาย
และคดี

งานกิจการสภา
อบต.

- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1) - นักวิเคราะห์ฯ ชก. (1) - นิติกร ชก. (1)
- จพง.ปูองกันฯ ปง. (1)
- จพง.ธุรการ ปง. (1)
- จพง.ธุรการ ชง. (1)
- ภารโรง (1)
- ผช.จพง.วิเคราะห์ฯ (1)
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
- พนักงานขับรถยนต์ (2)
- ผช.จพง.บันทึกข้อมูล (1)
- คนงานทั่วไป (2)
- นักพัฒนาชุมชน ชก. (1)

ระดับ

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง

จานวน

3

-

-

ปฏิบัติการ
1

วิชาการ
ชานาญ ชานาญการ
การ
พิเศษ
3
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติ
งาน
4

ทั่วไป
ชานาญ
งาน
1

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมการเกษตร
และปศุสัตว์

- จพง.ธุรการ ปง./ชง. (1) - จพง.สาธารณสุข ปง./ชง. (1) - ผช.จพง.การเกษตร (1)
- คนงานประจารถขยะ (2) - คนงานเกษตร (2)

อาวุโส

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

-

-

5

7

24
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งานนโยบายและ
แผน

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (1)

โครงสร้าง กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1)

ฝ่ายการเงินและบัญชี
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1)

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1)
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งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานบัญชี

งานการเงิน

- นวก.การเงินและบัญชี ปก./ชก. (1)
- จพง.การเงินและบัญชี ชง. (1)
- จพง.ธุรการ ปง./ชง. (1)
- จพง.จัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (1)
- ผช.จ

- นวก.จัดเก็บรายได้ ชก. (1)

- จพง.พัสดุ ปง./ชง. (1)
พง.พัสดุ (1)

- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (1)
ระดับ

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง

จานวน

3

-

-

ปฏิบัติการ
1

วิชาการ
ชานาญ ชานาญการ
การ
พิเศษ
1
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติ
งาน
3

ทั่วไป
ชานาญ
งาน
1

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

-

2

-

11

อาวุโส
-

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (1)

ฝ่ายก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)

นายช่างโยธา ชง. (1)
จพง.ธุรการ ปง./ชง. (1)
ผช.นายช่างโยธา (1)
ผช.จพง.ธุรการ (1)

ระดับ

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง

จานวน

3

-

-

ผังเมืองและควบคุมอาคาร

- นายช่างโยธา ปง./ชง (1)
- ผช.นายช่างสารวจ (1)
- ผช.

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญ ชานาญการ
การ
พิเศษ
-

เชี่ยวชาญ
-
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งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร

งานก่อสร้าง
-

ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)

ปฏิบัติ
งาน
3

งานประสานสาธารณูปโภค
- นายช่างโยธา ปง./ชง (1)
นายช่างไฟฟูา (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)

ทั่วไป
ชานาญ
งาน
1

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

-

5

-

12

อาวุโส
-

โครงสร้างกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองศึกษาฯ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1)

ฝ่ายบริหารการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1)

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1)
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งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

งานส่งเสริมเด็กและเยาวชน

งานส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ

- นักวิชาการศึกษา ปก. (1)
- จพง.ธุรการ ปง. (1)
- ผช.จพง.ธุรการ (1)
- แม่ครัว (1)

งานการศึกษาปฐมวัย
- ครู คศ.1 (5)
- ครูดูแลเด็ก (2)
- ผู้ดูแลเด็ก (4)
- ภารโรง (1)

ระดับ

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง

จานวน

3

-

-

ปฏิบัติการ
1

วิชาการ
ชานาญ ชานาญการ
การ
พิเศษ
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติ
งาน
1

ทั่วไป
ชานาญ
งาน

ครู

ครูผู้ดูแล
เด็ก

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

รวม

5

2

5

2

19

อาวุโส
-

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

1.

นายธัญญา
แสนมโนวงค์

คศ.บ.
(รัฐศาสตร์)

04-3-00-1101-001

2.

นายพัฒน์พงษ์
ยอดวันดี

บ.ม.
(นิติศาสตร์)

04-3-00-1101-002

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน
อบต.)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน
อบต.)

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

กลาง

04-3-00-1101-001

ต้น

04-3-00-1101-002

ตาแหน่ง
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น)

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น/
ค่าตอบ
แทน

หมายเหตุ

กลาง

375,480
(31,290 x 12)

84,000
(7,000x12)

84,000
(7,000x12)

543,480

ต้น

369,480
(30,790x12)

42,000
(3,500x12)

411,480

ต้น

393,600
((15,430+50,170)
/ 2) x 12)

42,000
(3,500x12)

-

435,600
(ว่างเดิม)

ต้น

329,760
(27,480 x 12)

18,000
(1,500x12)

-

347,760

355,320
((9,740+49,480)
/2) x 12)

-

-

355,320
(ว่างเดิม)

192,360
(16,030 x 12)

-

-

192,360

132,720
(11,060 x 12)

-

-

132,720

สานักงานปลัด

4.

5

นางปภาวรินทร์
จูงาม
-

6.

นางสาวกนกพร
เขตหิรัญกนก

7

นายสมพงษ์ เอกวิไล

-

04-3-01-2101-001

ร.ป.ม.
(รัฐประศาสน
ศาสตร์)

04-3-01-2101-002

ต้น

04-3-01-2101-001

ต้น

04-3-01-2101-002

-

04-3-01-3102-001

นักทรัพยากรบุคคล

ปก./
ชก.

ศศ.บ.
(การจัดการ
ทั่วไป)

04-3-01-4101-002

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

-

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

ป.6

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงาน
ทั่วไป)
หัวหน้าฝุาย
บริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงาน
ทั่วไป)

04-3-01-3102-001

นักทรัพยากรบุคคล

ปก./
ชก.

04-3-01-4101-002

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

-

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
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3.

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงาน
ทั่วไป)
หัวหน้าฝุาย
บริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงาน
ทั่วไป)

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่
8.
9.
10.

นายวิวัฒน์
ออมสินธุ์
นางสมหมาย
ภูมิประเสริฐ
นางดวงตา
พันเดช
นายอนันท์
บุญชู

12.

นายเภาพัน
ไพรสนธิ์

13.

นายปรีชา
ทะวะวงค์

14.
15.
16.
17.

นางสาวอุบลรัตน์
รอพิจิต
นางกัญญาภัค
บุญเกิดวงษ์
นายชยพล
ตั้งสกุล
นายภัทศุ
เก่งเขตวิทย์

วุฒิการศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

ม.6

-

พนักงานขับรถยนต์

(ทักษะ)

-

พนักงานขับรถยนต์

(ทักษะ)

ม.3

-

ภารโรง

(ทั่วไป)

-

ภารโรง

(ทั่วไป)

ป.6

-

คนงานทั่วไป

(ทั่วไป)

-

คนงานทั่วไป

(ทั่วไป)

ป.4

-

คนงานทั่วไป

(ทั่วไป)

-

คนงานทั่วไป

(ทั่วไป)

รปบ.
(รัฐประศาสน
ศาสตร์)
วท.บ.
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
บธ.บ.
(บริหารธุรกิจ)
ปวส.
(เกษตรศาสตร์)
น.บ.
(นิติศาสตร์)
วท.บ.
(เทคโนโลยี
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์)

เงินเดือน
132,720
(11,060 x 12)
108,000
(9,000 x 12)
108,000
(9,000 x 12)
108,000
(9,000 x 12)

เงินเดือน
เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น/
ค่าตอบ
แทน

หมายเหตุ

-

-

132,720

-

-

108,000

-

-

-

-

108,000

108,000

04-3-01-3103-001

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

ชก.

04-3-01-3103-001

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

ชก.

317,520
(26,460 x 12)

-

-

317,520

04-3-01-4101-003

เจ้าพนักงานธุรการ

ชง.

04-3-01-4101-003

เจ้าพนักงานธุรการ

ชง.

216,720
(18,060 x 12)

-

-

216,720

(คุณวุฒ)ิ

-

-

-

208,200

(คุณวุฒ)ิ

-

-

-

138,000

-

-

293,880

-

-

293,880

-

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

(คุณวุฒิ)
(คุณวุฒิ)

04-3-01-3105-001

นิติกร

ชก.

04-3-01-3105-001

นิติกร

ชก.

04-3-01-3801-001

นักพัฒนาชุมชน

ชก.

04-3-01-3801-001

นักพัฒนาชุมชน

ชก.

208,200
(17,350 x 12)
138,000
(11,500 x 12)
293,880
(24,490 x 12)
293,880
(24,490 x 12)
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11.

ชื่อ - สกุล

กรอบอัตรากาลังใหม่

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

18.

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

จ่าสิบโทกรกฎ
อินสิน

ปวส. (เทคนิ
อุตสาหกรรม)

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่น/ค่า
ตอบ
แทน

04-3-01-4805-001

เจ้าพนักงานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ปง.

04-3-01-4805-001

เจ้าพนักงานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ปง.

229,200
(19,100 x 12)

-

-

-

-

04-3-01-4101-001

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง.

04-3-01-4101-001

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง.

20.

-

-

04-3-01-2104-001

หัวหน้าฝุายส่งเสริม
สุขภาพและ
สาธารณสุข

ต้น

04-3-01-2104-001

หัวหน้าฝุายส่งเสริม
สุขภาพและ
สาธารณสุข

ต้น

21.

-

-

04-3-01-4601-001

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปง./ชง.

04-3-01-4601-001

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปง./ชง.

ปวส.
(เกษตรศาสตร์)

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเกษตร

(คุณวุฒิ)

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเกษตร

(คุณวุฒิ)

ม.3

-

คนงานเกษตร

(ทั่วไป)

-

คนงานเกษตร

(ทั่วไป)

-

-

คนงานเกษตร

(ทั่วไป)

-

คนงานเกษตร

(ทั่วไป)

ป.6

-

(ทั่วไป)

-

-

-

(ทั่วไป)

-

ต้น

04-3-04-2102-001

22.
23.

นายสุวิทย์
วังใหญ่
นายดาวเรือง
ภูมิประเสริฐ

24.
25.

นายสมบัตร
วงษ์คาชัย

26.

-

คนงานประจา
รถขยะ
คนงานประจา
รถขยะ

คนงานประจา
รถขยะ
คนงานประจา
รถขยะ

(ทั่วไป)
(ทั่วไป)

-

229,200
297,900
ว่างเดิม

-

411,600
ว่างเดิม

-

297,900
ว่างเดิม

-

138,000

-

108,000

-

108,000

-

108,000

-

108,000
(ว่างเดิม)

-

398,160

กองคลัง
27.

นางสาวสุดา
ชาญเวชศาสตร์

บธ.บ.
(การจัดการ
ทั่วไป)

04-3-04-2102-001

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการ
คลัง)

ผู้อานวยการ
กองคลัง

ต้น

358,180
(29,680 x 12)

42,000
(3,500x12)
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19.

297,900
((8,750+40,900)
/2 x 12)
393,600
18,000
((15,430+50,170)
(1,500x12)
/2 x 12)
297,900
((8,750 + 40,900)
/2 x 12)
138,000
(11,500 x 12)
108,000
(9,000 x 12)
108,000
(9,000 x 12)
108,000
(9,000 x 12)
108,000
(9,000 x 12)

หมายเหตุ

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

28.
29.

วุฒิการศึกษา

นางสาวสามล
คล้ายทิม

ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)

-

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่น/ค่า
ตอบ
แทน

04-3-04-2102-002

หัวหน้าฝุายการเงิน
และบัญชี (นัก
บริหารงานการคลัง)

ต้น

04-3-04-2102-002

หัวหน้าฝุายการเงิน
และบัญชี

ต้น

323,780
(26,980 x 12)

18,000
(1,500x12)

-

341,760

04-3-04-3201-001

นักวิชาการเงินและ
บัญชี

04-3-04-3201-001

นักวิชาการเงินและ
บัญชี

-

-

355,320
ว่างเดิม

ปก./ฃก.

ปก./ฃก.

-

04-3-04-4101-004

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง.

04-3-04-4101-004

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง.

นางสาวแจ่ม
จันทร์
เทียนสันต์

ศศ.บ.
(การบัญชี)

04-3-04-4201-001

เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

ชง.

04-3-04-4201-001

เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

ชง.

32.

นางสาวจุไรรัตน์
เศรษฐพงษ์

บธ.ม.
การจัดการ
ทั่วไป)

04-3-04-2102-003

ต้น

04-3-04-2102-003

หัวหน้าฝุาย
ทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ

ต้น

33.

นางสาวพรชุลี
สุขคุ้ม

บธ.บ.
(การบัญชี)

04-3-04-3203-001

ชก.

04-3-04-3203-001

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้

ชก.

-

04-3-04-4204-001

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

ปง./ชง.

04-3-04-4204-001

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

ปง./ชง.

ปวส.
(คอมพิวเตอร์)

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้

(คุณวุฒ)ิ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้

(คุณวุฒิ)

31.

34.
35.

-

-

เงินเดือน

นางสาวชลิตา
คงประจักร์

หัวหน้าฝุาย
ทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ
(นักบริหารงานการ
คลัง)
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้

355,320
((9,740 + 49,480)
/2 x 12)
297,900
((8,750+40,900)
/2 x 12)

หมายเหตุ

-

-

297,900
ว่างเดิม

264,480
(22,040 x 12)

-

-

264,480

305,640
(25,470 x 12)

18,000
(1,500x12)

-

323,640

-

-

293,880

-

-

297,900
(ว่างเดิม)

-

-

138,000

293,880
(24,490 x 12)
297,900
((8,750 + 40,900)
/2 x 12)
138,000
(11,500 x 12)
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30.

ชื่อ - สกุล

กรอบอัตรากาลังใหม่

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

36.
37.

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

นางสาวปนัดดา
เขตกัน
กองช่าง

บธ.บ.

38.
39.

นายมนชัย
เนื้อนิ่ม

40.

นายณัฐพล
เพชรรัตน์

41.

-

-

42.

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
ศิรินทร์ ดวงแก้ว

43.

นางสาวพิมพ์ใจ
พึ่งตน

ปวส.
(โยธา)
วท.บ.
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

44.

-

-

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

04-3-04-4203-001

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./ชง.

04-3-04-4203-001

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./ชง.

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ

(คุณวุฒ)ิ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ

(คุณวุฒิ)

ผู้อานวยการกองช่าง
04-3-052-2103-001
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น

04-3-052-2103-001 ผู้อานวยการกองช่าง

04-3-05-2103-002

หัวหน้าฝุาย
ก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น

04-3-05-2103-002

04-3-05-4701-001

นายช่างโยธา

ชง.

04-3-05-4101-005

เจ้าพนักงานธุรการ

04-3-05-4701-002

เงินเดือน
297,900
((8,750 + 40,900)
/2 x 12)
297,900
(12,480 x 12)

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่ม
อื่น/ค่า
ตอบ
แทน

-

-

297,900
(ว่างเดิม)

-

-

297,900

หมายเหตุ

398,160

ต้น

356,160
(29,680 x 12)

42,000
(3,500x12)

-

หัวหน้าฝุาย
ก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น

271,440
(22,620 x 12)

18,000
(1,500x12)

-

289,440

04-3-05-4701-001

นายช่างโยธา

ชง.

-

-

212,280

ปง./ชง.

04-3-05-4101-005

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง.

-

-

297,900
(ว่างเดิม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(คุณวุฒ)ิ

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(คุณวุฒิ)

-

-

138,000

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

(คุณวุฒ)ิ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

(คุณวุฒิ)

138,000
(11,500 x 12)

-

-

138,000

ปง./ชง.

297,900
((8,750 + 40,900)
/2 x 12)

-

-

297,900
(ว่างเดิม)

นายช่างโยธา

ปง./ชง.

04-3-05-4701-002

นายช่างโยธา

212,280
(17,690 x 12)
297,900
((8,750 + 40,900)
/2 x 12)
138,000
(11,500 x 12)
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บธ.บ.
(การจัดการ
งานก่อสร้าง)
วท.บ.
(เทคโนโลยี
ก่อสร้าง)
ปวส.
(ช่างก่อสร้าง)

นางณัฐกานต์
ปัญญาฤทธิ์

กรอบอัตรากาลังใหม่

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

45.

นายวีรวัฒน์
ปัจฉิมะ

ปวส.
(อุตสาหกรรม)

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น/
ค่าตอบ
แทน

หมายเหตุ

-

ผู้ช่วยช่างสารวจ

(คุณวุฒ)ิ

-

ผู้ช่วยช่างสารวจ

(คุณวุฒิ)

138,000
(11,500 x 12)

-

-

138,000

ต้น

04-3-05-2103-003

หัวหน้าฝุาย
ประสาน
สาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น

-

-

04-3-05-2103-003

47.

-

-

04-3-05-4701-003

นายช่างโยธา

ปง./ชง.

04-3-05-4701-003

นายช่างโยธา

ปง./ชง.

297,900
((8,750 + 40,900)
/2 x 12)

-

-

297,900
(ว่างเดิม)

อส.บ.
(ไฟฟูา
อุตสาหกรรม)

-

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา

(คุณวุฒ)ิ

-

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา

(คุณวุฒิ)

138,000
(11,500 x 12)

-

-

138,000

-

-

พนักงานขับรถยนต์

(ทักษะ)

-

พนักงานขับรถยนต์

(ทักษะ)

112,800
(9,400 x 12)

-

-

112,800
(ว่างเดิม)

-

411,600
(ว่างเดิม)

48.
49.

นายธนาวัฒน์
พากูล
-

393,600
18,000
((15,430 + 50,170)
(1,500x12)
/2 x 12)

-

411,600
(ว่างเดิม)

กองการศึกษาฯ
50.

-

-

04-3-08-2107-001

51.

นางสาวมณฑ
กาญจน์
ชนะกุล

ศษ.ม
(การบริหาร
การศึกษา)

04-3-08-2107-002

52.

นางสาวเบญจรัตน์
บธ.บ.
คันศร
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

04-3-08-3803-001

ผู้อานวยการกอง
การศึกษา
(นักบริหารงาน
การศึกษา)
หัวหน้าฝุายบริหาร
การศึกษา
(นักบริหารงาน
การศึกษา)
นักวิชาการศึกษา

ต้น

04-3-08-2107-001

ต้น

04-3-08-2107-002

ปก.

04-3-08-3803-001

ผู้อานวยการกอง
การศึกษา
(นักบริหารงาน
การศึกษา)
หัวหน้าฝุายบริหาร
การศึกษา
(นักบริหารงาน
การศึกษา)
นักวิชาการศึกษา

ต้น

393,600
18,000
((15,430 + 50,170)
(1,500x12)
/2 x 12)

ต้น

336,360
(28,030 x 12)

18,000
(1,500x12)

-

354,360

ปก.

229,920
(19,160 x 12)

-

-

229,920
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46.

หัวหน้าฝุาย
ประสาน
สาธารณูปโภค
(นักบริหารงานช่าง)

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น/
ค่าตอบ
แทน

หมายเหตุ

-

-

297,900
(ว่างเดิม)

-

-

139,800

53.

-

-

04-3-08-4101-006

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง.

04-3-08-4101-006

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง.

297,900
((8,750 + 40,900)
/2 x 12)

54.

นางสาวเยาวเรศ
นุ่มเกลี้ยง

ปวช.
(คหกรรม
ศาสตร์)

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

(คุณวุฒ)ิ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

(คุณวุฒิ)

139,800
(11,650 x 12)

04-3-08-2107-003

หัวหน้าฝุายส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(นักบริหารงาน
การศึกษา)

ต้น

04-3-08-2107-003

หัวหน้าฝุายส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
(นักบริหารงาน
การศึกษา)

-

56.

นางรัชนี
หงษ์ไกร

57.

นางสาวิตรี
วิเศษสินธุ์

58.

นางสาวอทิตยา
แก้วเชียงทอง

59.

นางอาภรณ์
สุธาวา

60.

-

ศษ.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)
ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)
ศษ.บ.
การศึกษา
ปฐมวัย)
ศษ.บ.
การศึกษา
ปฐมวัย)
-

ต้น

411,600
(ว่างเดิม)
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55.

393,600
18,000
((15,430+ 50,170)
(1,500x12)
/2 x 12)

62-2-0010

ครู

(คศ.1)

62-2-0010

ครู

(คศ.1)

-

-

-

เงินอุดหนุน

62-2-0035

ครู

(คศ.1)

62-2-0035

ครู

(คศ.1)

-

-

-

เงินอุดหนุน

62-2-0279

ครูผู้ดูแลเด็ก

(ครูผู้ช่วย)

62-2-0279

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย

-

-

-

เงินอุดหนุน

62-2-0037

ครู

(คศ.1)

62-2-0037

ครู

(คศ.1)

-

-

-

เงินอุดหนุน

62-2-0165

ครูผู้ดูแลเด็ก

(ครูผู้ช่วย)

62-2-0165

ครูผู้ดูแลเด็ก

(ครูผู้ช่วย)

--

-

-

ว่างเดิม
เงินอุดหนุน

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

61

นางนงลักษ์
ก้อนทอง
นางวรรณา วิชาพร

63.

นางสาววิภารัตน์
พิลึก

64.

นางสาววิภารัตน์
นะภา

ศษ.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)
ศษ.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)
ค.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)
ศษ.บ.
(การศึกษา
ปฐมวัย)

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น/
ค่าตอบ
แทน

หมายเหตุ

62-2-0011

ครู

(คศ.1)

62-2-0011

ครู

(คศ.1)

-

-

-

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

62-2-0036

ครู

(คศ.1)

62-2-0036

ครู

(คศ.1)

-

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

(คุณวุฒ)ิ

-

ผู้ดูแลเด็ก

(คุณวุฒิ)

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

ผู้ดูแลเด็ก

(คุณวุฒ)ิ

-

ผู้ดูแลเด็ก

(คุณวุฒิ)

-

-

-

เงินอุดหนุน
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62.

วุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากาลังใหม่

65.

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

(คุณวุฒ)ิ

-

ผู้ดูแลเด็ก

(คุณวุฒิ)

180,000
(15,000 x 12)

-

-

66.

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

(คุณวุฒ)ิ

-

ผู้ดูแลเด็ก

(คุณวุฒิ)

180,000 x 12)

-

-

ม.3

-

แม่ครัว

(ทั่วไป)

-

แม่ครัว

(ทั่วไป)

-

-

108,000

-

-

ภารโรง

(ทั่วไป)

-

ภารโรง

(ทั่วไป)

-

-

108,000

67.
68.

นางเหรียญทอง
ศรีฉ่า
นายวันชัย
ม่วงเทศ

108,000
(9,000 x 12)
108,000
(9,000 x 12)

180,000
(ว่างเดิม)
180,000
(ว่างเดิม)
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
1. ปรัชญาและรูปแบบการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
ความมุ่งมั่นก็คือ ตั้งใจจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ในอันที่จะบาบัดทุกข์ บารุงสุข
ให้แก่ประชาชน มีการแจกแจง แบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่ทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ทั่วถึง เป็นธรรม
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยหลักการทางานตั้งอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส
ความมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบได้ มุ่งกระจายอานาจ และที่สาคัญให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การส่วนตาบล นอกจากนี้จะดาเนินบทบาท
สาคัญในการเสริมสร้างให้เกิดการบริหารจัดที่ดี
(Good Governance) ในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคนในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีการศึกษาอย่างทั่วถึง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ
2) สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้าง
ความน่าเชื่อเถือ และความมั่นใจแก่ประชาชน ต่อการดาเนินงานตามนโยบายแผน และโครงการของรัฐ ด้วยการ
ให้ความสาคัญกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง
3) สนับสนุนระบบการจัดทางบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการศึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมที่จะมีผลต่อการจัดทางบประมาณ ด้วยการให้ความสาคัญ
กับการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมีกระบวนการที่ทุกฝุายมีส่วนร่วม และมีการจัดลาดับ
ความสาคัญ รวมทั้งคานึงถึงความประหยัดและสมประโยชน์
4) ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการปฏิบัติและตรวจสอบงาน
อย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้เกิดประโยชน์ ในด้านการติดตามผล การตรวจสอบ ประเมินผล รวมทั้งให้มีการรวบรวม
ระเบียบกฎหมาย ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา อันจะทาให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน
5) ตรวจสอบการจัดทาบัญชีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
6) ส่งเสริมให้มีการบันทึกข้อมูล สาหรับการจัดทารายงานฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน
ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และ
ตรงต่อความเป็นจริง
7) ส่งเสริมให้มีระบบการถ่วงดุลอานาจและการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
ไม่ให้ฝุายหนึ่งฝุายใดมีอานาจมากเกินไป ซึ่งอาจจะนาไปสู่การใช้อานาจในทางที่ผิดเกิดผลเสียหายแก่ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบล นอกจากนี้การทางานของแต่ละฝุาย ให้เน้นการทางานแบบมีความรู้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ละเว้นการทางานด้วยความเคยชิน อันจะช่วยลดความเสี่ยง
8) ส่งเสริมการกระจายอานาจด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างตัดสินใจ
ในบางเรื่องและเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานกับองค์การบริหารส่วนตาบล เช่น
รับกิจการบางอย่างไปดาเนินการร่วมเป็นกรรมการร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมตัดสินใจบางเรื่องบางกรณี
9) การบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล นอกจากจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
แล้วองค์การบริหารส่วนตาบลต้องการให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการด้วย โดยวิธีการให้ประชาชนได้มีโอกาส
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมดาเนินการ
ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ
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2.ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
1) กาหนดจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
2) จัดพิมพ์วินัย และวิธีการลงโทษ แจ้งเวียนให้พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างได้ทราบโดยทั่วกัน
3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบ
4) เผยแพร่จรรยาบรรณของการเป็นข้าราชการ และปลูกฝังให้ยึดมั่นในอุดมการณ์
มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและเที่ยงธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
5)
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และมีความกล้า
ในอันที่จะปกปูองสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชน
6) สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม เพื่อให้บุคลากรมีวัฒนธรรมในการทางานที่ มีจริยธรรมสูง
ด้วยการที่ผู้บริหารกระทาเป็นแบบอย่าง และดาเนินการสื่อสารไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
7) ดาเนินการโดยเร่งด่วน ตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ หากมีสัญญาณแจ้ง ว่าอาจมีปัญหา
เรื่องความซื่อสัตย์ และจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงานเกิดขึ้น ด้วยการย้ายสับเปลี่ยน
ตาแหน่งหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
9) ดาเนินการแก่บุคลากร หากปรากฏว่าไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติหรือ
ระเบียบปฏิบัติตามควรแก่กรณี เช่น การลงโทษทางปกครอง การงดความดีความงาม
10)
สนับสนุนให้พนักงานส่วนตาบล มีส่วนร่วมในการกาหนดเปูาหมายสาหรับ
การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ เพื่อให้มีความเป็นไปได้สาหรับการนาไปสู่การปฏิบัติ
11) ยกย่องเชิดชูพนักงานส่วนตาบล ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ถือปฏิบัติตามจริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น ได้ทั้งการครองตน และ ครองงาน เช่น มีการให้ประกาศ
เกียรติคุณ เสนอขอให้ได้รับรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติ และวงษ์ตระกูลสืบไป
3.ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
1) สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษาในด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ
2)
ให้มีการฝึกอบรมตามความต้องการในการฝึกอบรม และความก้าวหน้า ของวิชาชีพ
แต่ละด้านเพื่อสร้างความชานาญและเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะประสานกับวิทยาลัยการปกครอง จังหวัด และสถาบันการศึกษา
3) จัดให้มีการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
4) ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
5) เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และส่งเสริม
ให้มีความเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
4. โครงสร้างองค์กร
1) มีการจัดโครงสร้างองค์กร ให้ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
อย่างครบถ้วน โดยส่วนราชการใดจะมีหน่วยงานภายในอย่างไร มีบุคลากรเท่าไร ขึ้นอยู่กับปริมาณ และคุณภาพ
ของงาน ทั้งนี้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร จากนั้นให้เผยแพร่
ให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ
2)
ทาการประเมินผลโครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประจาทุกปี
ซึ่งอาจจะต้องมีการเพิ่ม หรือลดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ หรืออาจจะมีการกาหนดตาแหน่ง
หรือปรับปรุงตาแหน่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของงาน
ในองค์การบริหารส่วนตาบล ที่เปลี่ยนแปลงก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดกาแพงเพชร
3) จัดทาแผนภูมิการจัดองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งแสดงอานาจหน้าที่
แสดงแก่ประชาชน และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบโดยทั่วกัน
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5.การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบล มีการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามตาแหน่งหน้าที่ให้มีความชัดเจน ว่าแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร เพียงใด กรณีบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ใดเป็นผู้รักษาการแทน อย่างไรก็ตามในการแบ่งหน้าที่ สิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญ
ก็คือให้มีการตรวจสอบกัน เพื่อเป็นทางหนึ่งที่จะปูองกันความผิดพลาดได้
2) ให้แจ้งการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามข้อ 1) ให้ทุกคนในหน่วยงานทราบแล้ว
ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคนจัดทารายละเอียดของภารกิจ ที่ต้องปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
3) ให้มีการประเมิน และติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานของแต่ละคนเป็นประจา
ทุก 6 เดือน ผลการประเมินแจ้งให้หน่วยงานทราบ
6.นโยบายการบริหารด้านบุคลากร
1) นาแนวทางมาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล มาใช้
เป็นหลักในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
2)
ให้มีการปฐมนิเทศกับบุคลากรที่บรรจุใหม่ และจัดฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ เกิดทักษะใหม่ๆ สามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3) ให้นาผลการประเมินบุคคลของบุคลากรในหน่วยงาน มาใช้สาหรับการเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนระดับตาแหน่ง และการย้ายสับเปลี่ยนงาน
4) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งให้ผู้ประเมินคานึงถึง ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ของผู้ถูกประเมินด้วย
5) ติดตาม ตรวจสอบ ผลการพิจารณาดาเนินการทางวินัย แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกฎหมาย รวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรมเหมาะสมกับพฤติการณ์ของการกระทาผิด
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
พ.ศ. 2552
...........................
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ตามนัย
มาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้ การฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการ
กระทาผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
279 องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง และให้
จัดทาเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลูแทน เพื่อเป็นเครื่องกากับความ
ประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552

(นายสุรจิต มีศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
/ประมวล...
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
พ.ศ. 2552
..................
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริการใช้อานาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามลาดับ
5. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป
กับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม ” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังชะพลู
“ข้าราชการ ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้างและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม
” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบล วังชะพลู
ข้อ 2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

/หมวด 2...
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หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
ข้อ 3 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลูทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
/ข้อ 10 ....
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ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์
ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ต้องประพฤติตนให้สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดาเนินการตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่
เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลวังชะพลู หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่
ต้องผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อ สิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
/(5) ทาหน้าที่...
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(๕) ทาหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด
ข้อ ๑๗ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อ
ควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการซึ่งดารงตาแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ที่ได้รับเลือกตั้ง
จากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้ หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู เป็น เลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอานาจ
หน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่อง
ที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ
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ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรม
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐ การดาเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ
ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝุาฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่ง
ลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และ
ข้อ ๒๒ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนินการตามนั้น เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือ
นาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทราบต่อไป
***********

ภาคผนวก

