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การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) เปนมิติหน่ึงที่หลายๆ คนใหความสนใจ

เปนอยางมาก ซึ่งหัวใจสำคัญคือ การกระจายอำนาจการบริหารไปยังผูบริหาร หรือที่เราเรียกวา “Let the manager 

manages”  

การบริหารงานบุคคลก็เปนสวนหนึ่งที่ผูบริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงานบุคคลใหมๆ 

มักมีออกมาใหเห็นเสมอโดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดที่องคกรควรจะไดรับ การวางแผนกำลังคนเปนเทคนิคหนึ่งที่สอด

รับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหมไดเปนอยางดี เนื่องจากจะชวยลดคาใชจายดานบุคคลและยังเปนการสราง

ความชัดเจนใหกับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนในระยะสั้นหรือระยะยาวไดเปนอยางดีดวย แนวคิดที่จะทำ

ใหองคกรมีความมั่นคงในดานกำลังคน (Manpower/workforce Stability) นั้นมีอยูสองประการ ไดแก  

(1) ความพยายามเตรียมความพรอมในดานกำลังคนที่มปีระสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน

ท่ีมคีวามยากและทาทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะทำใหคนที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานที่

หลากหลายอยูกับองคกร และสามารถรองรับความตองการของผูบริหารในการใชงานคนกลุมนี้ไดตลอดเวลา  

(2) การเตรียมความพรอมในการปองกันการขาดกำลังคน หรือ การสูญเสียกำลังคนในองคกร เนื่องจากจะทำ

ใหองคกรขาดความมั่นคงในดานกำลังคน ซึ่งในประการนี้นั ้น องคกรจะทราบดีวาในแตละสายอาชีพ จะมีรอบการ

เปลี ่ยนผาน หรือ การหมุนเว ียนการเขาออกของคนในสายอาชีพนั ้น ซึ ่งผ ู เข ียนขอใชคำวาว ัฏจักรสายอาชีพ                   

(Career life cycle) เมื่อไร จำนวนเทาใด และตลาดแรงงานใดท่ีจะหาคนในสายอาชีพนั้นไดดทีี่สุด สำหรับการวางแผน

กำลังคนนั้นปจจัยตาง ๆ ท่ีอาจคำนึงถึงไดแก 

2.1 ปจจัยดานการจางพนักงานในองคกร โดยสวนใหญจำนวนพนักงานนั ้นจะถูกเก็บไวใน

ฐานขอมูลขององคกรอยูแลว การทราบจำนวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ขอมูลนั้นจะทำใหผูบริหารสามารถ

กำหนดสัดสวนกำลังคนโดยอาจใชสูตรตาง ๆ ในการแทนคาในแตละแผนกได อีกทั้งยังรูขนาดกำลงัคนในแตละแผนกวา

มีมากหรือนอยรวมท้ังมีแนวโนมจะขาดกำลังคนหรือไม 

2.2 ปจจัยดานอายุของพนักงานในองคกร การทราบอายุสวนใหญของพนกังานในแตละฝายจะทำ

ใหผูบริหารทราบวาจะมีพนักงานจำนวนเทาไหรที่จะเกษียณอายุ หรือ คิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมีขอมูลมาในอดีตวา

สายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในชวงอายุเทาใด จะทำใหผูบริหารสามารถประเมินไดวาจะขาดกำลังคน 

เทาไรและจะตองเตรียมหากำลังคนเพ่ือมาทดแทนเมื่อใดและจำนวนเทาไรและตลาดแรงงานไหน 

1.  หลักการและเหตุผล 
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2.3 ปจจัยดานสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผูบริหารทราบวาจะหากำลังคนในสายงาน

ที่มีความขาดแคลนไดจากที่ใดและตลาดแรงงานแหลงใดมีคนที่ตองการมากที่สุด จะทำใหองคกรมีความไดเปรียบเปน

อยางมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องคกรตองการไดกอนเวลาที่มีความขาดแคลน 

2.4 ปจจัยดานจำนวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองคกรในแตละป การที ่ผ ู บริหารทราบ

โดยเฉลี่ยแลวองคกรจะขาดกำลังคนเทาไรในแตละปนั้นจะทำใหผูบริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณลวงหนาไดวา

จะตองใชงบประมาณจำนวนเทาใดในการจางคนที่องคกรมีความตองการเพ่ิมขึ้น 

2.5 ปจจัยดานการสูญเสียกำลังคนโดยเฉลี ่ยในแตละปปจจัยนี้ถือเปนขอที ่สำคัญปจจัยหนึ่ง

เนื่องจากจะทำใหผูบริหารทราบคราวๆ ไดวาในแตละปฝายไหนที่มีความจำเปนจะตองเตรียมกำลังคนเปนอันดับแรก 

และฝายไหนที่ตองมีการเตรียมกำลังคนเปนฝายสุดทาย ทั้งนี้จะทำใหผูบริหารสามารถกำหนดแผนการขาดแคลน

กำลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหากำลังคนประเภทนั้นมาทดแทนไดลวงหนา 

  สำหรับการวางแผนกำลังคนเปนกระบวนการในการพยากรณจำนวนคน การพัฒนาคนในองคการ 

การใชคน และการควบคุมคน โดยที่องคการจะตองมั่นใจวาองคการมีปริมาณคน มีคนที่มี คุณสมบัติ คุณภาพและ

คุณลักษณะตามที่ตองการในหนวยงานตาง ๆ อยางถูกตองเหมาะสม และในเวลาที่ตองการ รวมทั้ง ตองมีวิธีการใชคน

เหลานั้นใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอองคการ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ไดใหความหมายของการวางแผนกำลังคนไว 4 

ประการ ดังนี้  

 1. การวางแผนกำลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะหการออกจากงานของแรงงาน การกำหนด

วิธีการที่จะใชในการวางแผนอาชีพสำหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสำหรับการวางแผนคัดเลือก และการเลื่อน

ตำแหนงคนงานและการวิเคราะหความสัมพันธระหวางนโยบายคาจางกับการคัดเลือกคนเขาทำงาน 

 2. การวางแผนกำลังคน คือ การวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด

ของหนวยงาน ไดแก การเลือกสรร การบรรจุ การฝกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและคาจาง ความปลอดภัย 

แรงงานสัมพันธ และอื่น ๆ 

 3. การวางแผนกำลังคน คือ นโยบายดานกำลังคนและการจางงานเม่ือพิจารณาในแงเศรษฐกิจ ตามกรอบนี้จะ

วัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของกำลังแรงงานของชาติ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแงโครงสรางของ

ประชากรและผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี ่ยวกับการคาดการณดานอาชีพอุตสาหกรรมและ

แรงงาน รวมทั้งการวิเคราะหผลกระทบตอเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนดวยเครื่องจักร 

 4. การวางแผนกำลังคนเปนกระบวนการที่ทำใหองคการหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของบุคคลใน

ปริมาณที่ถูกตองเหมาะสม ในแหลงที่ถูกตอง ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งกอใหเกิดประโยชนและประหยัดสูงสุดสำหรับ

ความสำคัญของการวางแผนกำลังนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 

4.1 การวางแผนกำลังคนทำใหองคการสามารถคาดการณสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนลวงหนาในอนาคตจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  

4.2 การวางแผนกำลังคนทำใหทราบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกำลังคนที่มีอยูในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อ

ปรับการใชกำลงคนใหยืดหยุนกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง 

4.3 การวางแผนกำลังคนจะเปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยเขากับกระบวนการวางแผน

องคการ 



   
 

3

4.4 การวางแผนกำลังคนจะทำใหองคการทราบความสัมพันธระหวางผลผลิตที่ลูกจางผลิตไดกับเกณฑที่

องคการต้ังไว 

4.5 การวางแผนกำลังคนจะทำใหองคการสามารถวางแผนความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรในแตละอาชีพ

และในละระดับ 

4.6 การวางแผนกำลังคนจะทำใหองคการสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะของบุคคลให

เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดให ซึ่งจะเปนผลทำใหทั้งองคการและ

บุคคลบรรลุวัตถุประสงคของตนโดยไดรับผลประโยชนสูงสุดในระยะยาว 

4.7 การวางแผนกำลังคนจะทำใหองคการพยากรณเกี ่ยวกับเง ื่อนไขตาง ๆ ในอนาคตเพื ่อการกำหนด

วัตถุประสงคและโครงการใหสอดคลองกับเงื่อนไขดังกลาว ตลอดจนการวางเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานให

สัมพันธกับเงื่อนไขตาง ๆ 

4.8 การวางแผนกำลังคนจะทำใหผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษยเกิดประโยชนสูงสุด เพราะการ

ลงทุนเพ่ือพัฒนาคนตองใชทรัพยากรบริหารจำนวนมากและตองใชเวลามาก 
 

ความจำเปนในการทำแผนอตัรากำลัง 

1.  การวางแผนอัตรากำลัง เพ่ือแกปญหาเรื่องการกำหนดตำแหนงและการปรับระดับตำแหนง ตองดำเนินการ

ในภาพรวมทั้งหนวยงาน เนนถึงโครงสราง วัตถุประสงคและขอบเขตหนาที่ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับนโยบาย 

โครงการ และแผนงานของหนวยงาน โดยกำหนดเปนแผนอัตรากำลังลวงหนา 3/5 ป 

2.  ตองมีแผนกำลังคนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลและแผนงบประมาณ (แผนงบ

แบบ PPB: Planning Programming Budgeting) การกำหนดอัตรากำลังคนตองสอดคลองกับแผนงาน โครงการ แผน

งบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกำลังคน) 

3.  การทบทวนตรวจสอบหนาที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกำหนดหนาที ่ความรับผิดชอบของ

ตำแหนง (Position Description) และการเกลี ่ยงานและเกลี ่ยคน (Redeployment) เพื ่อปองกันปญหาหนาที่

ซ้ำซอน คนลนงาน และกำลังคนไมเพียงพอของหนวยงาน 

4.  เพื่อแกปญหาในการบริหารงานบุคคลที่จะตองปรับปรุงแกไขทั้งระบบไปพรอม ๆ กัน ทั ้งหนาที่ของ

หนวยงาน โครงการ ระบบงาน การกำหนดตำแหนง และการปรับระดบัตำแหนง 
 

อีกทั้งระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคปกครองสวนทองถิ่นนั้น ก็ไดมีหนวยงานที่เกี่ยวของได

กำหนดหลักเกณฑตาง ๆไว เชน 

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน 

ทั ่วไปเก ี ่ยวก ับอัตราตำแหนง กำหนดใหคณะกรรมการขาราชการหร ือพนักงานส วนทองถ ิ ่น (ก.จ ังหว ัด)                     

กำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมีตำแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จำนวนเทาใด ให

คำนึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้ง

ภาระคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบล ที่jจะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   เพ่ือใช

ในการกำหนดตำแหนง   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง)  กำหนด 
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  1.2  คณะกรรมการกลางขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น  (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบประกาศ

กำหนดการกำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยกำหนดแนวทางใหองคกร ปกครองสวนทองถิ่น  

องคการบริหารสวนตำบล  จัดทำแผนอัตรากำลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อเปนกรอบในการกำหนดตำแหนง

และการใชตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยใหเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  

(ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   องคการบริหารสวนตำบล   

แตงตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  วิเคราะหอำนาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

องคการบริหารสวนตำบล วเิคราะหความตองการกำลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง  

และกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกำหนดตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ป 
 

  1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลวังบาล จงึไดจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  

ป   สำหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 256๓  ขึ้น 

 

 
 

 

 

1. การปรับปรุงหนาที่ความรับผิดชอบ เปนการกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการใหชัดเจนไม

ซ้ำซอนทั้งในหนวยงานและระหวางหนวยงาน เพ่ือใหรูวาชวงเวลาในชวงเวลาหนึ่ง หนวยงานมีบทบาทหนาท่ีอยางไร 

2.  การปรับปรุงสวนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาวาสวนราชการเดิมเหมาะสมหรือไม มีปญหา

อุปสรรคอะไร ระบบงานถูกตองเหมาะสมหรือควรปรับปรงุอะไรบาง 

3.  ตรวจสอบการกำหนดตำแหนงและการใชคน (Post Audit) เปนการตรวจสอบทั้งจำนวน ระดับและสาย

งาน เพื่อดูวาการมอบหมายหนาท่ีงานเปนไปตามท่ี ก.อบต. กำหนดหรือไม มีการใชคนไมตรงกับตำแหนงที่ ก.อบต. 

กำหนดบางไหม 

4.  การกำหนดกรอบอัตรากำลัง พิจารณาวาในระยะเวลาขางหนา (3 ป) หนวยงานมีโครงการหรอืแผนงาน

เร่ืองใด ตองใชคนเทาไร ระดับใดบาง ใหสอดคลองกับมาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐ 

5.  ปรับปรุงหลักเกณฑและมาตรฐานการวิเคราะหตำแหนง โดยใหแตละสวนราชการซ่ึงเปนผูที่มคีวามเขาใจ

ในหนาที่การงานดี มีสวนรวมในการกำหนดหลักเกณฑ จะชวยใหกระบวนการกำหนดตำแหนงมีประสิทธิภาพและได

มาตรฐานเหมาะกับสวนราชการนั้น ๆ 

6.  การจัดทำรายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใชเปนหลักฐานวาตำแหนงใดมี

หนาที่การงานอะไรบาง ทำใหสะดวกในการพิจารณาวิเคราะหตำแหนง การตรวจสอบการกำหนดตำแหง และเปนคูมือ

ในการมอบหมายงานดวย 

7.  สรางความกาวหนาในสายอาชีพตาง ๆ เปนการศึกษาวาในแตละสายงานมีปญหาอะไรจะแกปญหาดวยวธิี

ใดเพ่ือใหทุกสายงานมีทางกาวหนาไดตามความเหมาะสม 

8.  สรางและรักษานักวชิาการไวในระบบราชการ มีการนำหลักเกณฑการกำหนดตำแหนงโดยพจิารณาผลงาน

ทางวิชาการ สรางความกาวหนาในสายงาน  

2.  วัตถุประสงค 
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                -  ตองเปนผูเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ ใชความรูอยางลึกซึ้งและกวางขวาง มีประสบการณและระยะเวลา

ปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 

                -  ปฏิบัติงานโดยอิสระเปน ปฏิบัติงานดวยตนเองมากกวา 80 % 

                -  ลักษณะงานเปนการวิเคราะหวิจัยทางวิชาการระดับสูง/ถายทอดคามรู/พัฒนาการทางดานวิชาการ 

                -  กำหนดข้ึนตามความจำเปนอยางย่ิงเพื่อประโยชนทางราชการ 

                -  กำหนดหนาที่ไวอยางแนนอนเปนรายตำแหนง 

                -  มีระบบการเขาสูตำแหนง ระบบการเลื่อนตำแหนง การยุบเลิกและถายเท เปนตำแหนงที่กำหนดเปน

การเฉพาะตัว ประเมินผลงานเปนระยะ ๆ 

                -  มีระบบการติดตามผลงาน หากไมสามารถปฏิบัติได ตองมีการโยกยายหรือยุบเลิกตำแหนง 

                -  การวัดผลงานใชคณะคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาจากผลงานยอนหลัง 

9.  การปรับปรุงหนวยงานการเจาหนาที่ เปนสิ่งที่ตองทำควบคูกับการวางแผนอัตรากำลัง ซึ่งหนวยงานการ

เจาหนาที่จะตองเปนผูรับชวงงานและดูแลใหเปนไปตามแผนอัตรากำลัง โดยตอง 

                -  ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรตองทำบาง มีปญหาอยางไร และตองปรับปรุงอะไร 

                -  ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลท้ังงานประจำและงานวิชาการ 

                -  ตองมีบุคลากรที่เขมแข็ง มีความรู ความเขาใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเปนอยางดี 

10.  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลวังบาลมีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน ที่เหมาะสม ไมซ้ำซอน 

11. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลวังบาลมีการกำหนดตำแหนงการจัดอัตรากำลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับ

อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแต

ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ 

12. เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหนง

และการใชตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

13. เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใชอัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน

ตำบลวังบาล 

 14. เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลวังบาลสามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแตงตั้งขาราชการเพื่อให

การบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล เกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจ

หนาที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคาสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจ และยุบเลิกหนวยงานที่ไม

จำเปนการตอการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

15. เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลวังบาล สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามที่

กฎหมายกำหนด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

6

 

 

   

โดยท่ัวไปการกำหนดจำนวนตำแหนงตาง ๆ  ภายในองคกร ควรคำนึงถึงการกำหนดใหมีจำนวนที่เหมาะสมกับลกัษณะ

หนาที่ ความรบัผิดชอบและปริมาณงานของหนวยงาน ในการวิเคราะหจำนวนตำแหนงจำเปนท่ีเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบ

ในเรื่องนี้ จะตองหาวิธีการมาใชในการวิเคราะหใหเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะหตำแหนงที่ใช

อยูในปจจุบันมีอยูหลายประการ แตกอนที่จะพิจารณาวิเคราะหจำนวนตำแหนงในสวนราชการใด จำเปนอยางยิ่งที่จะตอง

ทราบรายละเอียดพ้ืนฐานในเรื่องดงัตอไปนี้ คือ 

1. หนาที่ ความรบัผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการดำเนินงานของหนวยงานที่จะกำหนด

จำนวนตำแหนงให 

2. การจัดแบงหนวยงานและอัตรากำลังใหหนวยงานที ่จะกำหนดตำแหนง โดยจำเปนตองทราบ

อัตรากำลังเจาหนาที่ที่มีอยูเดิมและที่จะกำหนดเพ่ิมขึ้นใหม 

3. เหตุผลและความจำเปนที่จะตองมีตำแหนงเพ่ิมข้ึนจากเดมิ เชน มีกฎหมายอะไรที่ใหอำนาจแกสวน

ราชการนั้นเพิ่มขึ้น มีงานใหมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามโครงการความ

ชวยเหลือจากตางประเทศ หรือเปนขอผูกพันกับรัฐดานใด หรือรองรับการดำเนินงานตามกลยุทธที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตำบลวังบาลในดานใด หรือตามนโยบายของผูบริหาร งานเดิมมีอะไรบาง ที่มีปริมาณ

งานเพิ่มขึ้นจนเกินกวาอัตรากำลังเจาหนาที่ที่มีอยูเดิมจะปฏิบัติใหสำเรจ็ลุลวงลงได เชน การเพ่ิมโครงการหรือมีการเพ่ิม

หนวยงานขึ้นมาใหมตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพ่ือขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เปนตน 

4. เกณฑการคำนวณจำนวนตำแหนง ซึ่งสวนราชการไดกำหนดขึ้น โดยปกติสวนราชการที่องคการ

บริหารสวนตำบลวังบาลจะกำหนดจำนวนตำแหนง โดยอาศัยเกณฑที่กำหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบกำลังคนที่มีอยู

เดิมกับภาระงานที่ตองทำ โดยคำนวณมาตรฐานการทำงานใหไดวา คน 1 คน ใน 1 วัน สามารถทำงานในตำแหนง

ไดมากนอยเพียงใด และภาระงานทั้งปที่จะมีจำนวนเทาใด เพื่อที่จะคำนวณวาใน 1 ป ใชจำนวนคนเทาใดตอภาระงาน

นั้น และอัตรากำลังเจาหนาที่ที่มอียูในขณะนี้มีมากนอยกวาเกณฑที่คำนวณไวหรือไม 

5. หนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงที่จะกำหนดขึ้นใหมเปนรายตำแหนง ควรทราบกอนวา การ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน (Mission Oriented) นั้นเปนอยางไร มิใชพิจารณาเฉพาะจากเจาหนาที่ที ่ควรปฏิบัติงาน

เทานั้น (Function Oriented) 

 ข้ันตอนสำหรับการวางแผนอตัรากำลังประจำปขององคการบริหารสวนตำบลวังบาลมีดังนี้ 

1. ทบทวนกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งเวลาที่ใชในแตละขั้นตอน 

2. ทำการสำรวจภาระงานขององคการบริหารสวนตำบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ตองทำเพ่ิม

หรือไมจำเปนตองทำหรอืใชเทคโนโลยีมาชวยทำได 

3. รวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนำมาใชในการวางแผนอัตรากำลังประจำป เชน จำนวนบุคลากรปจจุบัน 

งบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรร 

4. นำงบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรรมาคำนวณอัตรากำลัง โดยคิดจากคาจางเงินเดือนบุคลากร 

และคาใชจายรายกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน 

3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 
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5. ใชเทคนิคการวิเคราะหอื่น ๆ เพ่ิมเติม เชน วิธีเปรียบเทียบอัตราสวน (ratio analysis) ประสิทธิภาพการ

ทำงาน พนักงานตออุปกรณ  

6. นำการวิเคราะหตาง ๆ มาเปรียบเทยีบจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรร 

7. จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปของหนวยงานตาง ๆ 

8. ควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำป 

9. ดำเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพ่ิมจำนวนบุคลากรดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน เกลี่ยคนจากหนวยงานท่ี

มีอัตรากำลังเกินมาปฏิบัติงานในหนวยงานที่อัตรากำลังขาด 

10. ทบทวนและปรับปรุงขอมูลอัตรากำลังคนครั้งตอไปภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล 

 หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น ควรจะตองพิจารณาถึงกำลังเงิน  กำลังงบประมาณ 

กำลังคน กำลังความสามารถของอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและหนาที่ความรับผิดชอบควรเปนเรื่องท่ีเปนประโยชนตอ

ทองถ่ินอยางแทจริง หากเกินกวาภาระหรือเปนนโยบายซึ่งรัฐบาลตองการความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม

ควรมอบใหทองถ่ินดำเนินการ เชน งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 การกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหหนวยการปกครองทองถิ่นดำเนินการ มีขอพิจารณาดังน้ี 

 1. เปนงานที ่เกี ่ยวกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในชีวิตความ

เปนอยูของชุมชน ไดแก การกอสรางถนนสะพาน สวนหยอมสวนสาธารณะ การกำจัดขยะมลูฝอย 

 2. เปนงานที่เก่ียวกับการปองกันภัย รกัษาความปลอดภัย เชนงานดับเพลิง 

  2.1 เปนงานท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ดานนี้มีความสำคัญตอประชาชนในทองถ่ินมาก เชน การจัดใหมี

หนวยบริหารทางสาธารณสุขจัดใหมีสถานสงเคราะหเด็กและคนชราเปนตน 

  2.2 เปนงานที่เกี่ยวกับการพาณิชยทองถิ่น  หากปลอยใหประชาชนดำเนินการเองอาจไมไดรับผลดี

เทาที่ควรจะเปน จัดใหมีโรงรับจำนำ การจัดตลาดและงานตาง ๆ ที่มีรายได  โดยสามารถเรียกคาบริการจากประชาชน 

 3 กำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหนาที่

ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดบุรีรัมยไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของ

ประชาชน  

 4.กำหนดตำแหนงในสายงานตาง ๆ จำนวนตำแหนง และระดับตำแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความ

รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ 

 5.กำหนดความตองการพนักงานจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหหัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม 

เพื่อกำหนดความจำเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอำนาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยาง

แทจริง และตองคำนึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจำนวนขาราชการ ลูกจางจางประจำในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประกอบการกำหนดประเภทตำแหนงพนักงานจาง 

 6. กำหนดประเภทตำแหนงพนักงานจาง จำนวนตำแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหนาที ่ ความ

รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 7. จัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี ่สิบของ

งบประมาณรายจาย 

 8. ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจำและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู

ความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

 

 

 
 

สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล 
 

๑.๑  ที่ตั้ง 

องคการบริหารสวนตำบลวังบาลอยูหางจากที่วาการอำเภอหลมเกา มาทางทิศตะวันตกของอำเภอ หลมเกา

เปนระยะทางประมาณ 6  กิโลเมตร  และมอีาณาเขต ดังนี้ 
 

ทศิเหนอื ติดตอกบั ตำบลหนิฮาว อำเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ  

ทศิใต  ติดตอกับ ตำบลบานเนินอำเภอหลมเกา จังหวดัเพชรบูรณ  

ทศิตะวันออก ติดตอกบั ตำบลหลมเกาอำเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ   

ทศิตะวันตก ติดตอกบั อำเภอ ดานซาย จังหวัดเลย 
 

๑.๒  เนื้อที่  

        ตำบลวังบาลมีพื้นท่ีประมาณ  103.81  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  64,441  ไร 
 

๑.๓ ภูมิประเทศ 

           ลักษณะภูมิประเทศของ  ตำบลวังบาล  ทางทิศตะวันตกของตำบลเปนภูเขาสูงสลับซับซอนทอดเปนทิวยาว 

ลักษณะพ้ืนที่จะลาดเอียงจากดานทิศเหนือลงมาทางทิศใต และมีลำหวยวังบาลไหลผานทางตอนกลางของตำบล 
 

๑.๔ จำนวนหมูบาน 

  ตำบลวังบาล  มีจำนวนหมูบานทั้งหมด  ๑6 หมูบาน  
  

๑.๕  จำนวนครัวเรือนและประชากร 

จำนวนครัวเรือนมทีั้งหมด    2,957      ครัวเรือน 

จำนวนประชากร มีทั้งหมด     11,646      คน   

แยกเปน  ชาย      5,676     คน 

  หญิง      5,970    คน 

 

 

 

 

4.  สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 
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1.6 จำนวนหมูบาน 

  ตำบลวังบาล  มีจำนวนหมูบานทั้งหมด  16  หมูบาน  ดังนี้   
 

หมูที่  ชื่อหมูบาน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน)  รวม (คน) ครัวเรือน 

1 ภูปูน 217 201 418 105 

2 นาทราย 267 300 567 142 

3 นาทราย 266 310 576 161 

4 น้ำครั่ง 330 392 722 180 

5 น้ำครั่ง 205 211 416 120 

6 หนองไผ 98 108 206 57 

7 น้ำครั่งนอย 156 134 290 71 

8 วังบาล 250 323 573 166 

9 วังบาล 359 421 780 228 

10 วังบาล 470 531 1,001 283 

11 เหมืองแบง 545 575 1,120 281 

12 ข้ีนาค 431 442 873 220 

13 หวยหอย 264 297 561 144 

14 ทับเบิก 876 856 1,732 419 

15 วังบาล 242 235 477 128 

16 ทับเบิกใหม 700 634 1,334 252 

 รวม 5,676 5,970 11,646 2,957 
 

๑. สภาพทางเศรษฐกิจ 

๑.๑ อาชีพ 

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม    รอยละ  14.34    ของประชากรทั้งตำบล  

และรอยละ  72.70    ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป    คาขาย   และรับราชการ 

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ไดแก   ขาว   ยาสูบ   มะขามหวาน   เลี้ยงสัตว   และปลูกกะหล่ำปลี 

 1.  การอุตสาหกรรม   - แหง 

 2.  รานคา   66 แหง 

 3.  รานซอม ฯ    6 แหง 

 4.  ฟารมไก    3 แหง   
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      ๑.๒ หนวยธุรกิจในเขต อบต. 

ปมน้ำมัน    ๔  แหง 

โรงสี      13 แหง       

    ๑.๓ สภาพสังคม 

 การศึกษา 

1.โรงเรียนระดับประถมศึกษามี      3  แหง  คือ 

๑. โรงเรียนบานเหมืองแบง 

2. โรงเรียนบานข้ีนาค 

3. โรงเรียนบานน้ำคร่ัง 

๒. โรงเรียนขยายโอกาส   3 แหง 

1. โรงเรียนบานวังบาล 

2. โรงเรียนบานทาขาม 

3. โรงเรียนบานทับเบิกรวมใจ 

๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      2 แหง 

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลวังบาล 

๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทักเบิก 

๔. ที่อานหนังสือพิมพประจำหมูบาน    11 แหง 

๕. สถาบันและองคกรทางศาสนา 

-  วัด / สำนักสงฆ จำนวน            10   แหง 

  -  มัสยิด   จำนวน             2     แหง 

  -  ศาลเจา  จำนวน   4 แหง 

๖. สาธารณสุข 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลมี   3   แหง (ร.พ.สต.) 

บานวังบาล  หมูท่ี 10 

บานหวยหอย  หมูที่ 13 

บานทับเบิก หมู ๑4 

๗. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ที่พักสายตรวจประจำตำบล     2 แหง  

๘. การบริการพื้นฐาน 

๑. การคมนาคม 

 -  ทางหลวงแผนดิน     จำนวน  1 สาย 

 -  ทางหลวงจังหวัด     จำนวน  1 สาย 

 -  ถนนหมูบาน      จำนวน  27      สาย 

-  ทางหลวงชนบท     จำนวน  1 สาย 
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๒. การโทรคมนาคม 

มีตูโทรศพัทภายในตำบล     12   ตู  

๓. การไฟฟา 

การไฟฟาสวนภูมภิาค ไดใหบริการไฟฟาแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล วังบาล 

4. แหลงน้ำธรรมชาติ 

- ลำหวย  จำนวน  20 สาย 

- หนองน้ำ  จำนวน  10 แหง 

5. แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 

- สระเก็บน้ำ     จำนวน  4 แหง 

- ประปาหมูบาน     จำนวน  3 แหง 

- ฝาย      จำนวน  5 แหง 

- บอน้ำตื้นสาธารณะ    จำนวน  40 แหง 

- บอบาดาล     จำนวน  30 แหง 

- ถังเก็บน้ำ     จำนวน  50 แหง 
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  แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 
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วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) 

       1. วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลวังบาล 

 วิสัยทัศนในการพัฒนาเปนผลลัพธสูงสุดในการพัฒนาขององคกร เพื่อการพัฒนาขององคกรปกครอง สวน

ทองถ่ินจะตองมุงไปในทิศทางท่ีจะทำใหบรรลุผลลัพธอันสูงสุดที่ตั้งไว การกำหนดวิสัยทัศนจึงเปนหลักชัยในการพัฒนา

ที่จะนำไปสูการพัฒนาที่รุงเรอืงและยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล 
 

“มีเศรษฐกิจดี ตำบลนาอยู แหลงนำ้สมบูรณ เพิ่มพูนรายได 

ใสใจสิ่งแวดลอม  พัฒนาพรอมทุกดาน” 
 

2. วสิัยทัศนการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ 
 

“ดินแดนแหงความสุขของคนอยูและผูมาเยือน” 
 

พันธกิจ (Mission) 

 พันธกิจขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล 

1.  สรางระบบเศรษฐกิจใหเติบโตอยางสมดุล 

 2.  จัดใหมีน้ำ อุปโภค บริโภคอยางทั่วถึง 

 3.  พัฒนาเสนทางคมนาคม การขนสงใหสะดวก และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมั่นคง  

 4.  สงเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรพัยากรมนุษยใหมีการกินดี  อยูดี 

 5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สูการบริหารจัดการที่ดี ใหมีความรวมมือจากทุกภาคสวน 

           6.  สรางความม่ันคงปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม         

 7.  กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มลพิษ อนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ  

8.  พัฒนาแหลงโบราณวัตถุเปนแหลงทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและศาสนา 

 

พันธกิจของจังหวัดเพชรบูรณ (Mission) 

1. สงเสริมการเกษตรปลอดภัย 

2. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศที่ใชศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เปนจุดเดน 

3. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลวังบาล 

 เพื่อใหการดำเนินการบรรลุตามจุดมุงหมายหรือวิสัยทัศนการพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลวังบาล จึงได

กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหมีความครอบคลุม สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ  ศักยภาพและ

อำนาจหนาทีข่ององคการบริหารสวนตำบลวังบาล ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

     แนวทางการพัฒนาที่ 1   สงเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรอยางปลอดภัยและเพิ่มมูลคาให

สินคาเกษตร 

     แนวทางการพัฒนาที่  2   สงเสริมการประกอบอาชีพ การคา การลงทุน และการบริการ 

     แนวทางการพัฒนาที่ 3   พัฒนา สงเสร ิมและสนับสนุนการทำเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานแหลงนำ้ 

     แนวทางการพัฒนาที่  1      การพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

     แนวทางการพัฒนาที่  2      การพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร และการดูแลบำรุงรักษา 

     แนวทางการพัฒนาที่  3      การพัฒนาการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากอุทกภัย 

ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนาที่  1      การพัฒนาการคมนาคมและขนสง 

     แนวทางการพัฒนาที่  2      การพัฒนา ดูแล ซอมแซม และบำรุงรักษา 

     แนวทางการพัฒนาที่  3      การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

          ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต สรางคุณคาทางสังคม ความเขมแข็งของชุมชน และ

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

               แนวทางการพัฒนาที่  1     สงเสริม และสนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

               แนวทางการพัฒนาที่  2     สงเสริม และสนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรกัษวัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

               แนวทางการพัฒนาที่  3     สงเสริม และสนับสนุนดานการกีฬา และการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

               แนวทางการพัฒนาที่  4     สงเสริม และสนับสนุนดานการสาธารณสุข และปองกันโรคติดตอ 

               แนวทางการพัฒนาที่  3     สงเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห 

               แนวทางการพัฒนาที่  6     สรางความเขมแข็งของชมุชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 

          ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

               แนวทางการพัฒนาที่  1      สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

               แนวทางการพัฒนาท่ี  2      สงเสริมการมีสวนรวมและการปกครองตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย 

               แนวทางการพฒันาที่  3     พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ 

               แนวทางการพัฒนาที่  4     สนับสนุนกิจกรรมการจัดทำผังชุมชน 
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               แนวทางการพัฒนาที่  5     สงเสริมระบบขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี 

           ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 

             แนวทางการพัฒนาที่  1       สงเสริมและสนับสนุนสรางจิตสำนึกการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                  แนวทางการพัฒนาที่  2       พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย 

             แนวทางการพัฒนาที่  3       สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

              แนวทางการพัฒนาท่ี  4     สงเสริมและสนับสนุนพลังงาน และการใชพลังงานทดแทน 

              แนวทางการพัฒนาท่ี  5     สงเสริมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร (Strategic Issues)การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ 

ประเด็นยุทธศาสตร : 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การสงเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม 

กลยุทธ 

1. สงเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

2. พัฒนาแหลงนา/โครงสรางพื้นฐานเพ่ือการเกษตร 

3. สงเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย 

 

4. สงเสริม/เพ่ิมชองทางการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 

5. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 

กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปจจัยพ้ืนฐานดานการทองเที่ยว 

2. สราง ฟนฟู พัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือใชเปนจุดขายของ

การทองเท่ียว 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว 

4. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก สรางเครือขายความรวมมือดานการทองเที่ยวจากทกุภาค

สวนทั้งในและตางประเทศ 

5. สงเสริมและยกระดับผลติภัณฑ OTOP และเกษตร ใหเชื่อมโยงการทองเท่ียว เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความม่ันคงของคนและชุมชน 

กลยุทธ 

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตดานโครงสรางพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและการบริการภาครัฐแก

ประชาชน 

2. พัฒนาหมูบาน/ชุมชน ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดโดยการสรางอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได และเสริมสราง

กระบวนการมีสวนรวม/จิตสานึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจาย 

3. เสรมิสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

กลยุทธ  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 

3. การจัดการองคความรู และการสรางกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษและใชประโยชน จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

4. สงเสริม พัฒนาการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช เพ่ือความมั่นคงทางพลังงานและเปนมติรกับ

สิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ 

1. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การบริหารจัดการ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. เพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส 

3. พัฒนาตลาดสินคาเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินคา 
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ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 

1. จัดใหมีและบำรุงเสนทางคมนาคมใหท่ัวถึง จัดใหมีน้ำเพ่ืออุปโภคบรโิภค มีแหลงน้ำ 

2. จัดใหมีการศึกษา ศาสนา การอนุรกัษ และฟนฟูวัฒนธรรมและประเพณี การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สงเสริมและแกไขปญหาการศึกษา การสังคมสงเคราะห การปองกันและบำบัดรักษาโรค 

3. สงเสริมการพัฒนาดานการทองเที่ยว ปรับปรงุแหลงทองเที่ยว สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 

4. สงเสริมการปลูกปา เสริมสรางความสมดลุใหกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหา

ขยะมูลฝอย 

5. จัดใหมีชองทางในการรบัทราบขอมูลขาวสาร สงเสริมและสนบัสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

การพัฒนาบุคลากรใหมปีระสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 สนับสนุนกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน 

1.2 สนับสนุนกอสรางและปรับปรุงแหลงน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

1.3 สนับสนุนกอสรางและปรับปรุงไฟฟา ประปา และโทรศัพท 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีการกีฬา และพฒันาคุณภาพ

ชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน 

2.2 การสงเสริม และสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  

2.3 สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและการตอตานยาเสพติด 

2.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานสาธารณสุข 

2.5 สนับสนุนและใหความชวยเหลือสงเคราะห ผูดอยโอกาส ผูพิการ เด็กและคนชรา 

วิสัยทัศน 
“ทองถิ่นกาวหนา การศึกษากาวไกล ใสใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจย่ังยืน” 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 การสงเสริมการเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพ่ิมคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร 

3.2 สนับสนุนกิจกรรมการอบรมใหความรูในการประกอบอาชีพ 

3.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ 

3.4 สงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

          แนวทางการพัฒนา 

4.1 สนับสนุนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

4.2 สนับสนุนกิจกรรมดานสรางจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอม 

4.3 สนับสนุนการมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม  

 

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพฒันาการเมืองและการบริหาร  

          แนวทางการพัฒนา 

5.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงและความปลอดภัยในทองถิ่น 

5.2 พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

5.3 การสนับสนุนกิจกรรมผังเมืองรวม 
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ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลวังบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 2555 วันที่ 15 พฤศจิกายน 

2555 นายกองคการบริหารสวนตำบลวังบาล ไดแถลงนโยบายการบรหิารงานไวดังน้ี 

 

1.นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท โครงสรางพื้นฐาน สะพาน เสนทาง

คมนาคม ทางลำลองและอื่น ๆ ใหมีและใชไดอยางสะดวกและปลอดภัย 

1.2 ศึกษาความเปนไปได พรอมผลักดัน โครงการผันน้ำจากลำน้ำหมันบนภูทับเบิกลงสูอางเก็บน้ำวังภูหนีบ 

เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแลง 

1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ำสาธารณะ แหลงน้ำเพ่ือการเกษตร ลำคลอง ลำหวย เหมืองฝาย และทอสงน้ำ 

เพ่ือใหมีน้ำใชในภาคเกษตรกรรมและอ่ืน ๆอยางเพียงพอ 

1.4 พัฒนาเสนทางเหมืองแบง-ทับเบิก ใหไดมาตรฐาน 

1.5 ประสานหนวยงานภาครัฐ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ 
 

2.นโยบายดานเศรษฐกิจ 

2.1 น อมนำแนวทาง เศรษฐก ิจพอ เพ ี ย งตามแนวพระราชดำร ิ  ไปส ู  การปฏ ิบ ัต ิ อย  า งจร ิ ง จั ง  

จัดใหมีชุมชนตนแบบ สงเสรมิการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย 

2.2 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพในรูปแบบสหกรณ/วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งพัฒนาองคความรู ทักษะในการฝก

อาชีพ และพัฒนาฝมือแรงงาน 

2.3 สงเสริมสนบัสนุนการนำเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปุยชีวภาพ สารชีวภัณฑ ตลอดจนพันธุพืช ไปใชในภาค

เกษตรกรรม โดยศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพ่ือลดรายจายเพิ่มรายไดใหแกชุมชน 

2.4 เชื่อมโยงเครอืขายชุมชน และสงเสริมดานการตลาด 
 

3. นโยบายดานสังคม  

3.1 ขยายศักยภาพในแผนงาน โครงการขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล โดยมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อเปนการ

พัฒนาพรอมยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยู ของประชาชนใหดีขึ ้น ทั ้งดานการจัดสวัสดิการชุมชน ดานการ

สงเคราะหผูดอยโอกาสประเภทตาง ๆ เชน เด็ก สตรี คนพิการ ผูสูงอายุ ผูมีรายไดนอย ผูติดเชื้อเอดส เปนตน 

3.2 สงเสริมและพัฒนางานดานบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐาน 

3.3 สงเสริมสนับสนุน การปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) พรอมพัฒนาบุคลากร 

ใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคาตอบแทนตามแผนงานโครงการ 

3.4 สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

 

 
 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลวังบาล 
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4. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

4.1 สงเสริมสนับสนุน “โครงการศูนยการเรียนรู  ICT ชุมชน เพื่อพอหลวง”ตำบลวังบาล เพื่อการเขาถึง

แหลงขอมูลขาวสาร การเรียนรูใหกับบุคลากรในชุมชนอยางทั่วถึง 

4.2 สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา ของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังบาล ยกระดับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใหไดมาตรฐาน ตามแผนงานโครงการ ภายใตอำนาจหนาที่ที ่กฎหมายกำหนด พรอมพัฒนาศักยภาพของ

องคการบริหารสวนตำบลวังบาล ในภารกิจดานการศึกษาใหไดมาตรฐาน 

4.3 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูของ

ประชาชน 

4.4 สงเสริมสนบัสนุนและอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ใหเปนเอกลักษณของชุมชนตำบล

วังบาล ตอไป 
 

5. นโยบายดานการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1 ดำเนินการควบคุมโรคในทองถิ่น โดยการสนับสนุนเคมีภัณฑ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ อุปกรณ ตามมาตรฐาน

ทางการสาธารณสุข 

5.2 สงเสริมสนบัสนุนและพัฒนาศักยภาพ ในการบรกิารทางแพทย การสาธารณสุขในชุมชน ใหไดมาตรฐาน 

5.3 สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู บาน (อสม.) ในการควบคุม

โรคติดตอในชุมชน ท้ังดานวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย รวมทั้งคาตอบแทนตามแผนงานโครงการสาธารณสุข 

5.4 สงเสริมสนบัสนุนใหมีเครื่องออกกำลังกายในชุมชน เพ่ือสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

5.5 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และบำรุงรักษาสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมการปลูกปาชุมชน การปรับปรุงภูมิ

ทัศนและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ใหคงอยูคูชุมชน 

5.6 กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและสงเสริมการคัดแยกขยะรไีซเคิล 

5.7 สงเสริมสนบัสนุนกองทนุหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตำบลวังบาล 

6. นโยบายดานการทองเท่ียวและกีฬา 

6.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวภูทับเบิก โดยปรับปรุงสนามกลางหมูบานทับเบิกเปนศูนยบริการการ

ทองเท่ียว พัฒนาพื้นที่รอบอางเก็บน้ำวังภูหนีบ ใหเปนสถานที่พักผอน และสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินและสถานที่สำคัญ

ในชุมชน 

6.2 จัดใหมีระบบขอมูลการทองเที่ยวครอบคลุมทั้งตำบล พรอมทั้งจัดทำเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 

6.3 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการรายได จากแหลงทองเที่ยว เพื่อนำไปพัฒนา

ชุมชนของตนเองไดอยางตอเนื่อง 

6.4 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาในชุมชน การแขงขันกีฬาในระดับหมูบาน ระดับตำบลรวมทั้งระดับอำเภอและ

จังหวัด 
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7. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 

7.1 สงเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือ  

หลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย หลักนิติกรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบและตรวจสอบได หลักความคุมคาและหลักความพึงพอใจ 

7.2 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตำบล โดยกระบวนการมีสวนรวมจากกำนัน ผูใหญบานและประชาชน เนน

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยยกระดับเวทีประชาคมระดับหมูบานสูสภาประชาคมระดับตำบล เพื่อให

ชุมชนมีสวนกำหนดแผนพัฒนาตำบลอยางเปนรูปธรรม ตรงกับสภาพปญหา และความตองการของชุมชน พรอมทั้ง

ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการทำงานได 

7.3 ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ ขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล เพื่อใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงและ

ไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ ภายใตคำขวัญ อบต.พ่ึงได 

7.4 ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ ใหทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงข้ันตอนการทำงานใหม

อยูเสมอ จัดลำดับความสำคัญและความจำเปนของงาน หรือโครงการที่จะทำใหสอดคลองกับแผนงาน งบประมาณ 

และปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบัญญัติตาง ๆใหเหมาะสม 

7.5 บริหารงานบุคคลใหไดมาตรฐานท่ัวไป ปรับปรุงอัตรากำลังพนักงานจางใหเหมาะสมกับภารกิจขององคการ

บริหารสวนตำบลวังบาล พรอมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเกิดทักษะในการปฏิบัติงานของหนวยงานให

บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 

7.6 สรางระบบการควบคุมตนเอง โดยมีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะ

ทำใหสามารถผลักดันการปฏิบัติงานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.7 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลวังบาล และปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกให

เหมาะสม พรอมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑที่จำเปนใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานของพนักงาน เจาหนาที่ 
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การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล แบบองครวม 

มีดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength=s)   

 1. มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร เชน การปลูกขาว การเลี้ยงปศสุัตว 

 2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินที่มีเอกลักษณ 

 3.  มีกลุมอาชีพหลากหลายและมีสินคาหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ เชน รานคาชุมชน กลุมเกษตรกร 

 4.  มีการคมนาคมท่ีสะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนสงไปจังหวัดอ่ืน ๆ  

5.  มีสถาบันศกึษาภาครัฐ ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ 

6.  มีความพรอมดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

7.  มีการประสานการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขมแข็งอยางลงตัว  

8. มีสถานปฏิบัติธรรมและแหลงเรียนรูทางศาสนา ศูนยฝกอบรมทางจิตใจ 

 จุดออน (Weak-W )  

1.  พ้ืนที่การเกษตรขาดน้ำและการปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ 

2.  ขาดแคลนแรงงานที่มีความรูและทักษะ ที่มีความพรอมสูภาคอุตสาหกรรม 

3.  ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอยางตอเนื่องและไมครบวงจร 

4.  ปญหาดานงบประมาณที่มีไมพอเพียงตอการพัฒนา 

5.  ปญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต  ของประชาชน 

6.  ปญหาการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7.  บางพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร 

8.  การสงเสริมอาชีพประชาชนผูมรีายไดนอยยังไมไดรับการสงเสริมเทาที่ควร 
 

 โอกาส (Opportunity – O) 

1. การสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตางในสินคา 

2. การขยายตลาดทางการคาและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครวัเรือน 

3. การสงเสริมสินคาโอทอปในตำบล 

4. โอกาสในการสรางเครือขายผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินใหเขมแข็ง 

5. จังหวัดใหความสำคัญกับการแกไขปญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน / ครอบครัว 

6.  การสงเสริมในดานสถาบันครอบครัว 
 

 อุปสรรค ( Threat – T )  

1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

2. วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นเริ่มขาดแคลน 

3. การเคลื่อนยายแรงงานจากภาคการเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงข้ึน 

5. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 

6. ภาวการณแขงขันทางเศรษฐกิจมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น 
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การวิเคราะหศักยภาพการพฒันาตามหลัก SWOT ขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล เปนรายดานแยก

ตามยุทธศาสตร พบวา 
 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

จุดแข็ง (Strength=s)   

1. การคมนาคม  ถนนหนทาง  ใชงานได  พอสมควร 

2. มีแหลงน้ำที่สรางขึ้นไวใชในการเกษตร 

3. มีบอน้ำตื้น  บอบาดาล  ไวใชเพ่ือการอุปโภค  บริโภค 

4. มีไฟฟา โทรศัพท ในการอำนวยความสะดวกตอการดำรงชีวิต พอสมควร 
 

จุดออน (Weakness=W)   

โครงสรางพ้ืนฐานในหมูบาน ยังไมดีพอ ถนนบางแหงเปนถนนดิน หินคลุก มีสภาพเปนหลุมเปนบอ                   

และบางแหงขาดการบำรุงรักษา ทำใหการคมนาคมไมสะดวกเทาที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน 
 

โอกาส (Opportunity=O)   

              1. หนวยงานอื่น ๆ  เชน องคการบริหารสวนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให การสนับสนุนงบประมาณใน

เสนทาง สายหลักที่ตองใชงบประมาณจำนวน มากอยางตอเนื่อง 

                 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการ

จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค สงเสริมและ

สนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก อบต. 
 

อุปสรรคหรือขอจำกัด (Threat=T)   

                 1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เปนไปไดชากวาการขยายตัวของชุมชน  

 

2. การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต สรางคุณคาทางสังคม ความเขมแข็งของชุมชน และความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

จุดแข็ง (Strength=s)   

1.ดานการบริหารจัดการ ผูนำ ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในดานสังคมและ

สาธารณสุขอยางตอเน่ือง 

2.บุคลากร องคการบริหารสวนตำบลวังบาล มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยูในระดับที่พรอม

ที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3.องคการบริหารสวนตำบลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอยางตอเนื่อง 

4.องคการบริหารสวนตำบลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมูบานและตำบลอยาง

ตอเนื่อง 5.องคการบริหารสวนตำบลจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่นอยางตอเนื่อง  เชน รดน้ำผูสูงอายุ 

แหเทียนเขาพรรษา   ฯลฯ 

 6.การสงเสริมในเรื่องคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดย สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน

ผูสูงอายุ เชน โรงเรียนผูสูงอายุบานวังบาล โรงเรยีนผูสูงอายุบานน้ำครั่ง 
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จุดออน (Weakness=W)   

1. ระบบฐานขอมูลดานสังคมและสาธารณสุขไมถูกตอง ไมชัดเจน ประชาชนใหขอมูลท่ีคลาดเคล่ือน 

2. ประชาชนยังขาความสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดใหความชวยเหลือ 

3. หนวยงานระดับหมูบานที่ทำหนาที่คัดเลือกผูรับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองคการบริหารสวนตำบล

ยังไมมีกระบวนการคดัเลือกที่เปนที่ยอมรับของประชาชนอยางแทจริง 

4.ผูนำระดับหมูบานยังไมเห็นความสำคัญเรื่องการสงเสริมการออกกำลังกายอยางจริงจัง 
 

อุปสรรคหรือขอจำกัด (Threat=T)   

1. การแกไขปญหาดานสังคมและการสาธารณสุข เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนที่ตองประสานงาน

กัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ คอนขางมากทำใหการดำเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาในการทำงาน ประชาชน

จึงเกิดความเบ่ือหนาย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เขาแทนที่ประเพณีด้ังเดิมของทองถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชน ทำ

ใหสถาบันครอบครัวออนแอ ผูดอยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครวั 

4. การปองกันโรคติดตอบางชนิดไมสามารถทำไดครอบคลุมพื้นท่ีทั้งตำบลได เชน โรคเอดส โรคไขเลือดออก 
 

โอกาส (Opportunity=O)   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาตทิี่รฐับาลสงเสริม 

 ๒.. องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื ่อดูแลผูดอยโอกาสในตำบลไดโดยใช

กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมูบานและตำบล 

๓. ไดรับความรวมมือในดานการดูแลสุขภาพอนามัยจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดี เชน โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพประจำตำบล  
  

3. การพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

จุดแข็ง (Strength=s)   

1.มีคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลทำหนาที ่ประสานงานระดับหมูบาน ตำบล และ               

การสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ 

๒.องคการบริหารสวนตำบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 

จุดออน (Weakness=W)   

1. ขาดบุคลากรดานการบริหารจัดการกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 

2. การรวมกลุมเพ่ือประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลอยูในเกณฑต่ำ 

3.การพัฒนาผลผลิตของสินคาเกษตรใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้นและลดตนทุนในการผลิตยังไมมีการดำเนินการที่เปน

รูปธรรม 
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โอกาส (Opportunity=O)   

 1. มีหนวยงานภายนอกเขามาดูแลดานการฝกอบรมอาชีพ   พัฒนาทักษะฝมือแรงงานดานตาง  ๆ

 2. หนวยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนบัสนุนกลุมเกษตรกรที่มีผลการดำเนินการของกลุมตอเนื่องและเปน

รูปธรรม 
 

อุปสรรคหรือขอจำกัด (Threat=T)   

1. การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน เปนงานที ่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนที ่ตอง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ ์

2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ คอนขางมากทำใหการดำเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาในการทำงาน ประชาชน

จึงเกิดความเบ่ือหนาย 

 3. การจัดกิจกรรมใหความรูในการพัฒนากลุมอาชีพ  ตองใชเวลาและมีการติดตามประเมินผล  ทำใหเปนอุปสรรคใน

การเขารวมกิจกรรมของสมาชกิกลุม   เนื่องจากตองประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 
 

4.การพัฒนาดานแหลงน้ำ 

จุดแข็ง (Strength=s)   

1. สภาพพ้ืนท่ีของตำบลวังบาลมีสภาพเปนภูเขาและมีทรัพยากรปาไม จึงทำใหมีปริมาณน้ำฝนมากในฤดูฝน 

๒. มอีางเก็บน้ำขนาดกลางซึ่งสามารถรองรับปรมิาณน้ำได 

จุดออน (Weakness=W)   

1.คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำยังไมเขมแข็ง ไมสามารรถบรหิารการใชน้ำได   

๒.มพีื้นที่ในการกักเก็บน้ำไวใชนอย 

โอกาส (Opportunity=O)   

1. การไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สวนราชการสวนกลาง ในการขุดลอกอางเก็บน้ำ  

2. การไดรับสนับสนุนจาก อำเภอ องคการบริหารสวนจังหวัด ในการจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำ ถังน้ำ 

 อุปสรรคหรือขอจำกัด (Threat=T)   

1. พ้ืนผิวดินไมสามารถกักเก็บน้ำไดนานเนื่องจากเปนดินผสมกอนกวด 

๒. ประชาชนยังไมรูจักวิธีการบริหารจัดการน้ำ 
 

5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 

จุดแข็ง (Strength=s)   

1.ดานการบริหารจัดการและความตองการ ประชาชนมีความตองการ ผูนำ ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและ

กำหนดนโยบายการพัฒนาในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยางตอเนื่อง 

2. ผูบริหารทองถ่ินมีนโยบายสนับสนุนการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

3. มีที่สาธารณะที่สามารถใชเปนแหลงเรยีนรูเรื่องการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จุดออน (Weakness=W)   

1. ผูนำชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอย 

2. การจัดตั้งเครือขายในระดับหมูบานทำไดไมทั่วถึง 
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โอกาส (Opportunity=O)   

 1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่จังหวัด ใหความสำคัญ และไดกำหนดไวเปน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด 

 2. กระแสสังคม ใหความสำคัญเรื่องสิ่งแวดลอม 
 

อุปสรรคหรือขอจำกัด (Threat=T)   

1.การใหความรูแกประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขาดความตอเนื่องทั้งจากภาครัฐบาล

และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ทำงานดานสิ่งแวดลอม 
 

6.การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง (Strength=s)   

1. องคการบริหารสวนตำบลมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาความรูใหกับขาราชการการเมืองและ

บุคลากรอยางสม่ำเสมอ 

2. องคการบริหารสวนตำบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร 

3. องคการบริหารสวนตำบลสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 

จุดออน (Weakness=W)   

1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 

2.ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน 

3. การจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไมเพียงพอ 

4. ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลในเกณฑต่ำ 

 

โอกาส (Opportunity=O)   

 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารราชการที่ดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม 

 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย มีโอกาส

ไดรับการสนับสนุนมาก 

3. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเทคโนโลยีในการทำงาน  เชน 

อินเตอรเน็ต ระบบฐานขอมูล 

4.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จัดอบรมการใชคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสาย

งานท่ีเกี่ยวของครอบคลุมทุกตำแหนง 
 

อุปสรรคหรือขอจำกัด (Threat=T)   

1.การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะ

เกิดผลสัมฤทธิ ์

 2.การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานที่ตองอาศัยจิตสำนึก เกี่ยวกับการใชดุลพินิจสวนบุคคล จึงเปนงานที่

คอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก 

3. ระเบียบตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลกำหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลในหลายงาน เชน การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดซื้อจัดจาง  ฯลฯ 
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ความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลวังบาล 

 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. กอสรางและปรับปรุงเสนทางการคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ตาง ๆ ใหครบถวนเพียงพอตอความตองการของประชาชนที่อยูในเขตขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล                                                                                                

2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสมสอดคลองกับการขยาย

เสนทางและผิวจราจร 
 

 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม 

 1. จัดการแขงขันกีฬาเพื่อสงเสริมใหประชาชนไดออกกำลังกาย และเปนกิจกรรมนันทนาการใหรูรักสามัคคี มี

น้ำใจนักกีฬา 

 2. ฝกอบรมเยาวชนตานยาเสพติดเพ่ือเปนอนาคตของชาติท่ีมีคุณภาพตอไป   

  3. สงเสริมและสนับสนุนสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวยโรคเอดส  
 

 ดานเศรษฐกิจ 

 1. สงเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปญญาทองถิ่น ทำใหกลุมอาชีพเขมแข็งยิ่งขึ้น เพื่อ

ยกระดับรายไดของประชาชนในตำบลใหดียิ่งขึ้น โดยใชทรัพยากรทองถ่ินใหมากที่สุด 

 2. สงเสริมใหประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 1. สงเสริมการศึกษาใหเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2. สงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหคงอยูเยาวชนรุนหลังสืบสานตอไป 

 3. สงเสริมและสนับสนุนวันสำคัญทางศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจ   

ดานสาธารณสุข 

 1. สงเสริมและสนับสนุนการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา โรคเลปโตสไปโรซีส โรค

ไขหวัดนก     

  2. สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
 

 ดานการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1. สงเสริมการปรับปรุงฟนฟูคุณภาพดินโดยการทำเกษตรอินทรีย 

 2. สงเสริมการเกษตรชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 1. สงเสริมรณรงคและประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสำนึกในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 2. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ 

 3. สงเสริมใหมีการปลูกตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนของหมูบานในเขตตำบลใหนาอยู 
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 ดานการเมืองการบริหาร  

 1. โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือวางแผนพัฒนาทองถิ่น  

 2. สงเสริมพัฒนาโครงสรางระบบการคลัง การบริหารบุคลากร และอุปกรณตางๆ ใหสามารถตอบสนองกับ

การบริหารงาน ตามสภาวการณของบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

 3. สนบัสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ใหเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่นใหมากที่สุด 

  4. สงเสริมการจัดหารายไดอื่น ที่องคการบรหิารสวนตำบลยังไมไดจัดเก็บเพ่ือนำมาพัฒนาองคการบริหารสวน

ตำบล 
 

 

 

 

  อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ

บริหารสวนตำบล  พ.ศ.2537  (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน)  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 (และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน)     และตามกฎหมาย

อื่น  ตลอดจนการดำเนินการตามภารกิจ    เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   แผนพัฒนา

จังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ   แผนพัฒนาตำบล   นโยบายของผูบริหารทองถิ่น    ทั้งนี้   สามารถกำหนดแบงภารกิจ  

ไดเปน7  ดาน  ดังตอไปนี ้

  5.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้ 

   1.  จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1)) 

   2.  ใหมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 

   3.  ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)) 

   4.  ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3)) 

   5.  การจดัใหมีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายนำ้  (มาตรา 16 (2)) 

   6.  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ (มาตรา 16(4)) 

   7.  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

   5.2  ดานสงเสริมคุณภาพชวีิต   มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

     1.  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3)) 

   2.  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ (มาตรา 67(6)) 

   3.  ใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  

          (มาตรา 68(4)) 

   4.  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 

        ผูดอยโอกาส (มาตรา 16(10)) 

   5.  การสงเสริมกีฬา  (มาตรา 16 (14)) 

         6.  การสาธารณสุข   การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

  5.3   ดานการจัดระเบียบชุมชน   สังคม    และการรักษาความสงบเรียบรอย   มีภารกิจ          

5.  ภารกิจ   อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล 
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                                   ที่เก่ียวของ ดังนี้ 

   1.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 

   2.  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  

         (มาตรา 68(8)) 

   3.  การผังเมือง (มาตรา 68(13))  และ  (มาตรา 16 (25)) 

   4.  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง        

                       (มาตรา 16(17)) 

   5.  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

   6.  การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา 

        ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  (มาตรา 16 (30)) 

  5.4   ดานการวางแผน   การสงเสริมการลงทุน   พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  

                                   มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้ 

   1.  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร   และกิจการสหกรณ (มาตรา 68(5)) 

   2.  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 

   3.  บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 

   4.  ใหมีตลาด (มาตรา 68(10)) 

   5.  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย  (มาตรา 68 (11)) 

   6.  การทองเที่ยว (มาตรา 68(12)) 

   7.  การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 

   8.  การพาณิชย   และการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

   9.  การสงเสริมการทองเที่ยว  (มาตรา 16 (8)) 

5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีภารกิจ 

              ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

     1. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย 

       และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

        2.  คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (มาตรา 67(7)) 

   3.  การจัดการศกึษา (มาตรา 16 (9)) 

  5.6  ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน มีภารกิจ 

            ที่เก่ียวของ ดังน้ี 

   1.  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 

   2.  บำรุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี   ภูมิปญญาทองถ่ิน   และวัฒนธรรมอันดีของ 

         ทองถ่ิน (มาตรา 67(8)) 

   3.  การจัดการศกึษา (มาตรา 16(9)) 

 

  5.7  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ 
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                                  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

   1. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร 

       ใหตามความจำเปนและสมควร  

                            2.  การจดัทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  (มาตรา 16 (1)) 

   3.  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

        (มาตรา 16 (15)) 

   4.  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น  (มาตรา 16 (16)) 
 

     ภารกิจทั้ง  7  ดานตามที ่กฎหมายกำหนดใหอำนาจองคการบริหารสวนตำบล  สามารถจะแกไข

ปญหาขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล   ไดเปนอยางดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคำนึงถึงความ

ตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวย  การดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบล  จะตองสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของ

รัฐบาล   และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลเปนสำคัญ 

 

   หมายเหต ุ  :   มาตรา 67,68  หมายถ ึง  พ.ร.บ. สภาตำบลและองค การบร ิหารส วนตำบล  

พ.ศ. 2537 (และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจบุัน) 

                     มาตรา 16   หมายถงึ   พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบนั) 
 

  
 

 

 

  ภารกิจหลัก 

   1.  การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 

  2.  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  3.  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

  4.  การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวติ   ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  5.  การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 

  6.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

     

 

 

 

 

 

 

6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคการบริหารสวนตำบลจะดำเนินการ 
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ภารกิจรอง 

   1.  การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสรมิประเพณีทองถิ่น 

  2.  การสงเสริมการเกษตร 

  3.  การสนับสนุนและสงเสรมิอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

  4.  การสนับสนุนและสงเสรมิกิจการกองทุนหมูบาน 

  

 

 องคการบริหารสวนตำบลวังบาล กำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 6  สวน ไดแก 

สำนักงานปลัด กองคลัง กองชาง สวนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สวนสวัสดิการ

สังคม กำหนดกรอบอัตรากำลังขาราชการ จำนวนทั้งสิ้น 21 อัตรา ลูกจางจำนวนทั้งสิ้น 7 อัตรา พนักงานจางทั้งสิ้น 

จำนวน   32 อัตรา  แตเนื่องจากที่ผานมาองคการบริหารสวนตำบลวังบาล มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจำนวน

มากในสำนักงานปลัด สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สวนสวัสดิการสังคม ซึ่ง

จำนวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจใหสำเร็จลลุวงไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมี

ความจำเปนตองขอกำหนดตำแหนงขึ้นใหมและปรับปรุงสายงานของพนักงานสวนตำบล เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่ม

มากขึ้นและแกไขปญหาการบริหารงานภายในสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลตอไป ซึ่งกำหนดปริมาณงานและ

หนาท่ีความรบัผิดชอบของแตละตำแหนงและสวนงาน ปรากฏในภาคผนวก ก 

ปริมาณงานของตำแหนงกำหนดในแผนอัตรากำลัง ปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก ก 

 

 

   

 จากการท่ีองคการบริหารสวนตำบลวังบาล ไดกำหนดภารกิจหลักและภารกจิรองที่จะดำเนินการดังกลาว

       โดยองคการบริหารสวน

ตำบล กำหนดตำแหนงของพนักงานสวนตำบลใหตรงกับภารกิจดังกลาว และในระยะ  

      แรกการกำหนดโครงสรางสวนราชการที่

จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น    อาจกำหนดเปนภารกจิอยูในงาน หรือกำหนดเปนฝาย และในระยะตอไป เมื่อ

มีการดำเนินการตามภารกิจน้ัน และองคการบริหารสวนตำบลวังบาลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็

อาจจะพิจารณาต้ังเปนสวนตอไป  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

7.  สรุปปญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
 

8.  โครงสรางการกำหนดสวนราชการ 
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอตัรากำลังใหม ปรับปรุงคร้ังท่ี 4 หมายเหตุ 

1.  สำนักงานปลัด  อบต. 

  1.1  งานบริหารทั่วไป 

         -  งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง 

         -  งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 

         -  งานประชาสัมพนัธ 

         -  งานกิจการสภา 

   1.2  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       -  งานปองกัน 

       -  งานฟนฟู 

       -  งานกูภัย       

  1.3  งานบริหารงานบุคคล 

         -  งานการเจาหนาที่ 

         -  งานสวัสดิการขาราชการ/ลูกจาง/พนักงานจาง 

  1.4  งานนโยบายและแผน 

         -  งานนโยบายและแผน 

         -  งานวชิาการ 

         -  งานงบประมาณ 

 1.5  งานสงเสริมการทองเที่ยว 

          -  งานสงเสริมการทองเที่ยว 

          -  งานพฒันาการทองเที่ยว 

          -  งานวางแผนการทองเที่ยว 

1.๖  งานนิติการ 

         -  งานนิติการและการพาณิชย 

  2.  กองคลัง 

2.1 งานการเงิน    

         -  งานการเงนิ 

         -  งานรับเงนิ - เบิกจายเงิน 

         -  งานจัดทำฎีกาเบิกจายเงิน 

         -  งานเก็บรักษาเงนิ 

    

 

 

 

 

 

 

1.  สำนักงานปลัด  อบต. 

  1.1  งานบริหารทั่วไป 

         -  งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง 

         -  งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 

         -  งานประชาสัมพันธ 

         -  งานกิจการสภา            

  1.2  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       -  งานปองกัน 

       -  งานฟนฟู 

       -  งานกูภัย 

  1.3  งานบริหารงานบุคคล 

         -  งานการเจาหนาที ่

         -  งานสวัสดิการขาราชการ/ลูกจาง/พนักงานจาง 

  1.4  งานนโยบายและแผน 

         -  งานนโยบายและแผน 

         -  งานวชิาการ 

         -  งานงบประมาณ         

1.5  งานสงเสริมการทองเที่ยว 

          -  งานสงเสริมการทองเที่ยว 

          -  งานพัฒนาการทองเที่ยว 

          -  งานวางแผนการทองเที่ยว 

1.6  งานนิติการ 

         -  งานนิติการและการพาณิชย 

2.  กองคลัง 

2.1 งานการเงิน    

         -  งานการเงนิ 

         -  งานรับเงนิ - เบิกจายเงนิ 

         -  งานจัดทำฎีกาเบิกจายเงิน 

         -  งานเก็บรักษาเงนิ     
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอตัรากำลังใหม ปรับปรุงคร้ังท่ี 4 หมายเหตุ 

  2.2 งานบัญชี     

         -  งานการบัญช ี

         -  งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 

         -  งานงบการเงินและงบทดลอง 

         -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน  

2.3 งานทะเบียนทรัพยสนิและพัสดุ         

         -  งานทะเบียนทรัพยสนิและแผนที่ภาษี 

         -  งานพสัดุ 

         -  งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 

   2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได       

         -  งานภาษีอากร   คาธรรมเนียมและคาเชา 

         -  งานพฒันารายได 

         -  งานควบคมุกิจการคาและคาปรับ 

         -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

   3.  กองชาง 

    3.1 งานกอสราง     

          -  งานกอสรางและบูรณะถนน 

          -  งานกอสรางสะพาน   เข่ือนทดน้ำ 

          -  งานขอมูลกอสราง 

   3.2 งานออกแบบและควบคมุอาคาร      

          -  งานประเมินราคา 

          -  งานควบคมุการกอสรางอาคาร 

          -  งานออกแบบและบรกิารขอมูล 

   3.3 งานประสานสาธารณูปโภค       

          -  งานประสานกิจการประปา 

          -  งานไฟฟาสาธารณะ 

          -  งานระบายน้ำ 

   3.4 งานผังเมือง     

         -  งานสำรองและแผนที ่

          -  งานวางผงัพัฒนาเมือง 

          -  งานควบคมุทางผังเมือง 

          -  งานจัดและตกแตงสถานที ่

4.  กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  4.1  งานบริหารงานการศึกษา   

         -  งานวชิาการ 

         -  งานขอมูล 
         

    2.2 งานบัญชี     

         -  งานการบัญชี 

         -  งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 

         -  งานงบการเงินและงบทดลอง 

         -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานทะเบียนทรัพยสนิและพัสดุ         

         -  งานทะเบียนทรัพยสนิและแผนที่ภาษี 

         -  งานพสัด ุ

         -  งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 

   2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได       

         -  งานภาษีอากร   คาธรรมเนียมและคาเชา 

         -  งานพฒันารายได 

         -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 

         -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

3.  กองชาง 

    3.1 งานกอสราง     

          -  งานกอสรางและบูรณะถนน 

          -  งานกอสรางสะพาน   เขื่อนทดน้ำ 

          -  งานขอมูลกอสราง 

   3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร      

          -  งานประเมินราคา 

          -  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

          -  งานออกแบบและบริการขอมูล 

   3.3 งานประสานสาธารณูปโภค       

          -  งานประสานกิจการประปา 

          -  งานไฟฟาสาธารณะ 

          -  งานระบายน้ำ 

   3.4 งานผังเมือง     

         -  งานสำรองและแผนที่ 

          -  งานวางผังพัฒนาเมือง 

          -  งานควบคุมทางผังเมอืง 

          -  งานจัดและตกแตงสถานที่ 

4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  4.1  งานบริหารงานการศึกษา   

         -  งานวชิาการ 

         -  งานขอมูล 
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โครงสรางตามแผนอตัรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม ปรับปรุงคร้ังที่ 4 หมายเหตุ 

         -  งานประชาสัมพันธและเผยแพร 

         -  งานการกีฬา 

   4.2  งานศาสนา   วัฒนธรรมและประเพณี    

         -  งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

         -  งานสงเสริมประเพณทีองถิ่น 

         -  งานอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน 

         -  งานประชาสัมพันธและเผยแพร 

         -  งานการกีฬา 

   4.2  งานศาสนา   วัฒนธรรมและประเพณี    

         -  งานสงเสรมิศาสนาและวัฒนธรรม 

         -  งานสงเสรมิประเพณทีองถ่ิน 

         -  งานอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

         -  งานศนูยวัฒนธรรมทองถิ่น 

         -  งานสงเสริมการทองเที่ยว 

4.3  งานศนูยพฒันาเด็กเล็ก    

         -  งานขอมูลพฒันาการเด็ก 

         -  งานวชิาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

         -  งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

         -  งานติดตามและประเมินผล 

  4.4  งานสงเสริมกิจการโรงเรียน    

         -  งานขอมูล 

         -  งานประสานกิจกรรม 

         -  งานสงเสริมการศึกษา 

5.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม     

  5.1  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 

        -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 

        -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

        -  งานควบคุมและจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม 

  5.2  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสขุ 

        -  งานอนามัยชุมชน 

        -  งานปองกันยาเสพติด 

        -  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ 

        -  งานสงเสริมสุขภาพ 

  5.3  งานรักษาความสะอาด 

         -  งานรักษาความสะอาด 

         -  งานกำจัดขยะและนำ้เสีย 

         -  งานสงเสริมและเผยแพร 

 5.4  งานควบคุมโรคติดตอ 

         -  งานควบคมุโรคติดตอ 

         -  งานกำจัดพาหะนำโรค 

         -  งานสงเสริม  และเผยแพรความรู 

         -  งานศนูยวัฒนธรรมทองถ่ิน 

         -  งานสงเสรมิการทองเที่ยว 

4.3  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    

         -  งานขอมูลพัฒนาการเด็ก 

         -  งานวชิาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

         -  งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

         -  งานติดตามและประเมินผล 

  4.4  งานสงเสริมกิจการโรงเรียน    

         -  งานขอมูล 

         -  งานประสานกิจกรรม 

         -  งานสงเสรมิการศึกษา 

5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     

  5.1  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 

        -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 

        -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

        -  งานควบคุมและจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม 

  5.2  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

        -  งานอนามัยชุมชน 

        -  งานปองกันยาเสพติด 

        -  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ 

        -  งานสงเสริมสุขภาพ 

  5.3  งานรักษาความสะอาด 

         -  งานรักษาความสะอาด 

         -  งานกำจัดขยะและนำ้เสีย 

         -  งานสงเสรมิและเผยแพร 

 5.4  งานควบคุมโรคติดตอ 

         -  งานควบคุมโรคติดตอ 

         -  งานกำจัดพาหะนำโรค 

         -  งานสงเสรมิ  และเผยแพรความรู 
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอตัรากำลังใหม ปรับปรุงคร้ังท่ี 4 หมายเหตุ 

๖. กองสวัสดิการสังคม 

  ๖.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

        - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อ

รับผิดชอบในการปรบัปรุงชมุชนของตนเอง 

         -  งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการ

พัฒนาชุมชน 

         -  งานจัดระเบียบชุมชน 

         -  งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ

เพ่ือนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแกชุมชน 

         - งานจัดทำโครงการชวยเหลือในดานตางๆใหแก

ชุมชน 

          - งานพฒันาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและการสุขาภบิาล 

๕.๕ งานบริหารงานทั่วไป 

         -  งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง  

๖. กองสวัสดิการสังคม 

๖.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน  

        - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือ

รับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 

         -  งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการ

พัฒนาชุมชน 

         -  งานจัดระเบียบชุมชน 

         -  งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ

เพ่ือนำบรกิารข้ันพ้ืนฐานไปบริการแกชุมชน 

         - งานจัดทำโครงการชวยเหลือในดานตางๆใหแก

ชุมชน 

 

   ๖.2 งานสังคมสงเคราะห 

          - งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลน 

ไรที่พึ่ง  

          - งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ 

         - งานสงเคราะหคนชรา  คนพิการและทุพพล

ภาพ 

         - งานสงเคราะหครอบครวัและเผยแพรความรู

เก่ียวกับการดำเนนิการดำเนินชีวิตในครอบครัว 

        - งานสงเสริมและสนับสนุนองคกรสังคม

สงเคราะหภาคเอกชน 

        - งานสำรวจวิจัยสภาพปญหาสังคมตางๆ 

        - งานประสานและรวมมือกับหนวยงานอ่ืนที่

เก่ียวของเพ่ือการสังคมสงเคราะห 

        - งานใหคำปรึกษาแนะนำในดานสังคม

สงเคราะหแกผูมาขอรับบริการ 

   ๖.3 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  

        - งานสงเสริมอาชีพและขอมูลแรงงาน 

        - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 

        - งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 

        - งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรแีละสงเคราะหหญิง

บางประเภท 

      

          - งานพฒันาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและการสุขาภิบาล 

๖.2 งานสังคมสงเคราะห 

          - งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลน 

ไรที่พ่ึง  

          - งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ 

         - งานสงเคราะหคนชรา  คนพิการและทุพพล

ภาพ 

         - งานสงเคราะหครอบครัวและเผยแพรความรู

เก่ียวกับการดำเนินการดำเนินชีวิตในครอบครัว 

        - งานสงเสริมและสนับสนุนองคกรสังคม

สงเคราะหภาคเอกชน 

        - งานสำรวจวิจัยสภาพปญหาสังคมตางๆ 

        - งานประสานและรวมมือกับหนวยงานอื่นที่

เก่ียวของเพ่ือการสังคมสงเคราะห 

        - งานใหคำปรึกษาแนะนำในดานสังคม

สงเคราะหแกผูมาขอรับบริการ 

   ๖.3 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  

        - งานสงเสริมอาชีพและขอมูลแรงงาน 

        - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 

        - งานสนับสนนุกิจกรรมของเด็กและสตรี 
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โครงสรางตามแผนอตัรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม ปรับปรุงคร้ังที่ 4 หมายเหตุ 

   - งานสงเสริมอาชีพสตรี เยาวชน เพ่ือพัฒนารายได         - งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห

หญิงบางประเภท 

        - งานสงเสริมอาชีพสตรี เยาวชน เพ่ือพัฒนา

รายได 

7.หนวยตรวจสอบภายใน 
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8.2  การวิเคราะหและกำหนดตำแหนง 

ตามขอ 8.1    องคการบริหารสวนตำบลวังบาล  ไดวิเคราะหการกำหนดตำแหนงจากภารกิจที ่จะ

ดำเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต  3 ป ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการ มีเทาใด   

เพื่อนำมาวิเคราะหวาจะใชตำแหนงใด จำนวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับ

ภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ เพื่อใหการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะหตำแหนงมา

กรอกขอมลูลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ป ดังนี้ 

กรอบอัตรากำลัง  3  ป   ระหวาง  พ.ศ. 2561 – 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 
 

สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

กำลังเดิม 

อัตราตำแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 3 

ป ขางหนา 

 

เพ่ิม / ลด 

 

หมาย

เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

1 1 1 1 - - -  

รวม 2 2 2 2 - - -  

สำนักงานปลัด 

หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 1 1 1 - - -  

นิติกร (ปก/ชก) 1 1 1 1 +1 - - วาง กสถ. 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง 1 1 1 1 - - -  

ลูกจางประจำ         

นักพัฒนาการทองเท่ียว 1 1 1 1 - - - วางใหยุบ 

ภารโรง 1 1 1 1 - - - วางใหยุบ 

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนสวน 1 1 1 1 - - -  

คนงานทั่วไป 9 9 9 9 - - -  

รวม 21 21 21 21 +1 - -  
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สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

กำลังเดิม 

อัตราตำแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 

 

เพิ่ม / ลด 

 

หมาย

เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง 

ผูอำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการพัสดุ  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 +1 - - วาง กสถ. 

นักวิขาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.) 1 1 1 1 +1 - - วาง กสถ. 

ลูกจางประจำ         

นักวิชาการคลัง 1 1 1 1 - - - วางใหยุบ 

เจาพนักงานเก็บรายได  1 1 1 1 - - - วางใหยุบ 

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยนักวิชาการพัสดุ 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

รวม 8 9 9 9 +2 - -  

กองสวัสดิการสังคม 

ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

นักพัฒนาชุมชน (ปก/ชก) 1 1 1 1 +1 - - วาง 

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 2 2 2 2 - - -  

รวม 4 4 4 4 +1 - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

39

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิงแวดลอม ระดับ ตน) 

1 1 1 1 +1 - - วาง 

กสถ. 

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

ลูกจางประจำ         

คนงาน 1 1 1 1 - - - วางใหยุบ 

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรี ) 1 1 1 1 +1 - - วาง 

ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงานประจำรถขยะ 5 5 5 5 - - -  

รวม 10 10 10 10 +2 - -  
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สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

กำลังเดิม 

อัตราตำแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 

 

เพิ่ม / ลด 

 

หมาย

เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองชาง 

ผูอำนวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 1 1 1 1 - - -  

นายชางโยธา (ปง/ชง) 1 1 1 1 - - -  

ลูกจางประจำ         

นายชางโยธา 1 1 1 1 - - - วางใหยุบ 

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยนักจัดการงานชาง 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงานทั่วไป 3 3 3 3 - - -  

รวม 8 8 8 8 - - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับ ตน) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 - - วาง 

ครูผูดูแลแด็ก (อุดหนุนจากรัฐบาล) 8 8 8 8 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

ผูชวยนักวิชาการศึกษา 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยครูผูดแูลเดก็ (อุดหนุนจากรัฐบาล) 2 2 2 2 - - -  

ผูดูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐบาล) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงานทั่วไป (ดูแลเด็ก) (อุดหนุนจากรัฐบาล) 4 4 4 4 - - -  

คนงานทั่วไป (ดูแลเด็ก) 1 1 1 1 - - -  

คนงานทั่วไป  3 3 3 3 - - -  

รวม 21 23 23 23 +1 - -  

รวมทั้งส้ิน 77 76 76 76 +7 - -  
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โครงสรางสวนราชการของ  อบต.วังบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป 

ปลัดองค์การบรหิารส่วนส่วนตำบล 

( นกับรหิารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ) 

กองคลัง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

( นักบรหิารงานการคลัง ระดับต้น )  

สำนักงานปลัด อบต. 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

( นักบรหิารงานท่ัวไป ระดับต้น )  

กองช่าง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

( นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น ) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

( นักบรหิารงานการศึกษา ระดับต้น )  

กองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

( นักบรหิารงานสาธารณสุข ระดับต้น ) 

๑ งานบริหารทั่วไป 
๒ งานบริหารงานบุคคล 
๓ งานนโยบายและแผน 
๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕ งานสงเสริมการทองเท่ียว 
๖.งานนิติการ 
    

๑ งานการเงิน 
๒ งานบัญชี 
๓ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

 

๑ งานกอสราง 
๒ งานประสานสาธารณูปโภค 
๓ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๔ งานฝงเมือง 

 

๑ งานบริหารงานการศึกษา 
๒ งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
๓ งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๔ งานกิจการโรงเรียน  

 

๑ งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข        
๒ งานอนามัยและสิ่งแวดลอม                   
๓ งานควบคุมโรคติดตอ                              
๔ งานรักษาความสะอาด 
๕ งานบริหารงานท่ัวไป 

 

กองสวัสดิการสังคม 
ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) 
 

๑ งานสวัสดิการและพฒันาชุมชน 
๒ งานสังคมสงเคราะห 
๓ งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล 

( นักบรหิารงานท้องถิ่น ระดับต้น ) 

ลงั )( 
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        โครงสรางสวนราชการของ  อบต.วังบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับ กลาง) (๑) 

๑ งานบริหารท่ัวไป 
   -  ภารโรง (ลูกจางประจำ) (๑) 
   -  ผช.นักจัดการงานทั่วไป (จางตามภารกิจ) (๑) 
   -  ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ (จางตามภารกิจ) (๑) 
   -  ผช.เจาพนักงานธุรการ (จางตามภารกจิ)(วาง) (๑) 
   -  คนสวน (จางทั่วไป) (1) 
   -  คนงานท่ัวไป (จางท่ัวไป) (๓) 

๒ งานบริหารงานบุคคล 
   -  นักทรัพยากรบุคคล ชก. (๑) 

๓ งานนโยบายและแผน 
   -  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. (๑)   
   -  ผช.เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (จางตามภารกิจ)(๑)   

๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - เจาพนักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ปง.(๑)   
   - คนงานท่ัวไป (จางทั่วไป) (๖) 

๕ งานสงเสริมการทองเท่ียว 
   - นักพัฒนาการทองเที่ยว (ลูกจางประจำ) (๑) 

๖ งานนิติการ 
   - นิติการ ปก./ชก. (วาง) (๑) 
 

๑ งานการเงิน 
   -  นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (๑) 

๒ งานบัญชี 
   - นักวิชาการคลัง (ลูกจางประจำ) (1) 

๓  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
    -  นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.(๑) (วาง) 
    -  ผูชวยนักวิชาการพสัดุ(จางตามภารกิจ) (๑)  
    -  คนงานทั่วไป (จางทั่วไป) (๑)                

๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
  -  นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก.ชก. (วาง) (๑) 
  -  เจาพนักงานจัดเก็บรายได  (ลูกจางประจำ) (1) 
  -  ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได (จางตามภารกิจ)(๑) 

๑ งานกอสราง 
   -  นายชางโยธา(ลูกจางประจำ) (๑) 

๒ งานประสานสาธารณูปโภค 
   -  คนงานทั่วไป (จางท่ัวไป)  (๓) 

๓ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- นายชางโยธา ปง./ชง. (วาง) (๑)                     
- ผช. นักจัดการงานทั่วไป (จางตามภารกิจ)(๑) 
๔ งานฝงเมือง 
   -  ผช. นักจัดการงานชาง (จางตามภารกจิ) (๑) 
 

๑ งานบริหารงานการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (วาง) (๑)                     
- คนงานท่ัวไป (จางทั่วไป) (๑)              

๒ งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณ ี
   -  คนงานท่ัวไป (จางทั่วไป) (๑)                        

๓ งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   -  ครู (คศ.๑) (๘)  
   -  ผูดูแลเด็ก (จางตามภารกิจ) (2) (วาง) 
   -  คนงานท่ัวไป (ดูแลเด็ก) (จางทั่วไป) (๓) 

๔ งานกิจการโรงเรียน  
   -  คนงานท่ัวไป (จางทั่วไป) (๑) 

๑ งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข        เจาพนักงานสาธารณสุข 
                                                           ปง.(๑)  

๒ งานอนามัยและสิ่งแวดลอม                   -  ผช.นักวิชาการ
สาธารณสุข  

๓ งานควบคมุโรคติดตอ                               (จางตามภารกิจ) (๑) 

๔ งานรักษาความสะอาด  ๕.งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 - คนงาน (ลูกจางประจำ) (๑)                     - ผช.นักจัดการทั่วไป 
(ภารกิจ) (๑) 
 - พนักงานขับรถยนต (จางตามภารกิจ) (๑) 
 - คนงานประจำรถขยะ (จางทั่วไป) (๕) 

หนวยตรวจสอบภายใน 

๑ งานสวัสดกิารและพัฒนาชมุชน 
 -  นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.(๑)(วาง) 
-  ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี (จางตามภารกจิ) (วาง)(๑) 

๒ งานสงัคมสงเคราะห 
 -  ผช.นักพัฒนาชุมชน (จางตามภารกิจ) (๑) 

๓ งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
-  ผช.นักพัฒนาชุมชน (จางตามภารกิจ) (๑) 

สำนักงานปลัด อบต. 
หัวหนาสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (๑) 

กองคลัง 
ผูอำนวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานคลัง ระดับตน) (๑) 

กองชาง 
ผูอำนวยการกองชาง  

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (๑) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

(นักบริหารงานการศกึษา ระดับตน) (๑) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 (นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ระดับ

ตน) (๑) 
 

กองสวัสดกิารสังคม 
ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) (๑) 
 

รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดบั ตน) (๑) 
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องคการบริหารสวนตำบลวังบาล   ไดจัดทำแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตำบลและลูกจางของ

องคการบริหารสวนตำบลวังบาล    เพ่ือเพ่ิมพูนความรู   ทักษะทัศนคติ  ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหการ

ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือพนักงานสวนตำบล  และลูกจาง   เปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล    โดย

กำหนดใหขาราชการ หรือพนักงานสวนตำบล   และลูกจางของทุกคน   ทุกตำแหนง      ไดมีโอกาสไดรับการพัฒนา  

โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการ พนักงานสวนตำบล  และลูกจาง  ไวในแผนอัตรากำลัง 3 ป   เปนรอบ

ระยะเวลา 3 ป    เชนเดียวกับการวางแผนอตัรากำลัง 3 ป    ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด   วิธกีารหนึ่งหรือ

หลายวิธีก็ได   เชน   การปฐมนิเทศ   การฝกอบรม   การศึกษาดูงาน   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.   แนวทางการพัฒนาขาราชการ   พนักงาน   และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล 
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1. ขาราชการ   พนักงานสวนตำบล   หรือลูกจาง   ตองปฏิบัติงานดวยความต้ังใจ  มุงมั่น   

มีความซื่อสัตย สุจริต  โปรงใส   สามารถตรวจสอบได 

  2. ขาราชการ   พนักงานสวนตำบล   หรือลูกจาง   ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเต็มกำลัง

ความสามารถรอบคอบ   รวดเร็ว   ขยันหมั่นเพียร   ถูกตองสมเหตุสมผล   โดยคำนึงถึงผลประโยชนของทางราชการ

และประชาชนเปนสำคัญ 

  3. ขาราชการ   พนักงานสวนตำบล   หรือลูกจาง   พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา  และ 

ใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ 

  4.  ขาราชการ   พนักงานสวนตำบล   หรือลูกจาง   พึงดูแลรักษา  และใชทรัพยสินของทาง 

ราชการอยางประหยัด   คุมคา   โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย  หรือสิ้นเปลืองเย่ียงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอ 

ทรัพยสนิของตนเอง 

  5. ขาราชการ   พนักงานสวนตำบล   หรือลูกจาง   พึงชวยเหลอืในทางทีช่อบ  รวมทั้งสงเสริม

สนับสนนุใหเกิดความสามัคคี   รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม 

  6.  ขาราชการ   พนักงานสวนตำบล  หรือลูกจาง   พึงปฏิบัติตอผูรวมงาน  ตลอดจนผูเก่ียวของดวย

ความสุภาพ   มีนำ้ใจ  และมนุษยสัมพันธอนัดี 

  7. ขาราชการ   พนักงานสวนตำบล   หรือลูกจาง    พึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ

ดวยความเปนธรรม   เอ้ือเฟอ   มีน้ำใจและใชกริยาวาจาสภุาพออนโยน   เม่ือเห็นวาเร่ืองใดไมสามารถปฏบิัติไดหรือไม

อยูในอำนาจหนาท่ีของตนจะตองปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำใหติดตอยังหนวยงาน  หรือบุคคลที่ซ่ึงตนทราบวา

มีอำนาจหนาที่เกี่ยวของกับเร่ืองนั้น ๆ  ตอไป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  ประกาศคุณธรรม    จริยธรรมของขาราชการ   พนกังาน   และลูกจาง   
ขององคการบริหารสวนตำบล 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


