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แผนอัตรากำลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
1. หลักการและเหตุผล
การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คนให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจสำคัญคือ การกระจายอำนาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือที่เราเรียกว่า
“Let the manager manages”
การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงานบุคคล
ใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ การวางแผนกำลังคนเป็นเทคนิค
หนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
และยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็ นในระยะสั้นหรือระยะยาวได้เป็น
อย่างดีด้วย แนวคิดที่จะทำให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านกำลังคน (Manpower/workforce Stability) นั้นมีอยู่
สองประการ ได้แก่
(1) ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะทำให้คนที่มีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กร และสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคนกลุ่มนี้
ได้ตลอดเวลา
(2) การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการขาดกำลังคน หรือ การสูญเสียกำลังคนในองค์กร เนื่องจาก
จะทำให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านกำลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสายอาชีพ
จะมีรอบการเปลี่ยนผ่าน หรือ การหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งผู้เขียนขอใช้คำว่าวัฏจักร
สายอาชีพ (Career life cycle) เมื่อไร จำนวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีที่สุด
สำหรับการวางแผนกำลังคนนั้นปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจคำนึงถึงได้แก่
2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จำนวนพนักงานนั้นจะถู กเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจำนวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะทำให้ผู้บริหาร
สามารถกำหนดสัดส่วนกำลังคนโดยอาจใช้สูตรต่าง ๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้ขนาดกำลังคน
ในแต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดกำลังคนหรือไม่
2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กร การทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานในแต่ละ
ฝ่ายจะทำให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจำนวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุ หรือ คิดจะลาออก โดยเฉพาะหาก
มีข้อมูลมาในอดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใดจะทำให้ผู้ บริหารสามารถ
ประเมินได้ว่าจะขาดกำลังคนเท่าไรและจะต้องเตรียมหากำลังคนเพื่อมาทดแทนเมื่อใดและจำนวนเท่าไรและ
ตลาดแรงงานไหน
2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลน การที่ผู้บริหารทราบว่าจะหากำลังคนในสาย
งานที่มีความขาดแคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุด จะทำให้องค์กรมีความ
ได้เปรียบเป็นอย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน
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2.4 ปัจจัยด้านจำนวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปี การที่ผู้บริหารทราบ
โดยเฉลี่ยแล้วองค์กรจะขาดกำลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะทำให้ผู้ บริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณ
ล่วงหน้าได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพิ่มขึ้น
2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียกำลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปีปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง
เนื่องจากจะทำให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝ่ายไหนที่มีความจำเป็นจะต้องเตรียมกำลังคนเป็นอันดับ
แรก และฝ่ายไหนที่ต้องมีการเตรียมกำลังคนเป็นฝ่ายสุดท้าย ทั้งนี้จะทำให้ผู้บริหารสามารถกำหนดแผนการขาด
แคลนกำลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหากำลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า
สำหรับการวางแผนกำลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จำนวนคน การพัฒนาคนใน
องค์การ การใช้คน และการควบคุมคน โดยที่องค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนที่มี คุณสมบัติ
คุณภาพและคุณลักษณะตามที่ต้องการในหน่วยงานต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง
ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ได้ให้ความหมายของ
การวางแผนกำลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. การวางแผนกำลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของแรงงาน การ
กำหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพสำหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสำหรับการวางแผนคัดเลือก และ
การเลื่อนตำแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าทำงาน
2. การวางแผนกำลังคน คือ การวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง
ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอื่น ๆ
3. การวางแผนกำลังคน คือ นโยบายด้านกำลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ ตาม
กรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของกำลังแรงงานของชาติ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่
โครงสร้างของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ด้าน
อาชีพอุตสาหกรรมและแรงงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วย
เครื่องจักร
4. การวางแผนกำลังคนเป็นกระบวนการที่ทำให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของ
บุคคลในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัด
สูงสุดสำหรับความสำคัญของการวางแผนกำลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 การวางแผนกำลังคนทำให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าในอนาคตจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
4.2 การวางแผนกำลังคนทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งนี้เพื่อปรับการใช้กำลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4.3 การวางแผนกำลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกระบวนการ
วางแผนองค์การ
4.4 การวางแผนกำลังคนจะทำให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ลูกจ้างผลิตได้กับเกณฑ์
ที่องค์การตั้งไว้
4.5 การวางแผนกำลังคนจะทำให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในแต่ละ
อาชีพและในละระดับ
4.6 การวางแผนกำลังคนจะทำให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะของบุคคล
ให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดให้ ซึ่งจะเป็นผลทำให้ทั้ง
องค์การและบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว
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4.7 การวางแผนกำลังคนจะทำให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในอนาคตเพื่อการกำหนด
วัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่าง ๆ
4.8 การวางแผนกำลังคนจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์สูงสุด
เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจำนวนมากและต้องใช้เวลามาก
ความจำเป็นในการทำแผนอัตรากำลัง
1. การวางแผนอัตรากำลัง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับตำแหน่ง ต้อง
ดำเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่ว ยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยกำหนดเป็นแผนอัตรากำลังล่วงหน้า 3/5 ปี
2. ต้องมีแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลและแผนงบประมาณ
(แผนงบแบบ PPB: Planning Programming Budgeting) การกำหนดอัตรากำลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน
โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกำลังคน)
3. การทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตำแหน่ง (Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพื่อป้องกันปัญหาหน้าที่
ซ้ำซ้อน คนล้นงาน และกำลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน
4. เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งระบบไปพร้อม ๆ กัน ทั้งหน้าที่ของ
หน่วยงาน โครงการ ระบบงาน การกำหนดตำแหน่ง และการปรับระดับตำแหน่ง
อีกทั้งระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ก็ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆไว้ เช่น
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่ว ไปเกี่ย วกั บ อัต ราตำแหน่ง กำหนดให้ค ณะกรรมการข้ าราชการหรื อ พนัก งานส่ว นท้ องถิ ่น (ก.จังหวั ด)
กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวน
เท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน
ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ที่jจะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนด
1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
เป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจหน้าที่
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน
วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกำหนด
ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล จึงได้จัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
1. การปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้
ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง หน่วยงานมีบทบาท
หน้าที่อย่างไร
2. การปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิมเหมาะสมหรือไม่ มี
ปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง
3. ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบทั้งจำนวน ระดับและ
สายงาน เพื่อดูว่าการมอบหมายหน้าที่งานเป็นไปตามที่ ก.อบต. กำหนดหรือไม่ มีการใช้คนไม่ตรงกับตำแหน่งที่
ก.อบต. กำหนดบ้างไหม
4. การกำหนดกรอบอัตรากำลัง พิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) หน่วยงานมีโครงการหรือ
แผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐ
5. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ตำแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีความ
เข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์ จะช่วยให้กระบวนการกำหนดตำแหน่งมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้น ๆ
6. การจัดทำรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตำแหน่งใด
มีหน้าที่การงานอะไรบ้าง ทำให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ตำแหน่ง การตรวจสอบการกำหนดตำแห่ง และ
เป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย
7. สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหาอะไรจะแก้ปัญหา
ด้วยวิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม
8. สร้างและรักษานักวิชาการไว้ในระบบราชการ มีการนำหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งโดยพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ สร้างความก้าวหน้าในสายงาน
- ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ชำนาญการ ใช้ความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง มีประสบการณ์และ
ระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน
- ปฏิบัติงานโดยอิสระเป็น ปฏิบัติงานด้วยตนเองมากกว่า 80 %
- ลักษณะงานเป็นการวิเคราะห์วิจัยทางวิชาการระดับสูง/ถ่ายทอดคามรู้/พัฒนาการทางด้าน
วิชาการ
- กำหนดขึ้นตามความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ
- กำหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายตำแหน่ง
- มีระบบการเข้าสู่ตำแหน่ง ระบบการเลื่อนตำแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นตำแหน่งที่กำหนด
เป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ
- มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกตำแหน่ง
- การวัดผลงานใช้คณะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากผลงานย้อนหลัง
9. การปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการวางแผนอัตรากำลัง ซึ่งหน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง โดยต้อง
- ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องทำบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุงอะไร
- ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจำและงานวิชาการ
- ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
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10. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่เหมาะสม ไม่
ซ้ำซ้อน
11. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลมีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ตามกฎหมายจัดตั้ งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
12. เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
13. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรขององค์ การ
บริหารส่วนตำบลวังบาล
14. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลสามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจ และยุบ
เลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการต่อการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
15. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำหนด
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
โดยทั่วไปการกำหนดจำนวนตำแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กร ควรคำนึงถึงการกำหนดให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับ
ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน ในการวิเคราะห์จำนวนตำแหน่งจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่ง
วิธีการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนที่จะพิจารณาวิเคราะห์จำนวนตำแหน่งในส่ วน
ราชการใด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดพื้นฐานในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ
1. หน้าที่ ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานที่จะ
กำหนดจำนวนตำแหน่งให้
2. การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตรากำลังให้หน่วยงานที่จะกำหนดตำแหน่ง โดยจำเป็นต้อง
ทราบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมและที่จะกำหนดเพิ่มขึ้นใหม่
3. เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้อำนาจ
แก่ส่วนราชการนั้นเพิ่มขึ้น มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตาม
โครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใด หรือรองรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลในด้านใด หรือตามนโยบายของผู้บริหาร งานเดิมมี
อะไรบ้าง ที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมจะปฏิบัติ ให้สำเร็จลุล่วงลงได้ เช่น
การเพิ่มโครงการหรือมีการเพิ่มหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
เป็นต้น
4. เกณฑ์การคำนวณจำนวนตำแหน่ง ซึ่งส่วนราชการได้กำหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลจะกำหนดจำนวนตำแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบ
กำลังคนที่มีอยู่เดิมกับภาระงานที่ต้องทำ โดยคำนวณมาตรฐานการทำงานให้ได้ว่า คน 1 คน ใน 1 วัน สามารถ
ทำงานในตำแหน่งได้มากน้อยเพียงใด และภาระงานทั้งปีที่จะมีจำนวนเท่าใด เพื่อที่จะคำนวณว่าใน 1 ปี ใช้
จำนวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั้ น และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ที่คำนวณไว้
หรือไม่
5. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะกำหนดขึ้นใหม่เป็นรายตำแหน่ง ควรทราบก่อนว่า
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Mission Oriented) นั้นเป็นอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ที่ควร
ปฏิบัติงานเท่านั้น (Function Oriented)
ขั้นตอนสำหรับการวางแผนอัตรากำลังประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลมีดังนี้
1. ทบทวนกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
2. ทำการสำรวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องทำ
เพิ่มหรือไม่จำเป็นต้องทำหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำได้
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนอัตรากำลังประจำปี เช่น จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
4. นำงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรมาคำนวณอัตรากำลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือน
บุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน
5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio
analysis) ประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานต่ออุปกรณ์
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6. นำการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
7. จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ
8. ควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำปี
9. ดำเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจำนวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลีย่ คนจาก
หน่วยงานที่มีอัตรากำลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากำลังขาด
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากำลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงกำลังเงิน กำลัง
งบประมาณ กำลังคน กำลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็น
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่ง รัฐบาลต้องการความเป็น
อัน หนึ่งอัน เดีย วกัน ทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นดำเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้
1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่ น และงานที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การกำจัดขยะมูลฝอย
2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่นงานดับเพลิง
2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสำคั ญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น
การจัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น
2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น หากปล่อยให้ประชาชนดำเนินการเองอาจไม่ได้รับ
ผลดีเท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีโรงรับจำนำ การจัดตลาดและงานต่าง ๆ ที่มีรายได้ โดยสามารถเรียกค่าบริการ
จากประชาชน
3 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
4.กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
5.กำหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อกำหนดความจำเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคำนึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างจ้างประจำใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง
6. กำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวนตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7. จัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่าย
8. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
๑.๑ ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า มาทางทิศตะวันตกของอำเภอ หล่ม
เก่าเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหล่มเก่าอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย
๑.๒ เนื้อที่
ตำบลวังบาลมีพื้นที่ประมาณ 103.81 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 64,441 ไร่
๑.๓ ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของ ตำบลวังบาล ทางทิศตะวันตกของตำบลเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดเป็น
ทิวยาว ลักษณะพื้นที่จะลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ และมีลำห้วยวังบาลไหลผ่านทางตอนกลาง
ของตำบล
๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลวังบาล มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๑6 หมู่บ้าน
๑.๕ จำนวนครัวเรือนและประชากร
จำนวนครัวเรือนมีทั้งหมด
จำนวนประชากร มีทั้งหมด
แยกเป็น
ชาย
หญิง

2,957
11,646
5,676
5,970

ครัวเรือน
คน
คน
คน
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1.6 จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลวังบาล มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อหมู่บ้าน
ภูปูน
นาทราย
นาทราย
น้ำครั่ง
น้ำครั่ง
หนองไผ่
น้ำครั่งน้อย
วังบาล
วังบาล
วังบาล
เหมืองแบ่ง
ขี้นาค
ห้วยหอย
ทับเบิก
วังบาล
ทับเบิกใหม่
รวม

เพศชาย (คน)
217
267
266
330
205
98
156
250
359
470
545
431
264
876
242
700
5,676

เพศหญิง (คน)
201
300
310
392
211
108
134
323
421
531
575
442
297
856
235
634
5,970

รวม (คน)
418
567
576
722
416
206
290
573
780
1,001
1,120
873
561
1,732
477
1,334
11,646

ครัวเรือน
105
142
161
180
120
57
71
166
228
283
281
220
144
419
128
252
2,957

๑. สภาพทางเศรษฐกิจ
๑.๑ อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 14.34 ของประชากรทั้งตำบล
และร้อยละ 72.70 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการ
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยาสูบ มะขามหวาน เลี้ยงสัตว์ และปลูกกะหล่ำปลี
1. การอุตสาหกรรม
แห่ง
2. ร้านค้า
66 แห่ง
3. ร้านซ่อม ฯ
6
แห่ง
4. ฟาร์มไก่
3
แห่ง
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๑.๒ หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ปั๊มน้ำมัน ๔ แห่ง
โรงสี
13 แห่ง
๑.๓ สภาพสังคม
การศึกษา
1.โรงเรียนระดับประถมศึกษามี 3 แห่ง คือ
๑. โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
2. โรงเรียนบ้านขี้นาค
3. โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง
๒. โรงเรียนขยายโอกาส 3 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านวังบาล
2. โรงเรียนบ้านท่าข้าม
3. โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทักเบิก
๔. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
11 แห่ง
๕. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สำนักสงฆ์
จำนวน
10 แห่ง
- มัสยิด
จำนวน
2
แห่ง
- ศาลเจ้า
จำนวน
4
แห่ง
๖. สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมี 3 แห่ง (ร.พ.สต.)
บ้านวังบาล หมู่ที่ 10
บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 13
บ้านทับเบิก หมู่ ๑4
๗. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่พักสายตรวจประจำตำบล 2 แห่ง
๘. การบริการพื้นฐาน
๑. การคมนาคม
- ทางหลวงแผ่นดิน
จำนวน
- ทางหลวงจังหวัด
จำนวน
- ถนนหมู่บ้าน
จำนวน
- ทางหลวงชนบท
จำนวน
๒. การโทรคมนาคม
มีตู้โทรศัพท์ภายในตำบล 12 ตู้
๓. การไฟฟ้า

1
1
27
1

สาย
สาย
สาย
สาย

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ได้ให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล วังบาล
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4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำห้วย
- หนองน้ำ
5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- สระเก็บน้ำ
- ประปาหมู่บ้าน
- ฝาย
- บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
- บ่อบาดาล
- ถังเก็บน้ำ

จำนวน
จำนวน

20
10
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

สาย
แห่ง
4
3
5
40
30
50

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

11
แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง
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วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้ การกำหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในการพัฒนาที่จะ
นำไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
“มีเศรษฐกิจดี ตำบลน่าอยู่ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาพร้อมทุกด้าน”

2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
“ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
1. สร้างระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล
2. จัดให้มีน้ำ อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่งให้สะดวก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคง
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการกินดี อยู่ดี
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สู่การบริหารจัดการที่ดี ให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
6. สร้างความมั่นคงปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
7. กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
8. พัฒนาแหล่งโบราณวัตถุเป็นแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา
พันธกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ (Mission)
1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น
3. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพั ฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล จึงได้
กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพและ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรอย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
เกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน และการบริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการดูแลบำรุงรักษา
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนา ดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และ
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิน่
แนวทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการกีฬา และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ 4
ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการสาธารณสุข และป้องกันโรคติดต่อ
แนวทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
แนวทางการพัฒนาที่ 6
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปกครองตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
แนวทางการพัฒนาที่ 4
สนับสนุนกิจกรรมการจัดทำผังชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5
ส่งเสริมระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2
พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย
แนวทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4
ส่งเสริมและสนับสนุนพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน
แนวทางการพัฒนาที่ 5
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

15
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. พัฒนาแหล่งน้า/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
3. ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นจุดขายของ
การท่องเที่ยว
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากทุกภาค
ส่วนทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตร ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
กลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและการบริการภาครัฐแก่
ประชาชน
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ และเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม/จิตสานึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย
3. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ
3. การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้ เพื่อความมั่นคงทางพลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
3. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
วิสัยทัศน์
“ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดให้มีและบำรุงเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค มีแหล่งน้ำ
2. จัดให้มีการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การป้องกันและบำบัดรักษาโรค
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
4. ส่งเสริมการปลูกป่า เสริมสร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย
5. จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน
1.2 สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร
1.3 สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
2.2 การส่งเสริม และสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและการต่อต้านยาเสพติด
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.5 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและคนชรา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
3.1 การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร
3.2 สนับสนุนกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ
3.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
3.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนห
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.2 สนับสนุนกิจกรรมด้านสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
4.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในท้องถิ่น
5.2 พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5.3 การสนับสนุนกิจกรรมผังเมืองรวม
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นโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 15 พฤศจิกายน
2555 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้
1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โครงสร้างพื้นฐาน สะพาน เส้นทาง
คมนาคม ทางลำลองและอื่น ๆ ให้มีและใช้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ พร้อมผลักดัน โครงการผันน้ำจากลำน้ำหมันบนภูทับเบิกลงสู่อ่างเก็บน้ำวังภูหนีบ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ลำคลอง ลำห้วย เหมืองฝาย และท่อส่งน้ำ
เพื่อให้มีน้ำใช้ในภาคเกษตรกรรมและอื่น ๆอย่างเพียงพอ
1.4 พัฒนาเส้นทางเหมืองแบ่ง-ทับเบิก ให้ได้มาตรฐาน
1.5 ประสานหน่วยงานภาครัฐ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ
2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 น้ อ มนำแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดำริ ไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ อ ย่ า งจริ ง จั ง
จัดให้มีชุมชนต้นแบบ ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในรูปแบบสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการฝึก
อาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ ตลอดจนพันธุ์พืช ไปใช้ในภาค
เกษตรกรรม โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
2.4 เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน และส่งเสริมด้านการตลาด
3. นโยบายด้านสังคม
3.1 ขยายศักยภาพในแผนงาน โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นการ
พัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งด้านการจัดสวัสดิการชุมชน ด้านการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่าง ๆ เช่น เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น
3.2 ส่งเสริมและพัฒนางานด้านบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน
3.3 ส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พร้อมพัฒนาบุคลากร ให้
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งค่าตอบแทนตามแผนงานโครงการ
3.4 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมสนับ สนุน “โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง”ตำบลวังบาล เพื่อการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ให้กับบุคลากรในชุมชนอย่างทั่วถึง
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังบาล ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน ตามแผนงานโครงการ ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด พร้อมพัฒนาศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังบาล ในภารกิจด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
4.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ประชาชน
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตำบล
วังบาล ต่อไป

19
5. นโยบายด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ดำเนินการควบคุมโรคในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนเคมีภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ อุปกรณ์ ตามมาตรฐาน
ทางการสาธารณสุข
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ในการบริการทางแพทย์ การสาธารณสุขในชุมชน ให้ได้มาตรฐาน
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน ทั้งด้านวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวมทั้งค่าตอบแทนตามแผนงานโครงการสาธารณสุข
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครื่องออกกำลังกายในชุมชน เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
5.5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ให้คงอยู่คู่ชุมชน
5.6 กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล
5.7 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
6. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
6.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิก โดยปรับปรุงสนามกลางหมู่บ้านทับเบิกเป็นศูนย์บริการการ
ท่องเที่ยว พัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำวังภูหนีบ ให้เป็นสถานที่พักผ่อน และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและสถานที่สำคัญใน
ชุมชน
6.2 จัดให้มีระบบข้อมูลการท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งตำบล พร้อมทั้งจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรายได้ จากแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน
ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาในชุมชน การแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลรวมทั้งระดับอำเภอและ
จังหวัด
7. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ หลัก
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติกรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่าและหลักความพึงพอใจ
7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยยกระดับเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านสู่สภาประชาคมระดับตำบล เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนกำหนดแผนพัฒนาตำบลอย่างเป็นรูปธรรม ตรงกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการทำงานได้
7.3 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงและ
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ ภายใต้คำขวัญ อบต.พึ่งได้
7.4 ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ให้ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานใหม่
อยู่เสมอ จัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นของงาน หรือโครงการที่จะทำให้สอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ และ
ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติต่าง ๆให้เหมาะสม
7.5 บริหารงานบุคคลให้ได้มาตรฐานทั่วไป ปรับปรุงอัตรากำลังพนักงานจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังบาล พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเกิดทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
7.6 สร้างระบบการควบคุมตนเอง โดยมีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะ
ทำให้สามารถผลักดันการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.7 ปรับ ปรุงอาคารสถานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกให้
เหมาะสม พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที
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การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล แบบองค์รวม มี
ดังนี้
จุดแข็ง (Strength=s)
1. มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร เช่น การปลูกข้าว การเลี้ยงปศุสัตว์
2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
3. มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านค้าชุมชน กลุ่มเกษตรกร
4. มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปจังหวัดอื่น ๆ
5. มีสถาบันศึกษาภาครัฐ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
6. มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
7. มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างลงตัว
8. มีสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศูนย์ฝึกอบรมทางจิตใจ
จุดอ่อน (Weak-W )
1. พื้นที่การเกษตรขาดน้ำและการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
2. ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ ที่มีความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม
3. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร
4. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา
5. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต ของประชาชน
6. ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. บางพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
8. การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร
โอกาส (Opportunity – O)
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างในสินค้า
2. การขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3. การส่งเสริมสินค้าโอทอปในตำบล
4. โอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
5. จังหวัดให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน / ครอบครัว
6. การส่งเสริมในด้านสถาบันครอบครัว
อุปสรรค ( Threat – T )
1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
2. วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มขาดแคลน
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
5. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน
6. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น
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การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เป็นรายด้านแยก
ตามยุทธศาสตร์ พบว่า
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength=s)
1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ พอสมควร
2. มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร
3. มีบ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค
4. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต พอสมควร
จุดอ่อน (Weakness=W)
โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ดีพอ ถนนบางแห่งเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
และบางแห่งขาดการบำรุงรักษา ทำให้การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน
โอกาส (Opportunity=O)
1. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุนงบประมาณใน
เส้นทาง สายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจำนวน มากอย่างต่อเนื่อง
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน
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2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จุดแข็ง (Strength=s)
1.ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและ
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่
จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4.องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและตำบลอย่าง
ต่อเนื่อง 5.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รดน้ำผู้สูงอายุ
แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ
6.การส่งเสริมในเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดย สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ
เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านวังบาล โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านน้ำครั่ง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ประชาชนยังขาความสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองค์การบริหารส่วนตำบล
ยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง
4.ผู้นำระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างจริงจัง
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงาน
กัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทำงาน ประชาชนจึง
เกิดความเบื่อหน่าย
3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชน ทำ
ให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว
4. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถทำได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลได้ เช่น โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
๒.. องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในตำบลได้โดยใช้
กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและตำบล
๓. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
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3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strength=s)
1.มีคณะกรรมการศูน ย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลทำหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ตำบล และ
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
๒.องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
3.การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการดำเนินการที่เป็น
รูปธรรม
โอกาส (Opportunity=O)
1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ
2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดำเนินการของกลุ่มต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงาน
กัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทำงาน ประชาชนจึง
เกิดความเบื่อหน่าย
3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล ทำให้เป็นอุปสรรคใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว
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4.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
จุดแข็ง (Strength=s)
1. สภาพพื้นที่ของตำบลวังบาลมีสภาพเป็นภูเขาและมีทรัพยากรป่าไม้ จึงทำให้มีปริมาณน้ำฝนมากในฤดูฝน
๒. มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำได้
จุดอ่อน (Weakness=W)
1.คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำยังไม่เข้มแข็ง ไม่สามารรถบริหารการใช้น้ำได้
๒.มีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้น้อย
โอกาส (Opportunity=O)
1. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส่วนราชการส่วนกลาง ในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
2. การได้รับสนับสนุนจาก อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำ ถังน้ำ
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)
1. พื้นผิวดินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นานเนื่องจากเป็นดินผสมก้อนกวด
๒. ประชาชนยังไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการน้ำ

25
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
จุดแข็ง (Strength=s)
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
กำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ผู้นำชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย
2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทำได้ไม่ทั่วถึง
โอกาส (Opportunity=O)
1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความสำคัญ และได้กำหนดไว้เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
2. กระแสสังคม ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)
1.การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐบาล
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
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6.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
จุดแข็ง (Strength=s)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้กับข้าราชการการเมืองและบุคลากร
อย่างสม่ำเสมอ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
3. องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเกณฑ์ต่ำ
โอกาส (Opportunity=O)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ มีโอกาสได้รับ
การสนับสนุนมาก
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เช่น
อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล
4.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสาย
งานทีเ่ กี่ยวข้องครอบคลุมทุกตำแหน่ง
อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T)
1.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์
2.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้ ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่
ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
3. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในหลายงาน เช่น การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
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ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมสอดคล้องกับการขยาย
เส้นทางและผิวจราจร
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1. จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และเป็นกิจกรรมนันทนาการให้รู้รักสามัคคี มี
น้ำใจนักกีฬา
2. ฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดเพื่อเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์
ด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อ
ยกระดับรายได้ของประชาชนในตำบลให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด
2. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่เยาวชนรุ่นหลังสืบสานต่อไป
3. ส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญทางศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ
ด้านสาธารณสุข
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การควบคุ ม และป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก โรคพิ ษ สุ น ั ข บ้ า โรคเลปโตสไปโรซีส
โรคไข้หวัดนก โรคไวรัสโควิด 19
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดินโดยการทำเกษตรอินทรีย์
2. ส่งเสริมการเกษตรชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในเขตตำบลให้น่าอยู่
ด้านการเมืองการบริหาร
1. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างระบบการคลัง การบริหารบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถตอบสนองกับการ
บริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด
4. ส่งเสริมการจัดหารายได้อื่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ได้จัดเก็บเพื่อนำมาพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล
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5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และตามกฎหมายอื่น
ตลอดจนการดำเนินการตามภารกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถกำหนดแบ่งภารกิจ ได้เป็น 7
ด้าน ดังต่อไปนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
3. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))
5. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา 16 (2))
6. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16(4))
7. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
2. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
3. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68(4))
4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
5. การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14))
6. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(มาตรา 68(8))
3. การผังเมือง (มาตรา 68(13)) และ (มาตรา 16 (25))
4. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(มาตรา 16(17))
5. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
6. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))
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5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
2. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
5. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11))
6. การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
8. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
9. การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8))
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
2. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
2. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 67(8))
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจำเป็นและสมควร
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1))
3. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16 (15))
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการข อง
ประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วย การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
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หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึ ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
มาตรา 16 หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลจะดำเนินการ
ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
4. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
6. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
2. การส่งเสริมการเกษตร
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4. การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการกองทุนหมู่บ้าน
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
องค์การบริห ารส่วนตำบลวังบาล กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่ว น ได้แก่
สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนสวัสดิการ
สังคม กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวนทั้งสิ้น 21 อัตรา ลูกจ้างจำนวนทั้งสิ้น 7 อัตรา พนักงานจ้างทั้งสิ้น
จำนวน 32 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก
ในสำนักงานปลัด ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนสวัสดิการสังคม ซึ่งจำนวน
บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่ อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความ
จำเป็นต้องขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่และปรับปรุงสายงานของพนักงานส่วนตำบล เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
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8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าวโดย
องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการกำหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย
และในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมี
ปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
1. สำนักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานประชาสัมพันธ์
- งานกิจการสภา
1.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกัน
- งานฟืน้ ฟู
- งานกู้ภัย
1.3 งานบริหารงานบุคคล
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
1.4 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานงบประมาณ
1.5 งานสงเสริมการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานพัฒนาการท่องเที่ยว
- งานวางแผนการท่องเที่ยว
1.๖ งานนิติการ
- งานนิติการและการพาณิชย์
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง พ.ศ.2564 - 2566
1. สำนักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานประชาสัมพันธ์
- งานกิจการสภา
1.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกัน
- งานฟืน้ ฟู
- งานกู้ภัย
1.3 งานบริหารงานบุคคล
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
1.4 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานงบประมาณ
1.5 งานสงเสริมการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานพัฒนาการท่องเที่ยว
- งานวางแผนการท่องเที่ยว
1.6 งานนิติการ
- งานนิติการและการพาณิชย์
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สนิ และแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ
3.4 งานผังเมือง
- งานสำรองและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดและตกแต่งสถานที่
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารงานการศึกษา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูล
- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
- งานการกีฬา
4.2 งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
- งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
- งานอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมท้องถิ่น
- งานศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง พ.ศ.2564 - 2566
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สนิ และแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ
3.4 งานผังเมือง
- งานสำรองและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดและตกแต่งสถานที่
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารงานการศึกษา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูล
- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
- งานการกีฬา
4.2 งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
- งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
- งานอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมท้องถิ่น
- งานศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
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4.3 งานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
4.4 งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง พ.ศ.2564 - 2566
4.3 งานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
4.4 งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา

5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 งานอนามัยและสิง่ แวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
5.3 งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
5.4 งานควบคุมโรคติดต่อ
- งานควบคุมโรคติดต่อ
- งานกำจัดพาหะนำโรค
- งานส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้

5.1 งานอนามัยและสิง่ แวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
5.3 งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
5.4 งานควบคุมโรคติดต่อ
- งานควบคุมโรคติดต่อ
- งานกำจัดพาหะนำโรค
- งานส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้

๕.๕ งานบริหารงานทั่วไป

๕.๕ งานบริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง

- งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง

๖. กองสวัสดิการสังคม

๖. กองสวัสดิการสังคม

๖.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อ
รับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
- งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่
ชุมชน

๖.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อ
รับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
- งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่
ชุมชน

หมายเหตุ

36
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
๖.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (ต่อ)
- งานพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและการสุขาภิบาล
๖.2 งานสังคมสงเคราะห์

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง พ.ศ.2564 - 2566
๖.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (ต่อ)
- งานพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและการสุขาภิบาล
๖.2 งานสังคมสงเคราะห์

- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน
ไร้ที่พึ่ง

- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน
ไร้ที่พึ่ง

- งานสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยพิบัติต่าง ๆ
- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพล

- งานสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยพิบัติต่าง ๆ
- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพล

ภาพ

ภาพ

- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการดำเนินการดำเนินชีวิตในครอบครัว
- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคม
สงเคราะห์ภาคเอกชน
- งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
- งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการดำเนินการดำเนินชีวิตในครอบครัว
- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคม
สงเคราะห์ภาคเอกชน
- งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
- งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

๖.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

๖.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิง
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์
บางประเภท
หญิงบางประเภท
- งานส่งเสริมอาชีพสตรี เยาวชน เพื่อพัฒนา
- งานส่งเสริมอาชีพสตรี เยาวชน เพื่อพัฒนา
รายได้
รายได้
7.หน่วยตรวจสอบภายใน
7.หน่วยตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ
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8.2 การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง
ตามข้ อ 8.1 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลวั ง บาล ได้ ว ิ เ คราะห์ ก ารกำหนดตำแหน่ ง จากภารกิ จ
ที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด
เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เพื่อให้
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่ง มา
กรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 25๖4 – 25๖6
ส่วนราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
รวม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคล ชก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก
นิติกร ปก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก
เจ้าพนักงานธุรการ ปง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง)
ลูกจ้างประจำ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ภารโรง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนสวน
คนงานทั่วไป
รวม

กรอบ
อัตรา
กำลังเดิม
1

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
เพิ่ม / ลด
หมาย
3 ปี ข้างหน้า
เหตุ
25๖4 25๖5 25๖6 25๖4 25๖5 25๖6
1
1
1
-

1

1

1

1

-

-

-

๒

๒

๒

๒

-

-

-

1

-

-

-

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๑
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

1
1

1
1

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

1
7

1
7

1
7

1
7

-

-

-

21

21

21

21

-

-

-
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ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กำลังเดิม

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)

1

นักวิชาการการเงินและบัญชี ชก
นักวิขาการจัดเก็บรายได้ ปก
นักวิชาการพัสดุ ปก
ลูกจ้างประจำ
นักวิชาการคลัง
เจ้าพนักงานเก็บรายได้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

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
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

10

10

10

10

-

-

-

1
๑

กองช่าง
1
๑

1
๑

1
๑

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

2
7

2
7

2
7

2
7

-

-

-

รวม
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา ชง
ลูกจ้างประจำ
นายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
รวม

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
เพิ่ม / ลด
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
หมาย
3 ปี ข้างหน้า
เหตุ
25๖4 25๖5 25๖6 25๖4 25๖5 25๖6
กองคลัง
1
1
1
-
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กรอบ
อัตรา
กำลังเดิม

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
เพิ่ม / ลด
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
หมาย
3 ปี ข้างหน้า
เหตุ
25๖4 25๖5 25๖6 25๖4 25๖5 25๖6
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ระดับ ต้น)
นักวิชาการสาธารณสุข ปก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปง
ลูกจ้างประจำ
คนงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรี )
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป

1

1

1

1

-

-

-

1
๑

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

๑
1
1
1

๑
1
1
1

๑
1
1
1

๑
1
1
1

-

-

-

คนงานประจำรถขยะ

4

4

4

4

-

-

-

๑2

12

12

12

-

-

-

1

-

-

-

รวม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับ ต้น)
นักวิชาการศึกษา ปก
ครูผู้ดูแลแด็ก (อุดหนุนจากรัฐบาล)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐบาล)
ผู้ดูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐบาล)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (ดูแลเด็ก) (อุดหนุนจากรัฐบาล)
คนงานทั่วไป (ดูแลเด็ก)
คนงานทั่วไป
รวม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1
1
1
1
๘

๑
๘

๑
๘

๑
๘

-

-

-

1
๑
๒
๑

1
๑
๒
๑

1
๑
๒
๑

1
๑
๒
๑

-

-

-

๔
1
๓

๔
1
๓

๔
1
๓

๔
1
๓

-

-

-

๒3

๒๓

๒๓

๒๓

-

-

-

กสถ.
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ส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นักพัฒนาชุมชน ปก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
รวม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก)
รวม
รวมทั้งสิ้น

กรอบ
อัตรา
กำลังเดิม

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
เพิ่ม / ลด
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
หมาย
3 ปี ข้างหน้า
เหตุ
25๖4 25๖5 25๖6 25๖4 25๖5 25๖6
กองสวัสดิการสังคม

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

๒

๒

๒

๒

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

5

5

5

5

-

-

-

หน่วยตรวจสอบภายใน
1
1
1
1
1
1

1
1

-

-

-

81

81

-

-

-

81

81
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8. โครงสร้างส่วนราชการของ อบต.วังบาล
ปลัดองค์การบริหารส่วนส่วนตำบล
( นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง )

หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
( นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น )

ลัง 6)(
สำนักปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )

กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )

๑ งานบริหารทั่วไป
๒ งานบริหารงานบุคคล
๓ งานนโยบายและแผน
๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๖.งานนิติการ
7.งานตรวจสอบภายใน

๑ งานการเงิน
๒ งานบัญชี
๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )
๑ งานก่อสร้าง
๒ งานประสานสาธารณูปโภค
๓ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๔ งานฝังเมือง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

( นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น )

( นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น )

๑ งานบริหารงานการศึกษา
๒ งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔ งานกิจการโรงเรียน

๑ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๓ งานควบคุมโรคติดต่อ
๔ งานรักษาความสะอาด
๕ งานบริหารงานทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๒ งานสังคมสงเคราะห์
๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) (๑)

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (ว่าง) (๑)

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) (๑)

สำนักปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)

๑ งานบริหารทั่วไป
-

ภารโรง (ลูกจ้างประจำ) (๑)
ผช.นักจัดการงานทั่วไป (จ้างตามภารกิจ) (๑)
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์ (จ้างตามภารกิจ) (๑)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (จ้างตามภารกิจ)(ว่าง) (๑)
คนสวน (จ้างทั่วไป) (1)
คนงานทั่วไป (จ้างทั่วไป) (1)

๒ งานบริหารงานบุคคล
- นักทรัพยากรบุคคล ชก. (๑)

๓ งานนโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. (๑)
- ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างตามภารกิจ) (๑)

๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง.(๑)
- คนงานทั่วไป (จ้างทั่วไป) (๖)

๕ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ลูกจ้างประจำ) (๑)

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

กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (๑)
๑ งานบริหารทั่วไป
- ผช.นักจัดการงานทั่วไป (จ้างตามภารกิจ) (ว่าง) (๑)

2 งานการเงิน
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (๑)

3 งานบัญชี
- นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ) (1)

4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- นักวิชาการพัสดุ ปก. (๑)
- ผู้ชว่ ยนักวิชาการพัสดุ(จ้างตามภารกิจ) (๑)
- คนงานทั่วไป (จ้างทั่วไป) (๑)

5 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. (๑)
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ) (1)
- ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (จ้างตามภารกิจ)(๑)

กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)
๑ งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธา(ลูกจ้างประจำ) (๑)

๒ งานประสานสาธารณูปโภค
- คนงานทั่วไป (จ้างทั่วไป) (๓)

๓ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (ว่าง) (๑)
- ผช. นักจัดการงานทั่วไป (จ้างตามภารกิจ)(๑)

๔ งานฝังเมือง
- ผช. นักจัดการงานช่าง (จ้างตามภารกิจ) (๑)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (๑)

๑ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (ว่าง) (๑)
๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๕.งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง.(๑) - ผช.นักจัดการทั่วไป (ภารกิจ)(๑)

๓ งานควบคุมโรคติดต่อ
- ผช.นักวิชาการสาธารณสุข (จ้างตามภารกิจ) (๑)

๔ งานรักษาความสะอาด
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (จ้างตามภารกิจ) (๑)
- คนงาน (ลูกจ้างประจำ) (๑)
- พนักงานขับรถยนต์ (จ้างตามภารกิจ) (๑)
- คนงานประจำรถขยะ (จ้างทั่วไป) (4)

กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังเคม ระดับต้น) (๑)
จ้
า
๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุ
มชน
ห
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.(๑)(ว่าง)
น้
- คนงานทั่วไป (จ้างทั่วไป) (๑) (ว่าง)
า
๒ งานสังคมสงเคราะห์ ที่
- ผช.นักพัฒนาชุมชน (จ้างตามภารกิ
จ) (๑)
จั
๓ งานส่งเสริมอาชีพและพั
ฒ
นาสตรี
ด
- ผช.นักพัฒนาชุมชน (จ้างตามภารกิ
จ) (๑)
เ
ก็
บ
ร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑)

๑ งานบริหารงานการศึกษา
- ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (จ้างตามภารกิจ)
(ว่าง) (๑)
- คนงานทั่วไป (จ้างทั่วไป) (๑)

๒ งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
- คนงานทั่วไป (จ้างทั่วไป) (๑)

๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (จ้างตามภารกิจ) (๑)
- ครู (คศ.๑) (๘)
- ผู้ดแู ลเด็ก (จ้างตามภารกิจ) (2) (ว่าง)
- คนงานทั่วไป (ดูแลเด็ก) (จ้างทั่วไป) (๓)

๔ งานกิจการโรงเรียน
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (ว่าง) (๑)
- คนงานทั่วไป (จ้างทั่วไป) (๑)
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติ ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ทั้งนี้
กาพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง นอกจาก
จะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาลยังตระหนักถึงการพัฒนา
ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย การพัฒนาไปสู่ THAILAND 4.0 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
บาลจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1.เป็ น องค์ ก รที ่ เ ปิ ด กว้ า งและเชื ่ อ มโยงกั น ต้ อ งมี ค วามเปิ ด เผยโปร่ ง ใส ในการทำงานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อ มูลซึ่งกัน และกัน ลามารถเข้ามา
ตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วน
ร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน โดย
การจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทำงาในแนวระนาบในลักษณะเครือข่ายมากกว่าตามสาย
การบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกันไม่ว่ะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามกับตัวเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้อง
รอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งใช้ประโยชน์
จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุด
เดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่าน
การติดต่อได้ห ลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือ
แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทำงาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับ
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉันพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการ
ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่
รวมทั้งทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
4. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ถือ ปฏิบัติตาม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skills Self-Assessment)
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล มีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย
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