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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
อัตราต าแหน่ง และมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข้อ ๕ ก าหนดให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ใน
ส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
และคุณภาพของงาน ปริมาณงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบ ประกาศก าหนดการ
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ ณ วันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๕ ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยให้เสนอ ก.อบต.
จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน 
วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนด
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลังที่จัดท าขึ้น ดังนี้ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
ข้างต้น คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีที่ได้ก าหนดไว้ตามมาตรฐานทั่วไปข้อ ๑.๑ และตามประกาศ ตามข้อ ๑.๒ซึ่ง
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม คณะกรรมการ ก.
อบต. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี ได้ลงนาม เมื่อวันที่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ 
ปี และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 -๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ขึ้น 
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๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่เหมาะสม   ไม่
ซ้ าซ้อน 
 ๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดท าอัตราก าลังโครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม 
 ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
 ๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีการวางแผนอัตราก าลัง การจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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๓.กรอบแนวคดิในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ซึ่งมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เป็นประธาน  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ตาม
พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ และตาม
พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เพ่ือให้
การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรร
อัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า
ลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่
อย่างไร หากลักษณะงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณา
วางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้เกิดการจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ื อให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดย
ในส่วนนี้จะค านึงถึง 

 ๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่าย ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
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๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 

๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา เพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ 
ประเด็น ดังนี้ 

 ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปใน
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 

 ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนน า
ข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลัง
ของงานการเจ้าหน้าที่ อบต. ก และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ข ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐาน
ที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวน
และการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดย
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
 



แผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลด จ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว 
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไป อาจจะมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการ
ท างาน ก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืน
ก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เ พ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man PowerPlanning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดกระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/
ลดลง 
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๔.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

๑) ลักษณะที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ 
ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  

๒) เนื้อที ่
ต าบลดอนไผ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓.๔๖ ตารางกิโลเมตร  

๓) อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลดอนคลังและต าบลบัวงาม 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลขุนพิทักษ์และต าบลศรีสุราษฎร์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลประสาทสิทธิ์และต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลศรีสุราษฎร์ ต าบลท่านัด และต าบลดอนกรวย 

๔) ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองด าเนินสะดวกไหล
ผ่าน และมีล าคลองย่อยอีกหลายสาย ตั้งอยู่ทางภาคกลาง 

๕) จ านวนหมู่บ้าน แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น ๗ หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑  บ้านดอนไผ่ 
หมู่ที่ ๒  บ้านตลาดแคะ 
หมู่ที่ ๓  บ้านแช่ไห 
หมู่ที่ ๔  บ้านโรงพักเก่า 
หมู่ที่ ๕  บ้านหลักหก 
หมู่ที่ ๖  บ้านหลักหก 
หมู่ที่ ๗  บ้านกิมเซ่ียงกง 

 ๔.๒ ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑)  การประปามีการประปาหมู่บ้าน จ านวน ๑๐ แห่ง 
  หมู่ที่ ๑  จ านวน ๒ แห่ง 
  หมู่ที่ ๒  จ านวน ๒ แห่ง 
  หมู่ที่ ๓  จ านวน ๒ แห่ง 
  หมู่ที่ ๔  จ านวน ๒ แห่ง 
  หมู่ที่ ๕   จ านวน ๑ แห่ง 
  หมู่ที่ ๖   จ านวน ๑ แห่ง 
 ๒)  การโทรคมนาคม 
  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 
 ๓)  ด้านเศรษฐกิจ 
  - การเกษตร 
  ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนไผ่ ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตที่ส าคัญ 
ได้แก่ กล้วยต่างๆ ชมพู่ ฝรั่ง แก้วมังกร มะนาว ละมุด ฯลฯ  
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 สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้ระบุสภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและความต้องการของ
ประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชน
อย่างแท้จริง ดังนี้ 
 ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สภาพปัญหา 
๑. เส้นทางคมนาคมปัญหาถนน สะพาน ทางเท้า ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขต 
๒. ประชาชนขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคในช่วงหน้าแล้ง 
๓. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม 
๔. ระบบผังเมือง การจราจร ยังไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
ความต้องการ 
๑. ต้องการถนนลาดยางหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๒. ต้องการไฟฟ้าแสงสว่าง ตามถนน ซอยต่างๆ 
๓. ต้องการสัญญาณไฟจราจรในบริเวณพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
๔. ต้องการให้มีการขุดลอกคลอง และดูแลคลองสาธารณะให้มีน้ าไว้ใช้ตลอดปี 

 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
สภาพปัญหา 
๑. ผลผลิตการเกษตรตกต่ า 
๒. เกษตรกรไม่สามารถราคาเองได้ 
๓. ขาดการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์การเกษตร 
๔. ขาดเงินทุน 
ความต้องการ 
๑. การเพ่ิมผลผลิต ราคาผลผลิตสูงขึ้น 
๒. ต้องการก าหนดราคาผลผลิตได้ 
๓. ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ความรู้ หน่วยงานราชการให้การส่งเสริมการเกษตร

อย่างต่อเนื่อง 
๔. จัดตั้งสหกรณ์การเกษตร 
๕. ต้องการเงินทุน 

 

๓. ด้านสังคม 
สภาพปัญหา 
๑. ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพ้ืนที่ที่มีภาวะเสี่ยง 
๒. ในเขตพ้ืนที่มีจ านวนประชากรแฝง เช่น พม่า เขมร 
๓. กลุ่มอาชีพขาดความรู้ ความช านาญในการประกอบอาชีพ 
ความต้องการ 
๑. ต้องการให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีสายตรวจชุมชน 
๒. ต้องการให้มีการขึ้นแรงงานต่างด้าว 
๓. ต้องการให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีการจัดหาสถานที่ให้การจ าหน่าย สินค้า OTOP 
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๔. ด้านการเมือง การบริหาร 
สภาพปัญหา 
๑. การให้บริการและอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ 
๒. ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้จากทางราชการให้แก่ประชาชน 
๓. ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมือง การบริหาร 
๔. เครื่องมือ เครื่องใช้ในส านักงานยังมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ความต้องการ 
๑. ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อราชการ 
๒. ต้องการให้ราชการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ ให้แก่ประชาชน 
๓. ต้องการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเมือง การบริหาร 
๔. ต้องการเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหา 
๑. การไม่ทิ้งขยะตามที่จัดไว้ 
๒. ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ 
๓. ราษฎรขาดจิตส านึกรักษาธรรมชาติ 
๔. สภาพพ้ืนที่ไม่สวยงามมีหญ้าขึ้นรก 
๕. ปัญหาแหล่งน้ าและสารเคมีตกค้าง 
ความต้องการ 
๑. ต้องการให้มีการจัดเก็บขยะให้รวดเร็ว 
๒. มีที่ท้ิงขยะที่เพียงพอ 
๓. ต้องการให้มีการปรับปรุงดิน 
๔. ต้องการปลูกจิตส านึกรักธรรมชาติและท่ีสาธารณะให้สวยงามสะอาด 
๕. ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาสารเคมีในแหล่งน้ าและสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ าและ

สารเคมีตกค้างในอากาศ 
๖. ต้องการก าจัดหญ้า ๒ ข้างทางถนน 

 

๖. ด้านการสาธารณสุข 
สภาพปัญหา 
๑. ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๒. ปัญหาโรคติดต่อระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก 
๓. ขาดสถานที่ออกก าลังกาย 
๔. ประชาชนขาดการตรวจสุขภาพประจ าปี 
ความต้องการ 
๑. ต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ 
๒. ต้องการให้ต าบลปลอดยาเสพติด 
๓. ต้องการให้ก าจัดยุงลาย 
๔. ต้องการสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา 
๕. ต้องการให้มีการออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทุกปี 
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๗. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สภาพปัญหา 
๑. ปัญหาทางด้านการศึกษา ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และมีบุคลากรทาง

การศึกษาไม่เพียงพอ 
ความต้องการ 
๑. ต้องการให้มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
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การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายบนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
ศักยภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย 
โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่ ได้วางแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

 1. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
  “คุณภาพชีวิตเลิศล้ า น าการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอส าหรับเลี้ยงครอบครัว 
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ทั้งอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
  6. การศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุล สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
  8. การบริหารงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประกอบด้วย 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ 
  2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และเกษตร ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วมและภัยแล้ง 
  3. พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
  2. ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้ 
  3. ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
  4. ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน เพ่ือความ
เป็นพลเมือง 
  3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การวางแผน การประสานแผน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้า 
  3. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรม 
  5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม 
  2. พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  3. การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. การจัดการมลพิษต่างๆ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 4. เป้าประสงค์ 
  1) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  2) ระบบการวังผังเมืองเหมาะสมเป็นเมืองน่าอยู่ 
  3) คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
  4) การกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้มีคุณภาพมากขึ้น 
  5) ครอบครัว/ชุมชนเข้มแข็งและมีรายได้มากข้ึน 
  6) มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคมที่ดี 
  7) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8) มีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9) เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวและบริการ 
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  10) ชุมชนมีความเข้มแข็งมากข้ึน 
  11) มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่น และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  12) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
  13) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสม
และถูกวิธ ี
  14) การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
  15) มีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น 
  16) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  17) สร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 5. ตัวช้ีวัด 
  1) จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  2) จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการวางผังเมืองและการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้น 
  3) จ านวนครัวเรือนที่มีรายได้มากขึ้น 
  4) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
  5) จ านวนประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
  6) จ านวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อเพ่ิมข้ึน 
  7) จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 
  8) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความเข้มแข็งในการเอาชนะยาเสพติดมากข้ึน 
  9) จ านวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
  10) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความเข้มแข็งมากข้ึน 
  11) จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และมีความพร้อมในการรับรองการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  12) ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสมและถูกวิธีเพ่ิมขึ้น 
  13) พ้ืนที่สีเขียว/พื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
  14) จ านวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการฟ้ืนฟูมากขึ้น 
  15)เกิดการบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
  16) จ านวนประชาชน/ข้าราชการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 
  17) จ านวนประชาชนที่ให้ความส าคัญในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ    ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  18) จ านวนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
  19) จ านวนประชาชนที่ตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มากข้ึน 
 

 6. ค่าเป้าหมาย 
  1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานภายใต้การวางและจ าท าผังเมือง 
  2) ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การศึกษา การกีฬา การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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  3) ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  4) การเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาพร้อม
ประชาคมอาเซียน 
  5) เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง เพ่ือด าเนินการผลิต การแปรรูป  และ
การตลาด 
  6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  7) องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  8) ประชาชนมีความตระหนัก และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 7. กลยุทธ์ 
  1) พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่ง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
  2) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และเกษตร ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วมและภัย
แล้ง 
  3) พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เมืองน่าอยู่ 
  4) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
  5) ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้ 
  6) ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
  7) ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  8) สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  9) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนเพ่ือความ
เป็นพลเมือง 
  10) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  11) การวางแผน การประสานแผน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  12) ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น และการค้าชายแดน 
  13) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  14) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความแข็งแรงในภาคการเกษตร 
  15) การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  16) พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม 
  17) พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  18) การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  19) การจัดการมลพิษต่าง ๆ 
  20) การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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8. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  การด าเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัด
และภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่าง
ชัดเจนต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการต าบล จึงมุ่งเน้นภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้
เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาต าบลเพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนและระบบสาธารณูปโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคม
และด้านเศรษฐกิจภายในต าบล เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพภาค
การเกษตร ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัดภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้การ
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ต าบลดอนไผ่ 
  นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการ
บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมควบคู่กับการปลูกจิตส านึกค่านิยมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม      
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 หน่วยงานด าเนินการตามแผ่นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ตามแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยการก ากับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหาร ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กองช่าง ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 (1) กองช่าง ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา 
ดังนี้ 
  พนักงานส่วนต าบล 
  1. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) (อท. ระดับต้น)  จ านวน 1 อัตรา 
  2. นายช่างโยธา (ปง./ชง.)          จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา     จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  1. คนงานทั่วไป       จ านวน  2 อัตรา 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  หน่วยงานรับผิดชอบได้แก่ ส านักปลัด อบต.               
และกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 (1) ส านักปลัด อบต. ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้ 
  พนักงานส่วนต าบล 
  1. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) (บท. ระดับกลาง)  จ านวน 1 อัตรา 
  2. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) (บท. ระดับต้น)  จ านวน 1 อัตรา 
  3. หัวหน้าส านักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป) (อท. ระดับต้น)  จ านวน 1 อัตรา 
  4. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)     จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      จ านวน 1 อัตรา 

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  1. คนงานทั่วไป        จ านวน 3 อัตรา 
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 (2) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  พนักงานส่วนต าบล 
  1. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา) (อท. ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
  2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)     จ านวน 1 อัตรา 
  3. ครู อันดับ (คศ.1)      จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  1. คนงานทั่วไป       จ านวน 3 อัตรา 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย หน่วยงาน
รับผิดชอบ ได้แก่ ส านักปลัด อบต. ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุจามยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 (1) ส านักปลัด อบต. ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้ 
  พนักงานส่วนต าบล 
  1. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) (บท. ระดับกลาง)  จ านวน 1 อัตรา 
  2. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) (บท. ระดับต้น)  จ านวน 1 อัตรา 
  3. หัวหน้าส านักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป) (อท. ระดับต้น)  จ านวน 1 อัตรา 
  4. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)     จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      จ านวน 1 อัตรา 

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  1. คนงานทั่วไป        จ านวน 3 อัตรา 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ ส านักปลัด อบต. , กองคลัง , กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและหน่วย
ตรวจสอบภายใน ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 
 (1) ส านักปลัด อบต. ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้ 
  พนักงานส่วนต าบล 
  1. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) (บท. ระดับกลาง)  จ านวน 1 อัตรา 
  2. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) (บท. ระดับต้น)  จ านวน 1 อัตรา 
  3. หัวหน้าส านักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป) (อท. ระดับต้น)  จ านวน 1 อัตรา 
  4. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)      จ านวน 1 อัตรา 
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  5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)    จ านวน 1 อัตรา 
  6. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)     จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      จ านวน 1 อัตรา 
  2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน 1 อัตรา 
  3. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     จ านวน 1 อัตรา 
  4. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์     จ านวน 1 อัตรา 
  5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน 1 อัตรา 

6. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง     จ านวน 3 อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  1. คนงานทั่วไป       จ านวน 3 อัตรา  
 (2) กองคลัง ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
  พนักงานส่วนต าบล 
  1. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) (อท. ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)    จ านวน 1 อัตรา 
  3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)    จ านวน 1 อัตรา 
  8. นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า)    จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน 2 อัตรา 
  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จ านวน 1 อัตรา 
  3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  1. คนงานทั่วไป       จ านวน 3 อัตรา 
 (3) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  พนักงานส่วนต าบล 
  1. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา) (อท. ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
  2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)     จ านวน 1 อัตรา 
  3. ครู อันดับ (คศ.1)      จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  1. คนงานทั่วไป       จ านวน 3 อัตรา  
 (4) หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  พนักงานส่วนต าบล 
  1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)     จ านวน 1 อัตรา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ได้แก่ กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
พนักงานส่วนต าบล 
  1. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา) (อท. ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
  2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)     จ านวน 1 อัตรา 
  3. ครู อันดับ (คศ.1)      จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 
  1. คนงานทั่วไป       จ านวน 3 อัตรา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

(1) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีบุคลากร เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล 
  1. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา) (อท. ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
  2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)     จ านวน 1 อัตรา 
  3. ครู อันดับ (คศ.1)      จ านวน 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างทั่วไป 

 1. คนงานทั่วไป       จ านวน 3 อัตรา 

การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมท้องถิ่น ซึ่งจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางพัฒนาแผนพัฒนาในท้องถิ่น ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการ
และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้น การท าแผนพัฒนา 
ไปสู่การปฏิบัติ จึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทาง ดังนี้ 
 1.องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการน าไปจัดท า
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี และองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเพ่ือปฏิบัติเพ่ือบรรลุจุดประสงค์ของ
แผนงานโครงการ 
 2. สนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้ด าเนินการใน
กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีความพร้อมหรือไม่มีศักยภาพเพียงพอและมีหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนมี
ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินงานมากกว่า 
 3.การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอ่ืนใน การด าเนินงานใน
กรณีที่การปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กรโดยอาจด าเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วน สหการ
หรือคณะท างาน หรือคณะกรรมการ 
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 4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอ่ืนเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณและการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนต าบล โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
และคณะกรรมการประสานการพัฒนา ตามล าดับ 
                                                                                                 
๕.ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่นั้น เน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่จะบรรลุผลส าเร็จได้นั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจใน
แนวทางแก้ปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัย
เรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ
การศึกษาส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชรพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังส่งเสริมการจัดตั้ง
กลุ่มเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และให้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในการด าเนินการตามภารกิจ ดังนี้  
 ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  (๒) จัดให้มีการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (๓) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  (๔) จัดให้มีน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
  (๖) การสาธารณูปการ 
  (๗) การชนส่งและวิศวกรรมจราจร 
 ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) การจัดการศึกษา 
  (๒) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  (๓) การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  (๔) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  (๕) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(๖) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๗) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๘) จัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๙) จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๐) การส่งเสริมกีฬา 
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 ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสา
ธารณ สถานอ่ืนๆ 
(๔) การผังเมือง 
(๕) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๖) การควบคุมอาคาร 
(๗) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๕.๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  
ดังนี้ 

  (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรม และกิจการสหกรณ์ 
(๓) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๔) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพชองราษฎร 
(๕) กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(๖) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๕.๕ ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

  (๑) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๒) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

  (๑) การจัดการศึกษา 
  (๒) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน
หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
(๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๕) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย และกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของ
ประชาชน 
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การวิเคราะห์ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS 
 จุดแข็ง (strength-s) 

๑. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
๒. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและ

มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๓. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมี

ความพร้อมในด้านบริหารจัดการในส านักงาน ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโยลีทันสมัย 

จุดอ่อน (wesk-w) 
๑. กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในการด าเนินงาน 
๒. มีพ้ืนที่รับผิดชอบหลายหมู่บ้าน (๗ หมู่บ้าน) ท าให้งบประมาณในการพัฒนาด้านต่างๆ ยังไม่

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๓. มีประชากรวัยรุ่น และประชากรแฝง เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านยาเสพติด 
๔. ขาดความร่วมมือในการช าระภาษี จึงท าให้มีการจัดเก็บภาษีไม่ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โอกาส (opportunity-o) 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการคัดแยก

ขยะ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ให้ความส าคัญในการพัฒนา และสนับสนุนด้านการศึกษาให้มี

ความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ให้มีคุณภาพเท่ าเทียมกันและทั่วถึง ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการให้บริการ 
Internet ต าบล เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

 
ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threat-T) 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณในการพัฒนา โดยการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานนั้น จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ดังนั้นท าให้กระทบต่อการพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ 

๒. ประชาชนในต าบลยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลเท่าที่ควร 
ท าให้รายได้จากการเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนไผ่จะด าเนินการ 
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่นั้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่มีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมายอ่ืน โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้
ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐ และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนด
อยู่ในพระราชบัญญัติภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.
๒๕๕๒) และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยสามารถแบ่งภารกิจได้เป็น ๗ ด้าน ดังนี้   
 ๖.๑ ภารกิจหลัก 
  (๑) การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ า และทางระบายน้ า 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และเอ้ืออ านวยประโยชน์ แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  (๒) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การบ ารุงรักษาคู คลอง ตลอดจน
รักษาความสะอาดขยะมูลฝอยตามคู คลองและก าจัดวัชพืช 
  (๓) การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมหมู่บ้าน 
และประชาคมต าบลดอนไผ่ เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๔) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพสามารถบริหารจัดการกลุ่ม และสร้างผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด เพ่ือเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม 
  (๕) การสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้แก่ การสนับสนุนเยาวชน
ให้หันมาเล่นกีฬา สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ  จัดสรรทุนสวัสดิการสงเคราะห์ด้านการศึกษา ครอบครัวยากจน
และผู้ด้อยโอกาส 
  (๖) การส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ การเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความคิด ทัศนคติ ท าให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
 ๖.๒ ภารกิจรอง 
  (๑) การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ เทศกาลงานเข้าพรรษา, เทศกาล
วันสงกรานต์, เทศกาลงานวันลอยกระทง, เทศกาลองุ่นหวาน เป็นต้น 
  (๒) การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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๗.สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน ราชการ 

ดังนี้ 1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 2.กองคลัง 3.กองช่าง 4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5.หน่วยตรวจสอบภายใน โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น 42 อัตรา เพ่ือรองรับภารกิจและหน้าที่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และ
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดในการเข้ามาขอรับบริการ หรือมาติดต่อราชการจากองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับ
ภารกิจของงานที่เพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงก็จะด าเนินการจัดสรรบุคลากรที่มีอยู่ให้ปฏิบัติ
ภารกิจดังกล่าวให้ส าเร็จรุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดกลางโดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านัก 4 ส่วนราชการได้แก่ 

๑. ส านักงานปลัด  
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. หน่วยตรวจสอบภายใน 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ จ านวนทั้งสิ้น 14 อัตรา ลูกจ้างประจ า ๑ อัตรา พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จ านวน ๑4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑2 อัตรา และครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๑ อัตรา 
รวมก าหนดต าแหน่งเก่ียวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 42 อัตรา 

 
ข้อเท็จจริง 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

ด ารงต าแหน่งอยู่แล้ว แยกตามส่วน จ านวน  
ส านักปลัด อบต.  จ านวน ๑9 อัตรา 
๑. ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)   จ านวน ๑  อัตรา 
๒. รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)   จ านวน ๑  อัตรา 
๓. หัวหน้าส านักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   จ านวน ๑  อัตรา 
๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)    จ านวน ๑  อัตรา 
5. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)     จ านวน  1  อัตรา 
6. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)     จ านวน  1  อัตรา 
พนักงานจ้าง 
7. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน      จ านวน ๑  อัตรา 
8. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน ๑  อัตรา 
9. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์     จ านวน ๑  อัตรา 
10. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     จ านวน  1  อัตรา 
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน ๑  อัตรา 
12. พนักงานขับรถยนต์      จ านวน 3  อัตรา 

 ๑3. นักการภารโรง      จ านวน ๑  อัตรา 
๑4. คนงานทั่วไป      จ านวน ๓  อัตรา 
กองคลัง  จ านวน 11 อัตรา 
๑5. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จ านวน ๑  อัตรา 
16. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)    จ านวน  1 อัตรา 
17. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จ านวน  1 อัตรา  
ลูกจ้างประจ า 
๑8. นักวิชาการเงินและบัญชี(ปก./ชก.)    จ านวน ๑  อัตรา 
พนักงานจ้าง 
๑9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     จ านวน ๑  อัตรา 
20. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน ๒  อัตรา 
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21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้    จ านวน ๑  อัตรา 
22. คนงานทั่วไป      จ านวน ๓  อัตรา 
กองช่าง  จ านวน ๕ อัตรา 
23. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน ๑  อัตรา 
24. นายช่างโยธา (ปง./ชง.)     จ านวน ๑  อัตรา 
พนักงานจ้าง 
25. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา     จ านวน ๑  อัตรา 
26. คนงานทั่วไป      จ านวน ๒  อัตรา 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน 6 อัตรา 
25. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) จ านวน ๑  อัตรา 
26. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)     จ านวน ๑  อัตรา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
27. ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.๑)      จ านวน 1  อัตรา 
พนักงานจ้าง 
28. คนงานทั่วไป      จ านวน 3  อัตรา 
หน่วยตรวจสอบภายใน  จ านวน  1  อัตรา 
29. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)   จ านวน  1  อัตรา 
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๘.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีภารกิจ อ านาจหน้าที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงภารกิจส าคัญตามนโยบายและข้อสั่งการต่าง ๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานที่ก ากับ 
ดูแล โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

(๘.๑) โครงสร้างการส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

 (๑) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 (๒) กองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ 
บ านาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน/
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 (๓) กองช่าง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ การออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงาน 
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุม
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 (๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
และการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการ 
เจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งาน
ขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งาน
กิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและ
การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 (5) หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ           
การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบ การสรรหาพัสดุ
และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไป
ตามนโยบายวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์
และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
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ค าแนะน าแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 
 ๘.๑ โครงสร้าง 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 

๑.ส านักงานปลัดอบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานบุคคล  
1.4 งานสวสัดิการสังคมและพฒันาชุมชน 
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานการเจ้าหนา้ที ่
1.2 งานอ านวยการ 
1.3 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
1.4 งานสวสัดิการสังคม 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
-ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ข้อ ๒) 
-ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย (ข้อ ๓) 
-ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว (ข้อ ๔) 
-ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ข้อ ๗) 

๒.กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญช ี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญช ี
2.2 งานพัฒนารายได ้
2.3 งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
-ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ข้อ ๗) 
 

 
๓.กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานประสานสาธารณปูโภค 
3.4 งานผังเมือง 
 

3. กองช่าง 
3.1 งานควบคุมการก่อสร้าง 
3.2 งานควบคุมอาคาร 
3.3 งานสาธารณปูโภค 
3.4 งานผังเมือง 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
-ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(ข้อ ๑) 
-ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย (ข้อ ๓) 
-ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ข้อ ๗) 

๔.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.2 งานสาธารณสุขชุมชน 
 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.2 งานส่งเสริมสาธารณสุข 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
-ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(ข้อ ๒) 
-ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ข้อ ๖) 
 

ไม่มี 5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
-ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว (ข้อ ๔) 
-ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ข้อ ๗) 
 

 
๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

จากการวิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือแบ่งส่วนราชการและก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ให้เหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงาน และสอดคล้องกับความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและเพ่ือให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงเพ่ือ
แบ่งส่วนราชการในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4-
๒๕๖6 ดังนี้ 
 
 



แผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4–๒๕๖6 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

25๖4 25๖5 25๖6 25๖4 25๖5 25๖6 
๑.ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
๒.รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 1 ๑ ๑ ๑  -  -  - ว่างเดิม 

ส านักปลัด อบต. (01)         
พนักงานส่วนต าบล         
๓.หัวหน้าส านักปลดั 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 

๔.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
๕.นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
6. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก) 1 1 1 1    ว่างเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
7.ผช.นักพัฒนาชุมชน  1 ๑ ๑ ๑  -  -  -  
8.ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 ๑ ๑ ๑  -  -  -  
9.ผช.นักประชาสัมพันธ์  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
10.ผช.นักทรัพยากรบุคคล  1 ๑ ๑ ๑ - - -  
11.ผช.นักจัดการงานท่ัวไป  1 ๑ ๑ ๑ - - -  
๑2.ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  1 1 1 1 - - -  
๑3.พนักงานขับรถยนต์  3 ๓ ๓ ๓ -  -  -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
๑4.นักการภารโรง  1 ๑ ๑ ๑  -  -  -  
๑5.คนงานท่ัวไป  ๓ ๓ ๓ ๓ - - -  
รวมกรอบอัตราก าลังของส านักปลัด อบต. 19 19 19 19 - - -  

กองคลัง (04)         
พนักงานส่วนต าบล         
๑.ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๒.นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 1 2 2 2 - - - ว่างเดิม 
ลูกจ้างประจ า         
4.นักวิชาการเงินและบัญชี ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
5. ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
6. ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
7.ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
8. คนงานท่ัวไป  ๓ ๓ ๓ ๓ - - -  
รวมกรอบอัตราก าลังของกองคลัง 11 11 11 11 - - -  



แผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

25๖4 25๖5 25๖6 25๖4 25๖5 25๖6 
กองช่าง (05)         

พนักงานส่วนต าบล         
๑. ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๒. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

๓. ผช.เจ้าพนักงานประปา  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

๔. คนงานท่ัวไป  ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

รวมกรอบอัตราก าลังของกองช่าง 5 5 5 5     
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)         

พนักงานส่วนต าบล         
๑. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)  

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 

๒. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๓. ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างทั่วไป         
๔. คนงานท่ัวไป  3 3 3 3 - - -  

รวมกรอบอัตราก าลังของกองการศึกษาฯ 6 6 6 6     

หน่วยตรวจสอบภายใน (12)         

พนักงานส่วนต าบล         
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 
รวมอัตราก าลังทั้งสิ้น 41 42 42 42 +1 - -  

 
สรุปกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ีคาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

25๖4 25๖5 25๖6 25๖4 25๖5 25๖6 
1. ส านักปลัด 19 19 19 19 - - -  
2. กองคลัง 11 11 11 11 - - -  
3. กองช่าง 5 5 5 5 - - -  
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 6 6 6 - - -  
5. หน่วยตรวจสอบภายใน 0 1 1 1 - - -  

รวม 41 42 42 42 - - -  
         
         



แผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 

แผนภูมิโครงสร้างของส่วนราชการที่ขอปรับปรุงและก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

ส านักปลัด  อบต. 
 

                     กรอบอัตราก าลังเดิม                       กรอบอัตราก าลังใหม่ 
      

 
๑ 

พนักงานส่วนต าบล 
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑) 

   
๑ 

พนักงานส่วนต าบล 
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑) 

๒ 
๓ 
๔ 
5 
6      
 

7 
8 
9 

10 
๑1 
๑2 
 13 

 
14 
15 

รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (๑) 
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (๑) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๑) 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑) 
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (๑) 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (1) 
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป (1) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
พนักงานขับรถยนต์ (3) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
นักการภารโรง (๑) 
คนงานท่ัวไป (๓) 

    ๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 
 

7 
8 
9 

10 
๑1 
๑2 
13 

 
14 
15 

 

รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (๑) 
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (๑) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๑) 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑) 
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (๑) 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (1) 
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป (1) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
พนักงานขับรถยนต์ (3) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
นักการภารโรง (๑) 
คนงานท่ัวไป (๓) 

      
 

กองคลัง 
 

                      กรอบอัตราก าลังเดิม                       กรอบอัตราก าลงัใหม่ 
                      

 
๑ 

พนักงานส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

  ๑ พนักงานส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

๒ 
๓ 

 
  ๔ 
 
  5 

นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.)(๑)  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1) 
ลูกจ้างประจ า 
นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) (ลูกจ้างประจ า)(๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑) 

  ๒ 
๓ 
 
๔ 
 
5 

นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.)(๑)  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1) 
ลูกจ้างประจ า 
นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) (ลูกจ้างประจ า)(๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑) 

  6 
7 
 

8 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๒) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป (๓) 

  6 
๗ 
 

8 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๒) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป (๓) 



แผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 

 
 

 
กองช่าง 

 

กรอบอัตราก าลังเดิม 
   

กรอบอัตราก าลังใหม ่
                      

 
๑ 

พนักงานส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

  ๑ พนักงานส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา(๑) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป (๒) 
 

  ๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (๑) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา(๑) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป (๒) 
 

 
กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
                    กรอบอัตราก าลงัเดิม                      กรอบอัตราก าลังใหม่ 
                      

 
๑ 

พนักงานส่วนต าบล 
หัวหน้ากองการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) (๑) 

   
๑ 

พนักงานส่วนต าบล 
หัวหน้ากองการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) (๑) 

๒ 
  ๓ 
 
  4 

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑) 
ครูผูดู้แลเด็ก (คศ.๑) (๑) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป (3) 

  2
3 
 
4 

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑) 
ครูผูดู้แลเด็ก (คศ.๑) (๑) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป (3) 

     
 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

                    กรอบอัตราก าลงัเดิม                      กรอบอัตราก าลังใหม่ 
                      

     
๑ 

พนักงานส่วนต าบล 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1) 

                          ไม่มี     
     



แผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 

10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  (ประเภทสามญั) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดบั 
อ านวยการท้องถิ่น อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 

คศ.1 
ครู

ผู้ช่วย 
ลูกจ้างประจ า 

พนกังานจ้าง 
รวม 

ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. ทั่วไป ภารกิจ 

จ านวน 5 1 - - - - 6 - - - 2 - - 1 - 1 12 14 42 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (๑xว่าง) 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับตน้) (๑xว่าง) 

1. งานการเจา้หน้าที ่
   - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1xว่าง) 
   -ผช.นักทรัพยากรบุคคล (๑) 
   -ผช.เจ้าพนกังานธุรการ (1)   
2. งานอ านวยการ 
   -ผช.นักประชาสัมพนัธ์ (๑) 
   -ผช.นักจัดการงานทั่วไป (1) 
   -พนกังานขับรถยนต์ (๓) 
   -นกัการภารโรง (1)  
   - คนงานทั่วไป  (3) 
3. งานยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ 
   -นักวิเคราะหน์โยบายและแผน (ปก./ชก.) (1) 
   -ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑) 
4. งานสวัสดกิารสังคม 
   - นกัพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) 
   - ผช.นักพัฒนาชมุชน  (1) 
    

 
 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

1. งานควบคุมการก่อสร้าง 
   -  นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) (๑xว่าง) 
2. งานควบคุมอาคาร 
   - คนงานทัว่ไป (1)  
3. งานสาธารณปูโภค 
   - ผช.เจ้าพนักงานประปา (1)  
4. งานผังเมือง 
   - คนงานทั่วไป (1) 
 

 

 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑xว่าง) 

1. งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
   - นกัวิชาการศกึษา (ปก./ชก.) (1) 
   - คร ู อนัดับ คศ.1 (๑xว่าง) 
2. งานส่งเสริมสาธารณสุข 
    - คนงานทัว่ไป (3)  
 

 

1. งานการเงินและบญัช ี
  - นกัวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (๑xว่าง) 
  - นกัวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า) (1) 
  - คนงานทัว่ไป (๓)  
2. งานพัฒนารายได ้
  - เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1xว่าง) 
  - ผช.เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ (1) 
  - ผช.เจ้าพนกังานธุรการ (1) 
3. งานพัสดแุละทรพัยส์ิน 
  - ผช.เจ้าพนกังานพัสดุ (๑) 
  - ผช.เจ้าพนกังานธุรการ (1) 
 

 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน) (ปก./ชก.) (1)* 

 



แผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 

 
 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

   

 

 

 

 

ระดบั 
อ านวยการท้องถิ่น อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 

คศ.1 
ครู

ผู้ช่วย 
ลูกจ้างประจ า 

พนกังานจ้าง 
รวม 

ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 5 1 - - - - 5 - - - 2 - - 1 - 1 14 12 41 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) (1) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)(๑) 

ส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับตน้) (๑) 

1. งานบริหารทั่วไป 
   -ผช.นักประชาสัมพนัธ์ (๑) 
   -ผช.นักจัดการงานทั่วไป (1) 
   -พนกังานขับรถยนต์ (๓) 
   -นกัการภารโรง (1) * 
2. งานนโยบายและแผน 
   -นักวิเคราะหน์โยบาย 
   และแผน (ปก./ชก.)  (1) 
   -ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(๑) 
3. งานบุคคล 
   -นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
(1xว่าง) 
   -ผช.นักทรัพยากรบุคคล (๑) 
   -ผช.เจ้าพนกังานธุรการ (๑)   
4. งานสวัสดกิารสังคมและ พัฒนา
ชุมชน 
   - นกัพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) 
   - ผช.นักพัฒนาชมุชน  (1) 
5. งานส่งเสริมการเกษตร 
   - คนงานทั่วไป  (3)* 
 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

1. งานกอ่สร้าง 
-  นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) (1xว่าง) 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- คนงานทั่วไป (1) * 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
- ผช.เจ้าพนกังานประปา (1)  
4. งานผังเมือง 
- คนงานทัว่ไป (1)* 
 

 

 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑) 

1. งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- นกัวิชาการศกึษา (ปก./ชก.) (1) 
- ครู  อันดับ คศ.1 (๑) 
2. งานสาธารณสุขชมุชน 
- คนงานทั่วไป (3) *(2xว่าง) 

 
 

1. งานการเงนิและบัญช ี
  - นกัวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (๑x
ว่าง) 
  - นกัวิชาการเงินและบัญชี     
    ลูกจ้างประจ า) (1) 
  - คนงานทัว่ไป (๓) * 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
  - เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
(1xว่าง) 
  - ผช.เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ (1) 
  - ผช.เจ้าพนกังานธุรการ (2) (1xว่าง) 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ 
  - ผช.เจ้าพนกังานพัสดุ (๑) 

 
 
 



แผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 

  
              โครงสร้างส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบั 

อ านวยการท้องถิ่น อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 
ลกูจ้างประจ า 

พนกังานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 2 1 - - - - 3 - - - - - - - 9 4 19 

 

 

หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

-นกัวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน (ปก./ชก.)  (1) 
-ผช.นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑) 
 

 
 

- นกัพัฒนาชมุชน (ปก./ชก.) (1) 
- ผช.นกัพัฒนาชุมชน  (1) 

 
 

 

งานบุคคล 

-ผช.นักประชาสัมพนัธ์ (๑) 
-ผช.นกัจัดการงานทั่วไป (1) 
-พนักงานขับรถยนต์ (๓) 
-นักการภารโรง (1) * 
 
 

งานส่งเสริมการเกษตร งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน 

- นักทรัพยากรบุคคล (1) 
-ผช.นกัทรัพยากรบุคคล (๑) 
-ผช.เจ้าพนกังานธุรการ (1)   
 
 
 

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

-  คนงานทัว่ไป  (3)* 
 



แผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 

โครงสร้างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างกองช่าง 

ระดบั 

อ านวยการท้องถิ่น อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 
ลกูจ้างประจ า 

พนกังานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - 1 - - - 1 - - 1 4 3 11 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานการเงินและบัญชี 
-   

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

-  นกัวิชาการเงินและบัญช ี(ปก./ชก.) (1) 
-  นกัวิชาการเงินและบัญช ี(ลูกจ้างประจ า) (1) 
-  คนงานทั่วไป (๓) * 

 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
-  ผช.เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ (1) 
-  ผช.เจ้าพนกังานธรุการ (2)  
 

- ผช.เจ้าพนกังานพัสดุ (๑) 

 



แผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ระดบั 

อ านวยการท้องถิ่น อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 
ลกูจ้างประจ า 

พนกังานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - -  - - - - 1 - - - 1 2 5 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 
 
 
 

งานผังเมือง 
 
 
 
 

- ผช.เจ้าพนกังานประปา (1)  
 

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

-  นายช่างโยธา (ปง./ชง.)   (1) 
 
 

- คนงานทั่วไป (1) * 
 

 

 
 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
 

- คนงานทัว่ไป (1)* 
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ระดบั 

อ านวยการท้องถิ่น อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 
ลกูจ้างประจ า 

พนกังานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - -  1 - - - - - - - - 3 5 

 

  
 
   
 
  
 

อันดบั 

ครผูู้ช่วย คร ู  

รวม คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.๔ คศ.๕ 

จ านวน - 1 - - - - 1 

งานสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

- นกัวิชาการศกึษา (ปก./ชก.) (1) 
- ครู  อันดับ คศ.1 (๑) 
 

- คนงานทั่วไป (3) * 
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สถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ 
 
 

งาน 
ค่าเฉลี่ยปริมาณงาน 

ของแต่ละงาน 
ชั่วโมง/ป ี๒๕๕๘ 

ค่าเฉลี่ยปริมาณ
งานของแต่ละงาน 
ชั่วโมง/ป ี๒๕๕๙ 

อัตราปริมาณงาน
เพิ่มร้อยละ 

1.  ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 ด้านงานบริหารทั่วไป 
-   งานบริหารทั่วไป 
-   งานนโยบายและแผน 
-   งานบุคคล 
-   งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
-   งานส่งเสริมการเกษตร 
2.  กองคลัง 
2.1  ด้านบริหารงานคลัง 
-   งานการเงินและบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
3.  กองช่าง 
๓.๑ ด้านก่อสร้าง 
-   งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-   งานประสานสาธารณูปโภค 
-   งานผังเมือง 
4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  ด้านบริหารการศึกษา  
-   งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-   งานสาธารณสุขชุมชน 

 
 

๘๓๔  ชม. 
978ชม. 
780ชม. 

1,146ชม. 
816ชม. 

 
 

1,020ชม. 
1,248ชม. 

๑,๐๑๒  ชม. 
 
 

918ชม. 
840ชม. 

๘๙๐  ชม. 
๙๗๕  ชม.      

 
. 

1,296ชม. 
 

1,248ชม. 
. 

 
 

๙๑๔  ชม. 
๑,๑๔๘ชม. 

๘๖๐ชม. 
1,๓๑๒ชม. 

๙๘๖ชม. 
 
 

1,๑๕๖ชม. 
1,๔๐๐ชม. 

๑,๑๕๒  ชม. 
 
 

๑,๑๓8ชม. 
๙๖0ชม. 

๙๗๖  ชม. 
๑,๐๒๑  ชม. 

 
 

1,๓๙๘ชม. 
 

1,๓๒๘ ชม. 
 

 
 

๑๐.๐๐ 
๑๑.๘๖ 
๑๐.๐๐ 
๑๒.๕๘ 
๙.๔๔ 

 
 

๑๐.๔๙ 
๑๔.๓๐ 
๑๐.๕๓ 

 
 

๒๑.๗๘ 
๙.๐๙ 

๑๐.๘๙ 
๔.๗๒ 

 
 

๑๑.๓๘ 
 

๖.๑๑ 
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๑๒.แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความรู้ ระเบียบแบบแผนของทางราชการเพ่ิมขึ้นและใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติตน เพ่ือให้เป็นพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่ดี  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างทุกคนทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างไว้ในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เป็นรอบระยะเวลา ๓ ปี เช่นเดียวกับการวางแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ทั้งนี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑. พัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาลหน้าที่โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น 

๒. พัฒนาด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละงาน ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 

๓. พัฒนาด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

๔. พัฒนาด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การสื่ อสาร และการสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

๕. พัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ซึ่งวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลจะด าเนินการพัฒนาได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
 ๑)การปฐมนิเทศ 
 ๒)การฝึกอบรม 

๓)การศึกษาหรือดูงาน 
๔)การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
๕)การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม

แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในจังหวัด ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
จัดท าตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล       
(ก.อบต.) ก าหนดเป็นแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล มีระยะเวลา ๓ ปี 

 
 
 
 

 



แผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  และแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 

๑๓.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ทุกคน จะ
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเต็มก าลัง ความสามารถ ด้วยคว ามรอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 

๒. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ทุกคนจะ
พึงปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมต่อผู้อ่ืนรักความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 

๓. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ทุกคนจะ
พึงปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วยความเต็มใจและใส่ใจ ตลอดจนทุ่มเทก าลังกายก าลังความคิดและ
ก าลังปัญญา อันน าไปสู่การบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและยั่งยืน 

๔. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ทุกคนพึง
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและเป็นผู้ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
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