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๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2558 – 2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางพลวง  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  จึง
จ าเป็นต้อง จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผน
อัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  
โดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้ 

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

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

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรียม

การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 
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2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. กรอบแนวคิด  ขอบเขต  ความส าคญั  และกระบวนการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

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

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

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

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 
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 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้ องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 

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

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

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

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

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

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราข้ึนมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  
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- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกจิ 

 

 

 

   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้

พนกังานสว่นต าบล และ
พนกังานครู จ านวน  21 คน  คิด

เป็น 
51% 

ลกูจ้างประจ าจ านวน  0  คน  คิด
เป็น 
0% 

พนกังานจ้างตามภารกิจ จ านวน  
8  คน  คิดเป็น 

20% 

พนกังานจ้างทัว่ไป จ านวน  12  
คน  คิดเป็น 

29% 

แผนภูมิอัตราก าลัง 
แสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัด อบต.บางพลวง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เ พ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองส่งเสริมการเกษตร คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองส่งเสริมการเกษตร ส่วน
ใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนงานด้านเกษตร  การศึกษาวิจัยพัฒนา  เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม งานส่งเสริมพัมนา
ด้านปศุสัตว์ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่
ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี
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 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

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

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

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

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 

                              

                    

                                       

                                

        

       

           

        

•                         

                          

                            

         

•              Issues              

                               

                  360      

•                           

                 

•                             

              

•                       

                       FTE 

•                           

                          

                          

                  

•                        

                         

          Drivers 
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  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

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

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางพลวง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดย
จะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท า
อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  
การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ และ
ประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ เกษตร  มีคุณวุฒิด้าน
การเกษตร  เกษตรศาสตร์  สัตวแพทย์  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกอง
ส่งเสริมการเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

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

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  ได้ก าหนดอัตราก าลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

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

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

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บางพลวง 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

3.1.4 การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ     
การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ  มีวิธีค านวณที่ส าคัญ  ดังนี้ 
         (1) การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ  2  ประการ 
                      ก. ปริมาณงาน  ต้องทราบสถิติปริมารงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และ
มีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน  อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมา แล้ว
น ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความ
จริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                     ข. มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
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 การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี  จะมี                                                 52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า                                            5  วัน 
                        1  ปี จะมีวันท า                                      260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี                      13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน)         10  วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย                7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1  ปี                                     30     วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี         230  วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน          6   ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.–เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว  1  ชม.) 

**  เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี  (230 x 6)    1,380  ชั่วโมง  
     หรือ                       (1,380 x 60)            82,800  นาท 
ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 

 สูตรในการค านวณ 
  จ านวนคน    =    ปริมาณงานทั้งหมด (1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                 เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

   (2) การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงาน
หรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปี เพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการ
ก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป   ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามา
ค านวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรือ
งานด้านการเงิน  แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้  คือ 
                     -  ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
                  -  งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่  จึงไม่สามารถ
ค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
(ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง) มายึดโยงกับจ านวนกรอบ
ก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหาร
ราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  (การตรวจ
ประเมิน LPA)    

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

https://www.gotoknow.org/posts/tags/การกำหนดจำนวนตำแหน่ง
https://www.gotoknow.org/posts/tags/จำนวนตำแหน่ง
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 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่ายมาก จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว  โดยปัจจุบัน 
มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กองส่งเสริม
การเกษตร   

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

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลวง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
พลวง และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดชะ และองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสร้าง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน
ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดชะ  และ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   
ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนด
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังแตกต่างกันในเรื่องของอัตราก าลังคน แต่ถ้ามาดู
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของแต่ละที่ อบต. บางพลวง  มีรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ประมาณ 
34,923,600, อบต.บางเดชะ มีรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ประมาณ 22,670,443 และ อบต.    
บางเดชะ มีรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ประมาณ 22,570,600  จะเห็นได้ว่ารายได้ของ อบต.บาง
พลวงสูงกว่า สองหน่วยยงานเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว เพราะขนาดพ้ืนที่ของ อบต.บางพลวงมีขนาดพ้ืนที่กว้างและ
มีประชากร สูงถึง  ๕,693 คน  ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  
จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคน
ที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลวง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า 
ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้
พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป

งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบดวย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน  ปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคล  เปนเลขานุการ  จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล    
บางพลวง ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู บริหารและ 
สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 

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

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

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง โดยใหหัว
หนาสวน ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจและ อ านาจหนาที่ท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขาราชการ 
ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

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

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง    
ไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความ
รู ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

  3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การ
ก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 
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3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
บางพลวงสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะ
ช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรง
ลงได ้

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

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

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่ เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลวง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

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

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบางพลวง  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง เช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่
ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
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    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง และ

ส่งคณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า

งบประมาณ 2561 – 2563   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 

อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
6  มิ.ย.60 แต่งตั้งคณะท างาน  
4 ส.ค.60 ขอแผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.ข้างเคียง อบต.บางเดชะ , อบต.บ้านสร้าง  
9 ส.ค.60 ประชุมคณะท างาน  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ภาร

งาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ ฯลฯ 
10 ส.ค.60 จัดส่งร่างแผนให้คณะการพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
15 ส.ค.60 เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

3 ปี จังหวัดปราจีนบุรีพิจารณา 
 

ก.ย.60 ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 

ก.ย.60 จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต. ให้ อบต.บางพลวง  
ก.ย.60 ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  1 ต.ค.2560 – 30 ก.ย.2563 
ต.ค.60 รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  จังหวัดปราจีนบุรี , อ าเภอบ้านสร้าง 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

 จากการส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง พบ
ปัญหาและความต องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี   ประจ าปี  2561 – 2564  
แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เช่น   
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4.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
 -  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานยังพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมไม่ทั่วถึงเพราะขาดแคลน

งบประมาณในการพัฒนาและโครงการปัญหาความเดือดร้อนมีมากในแต่ละหมู่บ้าน จึงต้องเลือกโครงการที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนก่อนในการด าเนินการ 

4.2  ด้านเศรษฐกิจ  
   -  ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย 
เกษตรกรรม 
   -  พ้ืนที่ต าบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญประชาชนยังขาดการรวมกลุ่มในการจัดท า
สินค้าการเกษตร 

4.3 ดานสังคม  
   -  ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาด้านยาเสพติดส่ งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   -  พ้ืนที่บางหมู่บ้านยังมีประชาชนแฝงเข้ามาพักอาศัยท าให้ยากต่อการควบคุม 
   -  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงไม่มีอ านาจหน้าที่ในการปราบปรามจับกุมปัญหา
ยาเสพติด จึงท าได้แค่ป้องปรามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลฯ 

4.4  ดานการเมืองการบริหาร  
   -  ประชาชนขาดความสนใจและขาดการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของอบต. เช่น โครงการ
ประชาคม และประชาชนต้องหาเช้ากินค่ า วัยแรงงานออกไปท างานเหลือแต่ผู้สูงอายุเฝ้าบ้าน อีกทั้งประชากรแฝง
ก็มีมาก ประชาชนจึงไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม 

4.5  ผลผลิตดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
   -  ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ ามีสภาพเสื่อมโทรมการกักเก็บ
รักษาน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตรนอกฤดูและช่วงฤดูแล้ง 
   -  น้ าไม่เพียงพอในการอุปโภค-บริโภค เนื่องจากบ่อน้ ามีน้อยและตื้นเขิน 

4.6  ด้านสาธารณสุข 
   -  ประชาชนขาดการสนใจปัญหาสุขภาพ เนื่องจากต้องท ามาหากินแข่งขันกับเศรษฐกิจ
ที่มีค่าครองชีพสูง การส่งเสริมสุขภาพจึงไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยมีเวลา 

4.7  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   -  เด็กนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์เพราะครอบครัวยากจน 
   -  เด็กอนุบาลปฐมวัย 3 ขวบ ขณะนี้มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต -  รักษา
ขนบธรรมเนียมและภูมปัญญาชาวบ้าน 
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5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงนั้น 
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 
2561 - 2564   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลบางพลวงคือ      
“บางพลวงเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรกรรมก้าวหน้าน าพาภูมิปัญญาท้องถิ่น  บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชน”  
ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความ
ปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  
ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้
ต าบลบางพลวงเป็นเมืองที่น่าอยู่  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลบางพลวง  ได้ก าหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
 1. แก้ไขปัญหาความยากจนระดับฐานราก 

2. แก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบ 
4. ป้องกันและช่วยเหลือสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวาราชการ 
แนวทางการพัฒนา 

 1. การประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผล 
2. การบริหารงานด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้า 
แนวทางการพัฒนา 

 1. จัดหาช่องทางเพ่ิมผลผลิตเกษตรกรก้าวหน้า 
2. ทางเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและบริการ   
 แนวทางการพัฒนา 

1.การจัดการระบบสาธารณูปโภคและสร้างจิตส านึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี 
2  การพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
1.ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
2.การป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานใน อบต. 
แนวทางการพัฒนา 

 1.การส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทันเหตุการณ์ของโลก 
2.พัฒนาบุคลากรและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
3.การบริหารการพัฒนาในส านักงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและรักษาประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
1.ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
2.ด้านการพัฒนาบุคลากร 
3.ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาอาคาร สถานที่อนามัย สิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย 
4.การส่งเสริมด้านกีฬา ประเพณีเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

    การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญั ติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร  โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
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2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 กา รป รั บ ป รุ ง แ หล่ ง ชุ ม ช นแ อ อั ดแ ละกา ร จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  

(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16(5)) 
2.7 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก า ร อ น า มั ย ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  

(มาตรา 16(19)) 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

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

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

4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

5.1 คุ้ มครอง  ดู แล  และบ า รุ ง รั กษาทรั พยากรธ ร รมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม  
(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

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

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

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

(มาตรา 17(18)) 

7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

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

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

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

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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 การวิเคราะห์ภารกิจและอ านาจหน้าที่ออกเป็น 7 ด้าน ให้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT 
Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์  ส าหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน 
ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก   ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม   (SWOT Analysis)  มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

5.1  ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
 5.1.1  S มาจาก Strengths  

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

 5.1.2  W มาจาก Weaknesses  
 หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
5.2  ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

 5.2.1  O มาจาก Opportunities  
 หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

 5.2.2  T มาจาก Threats  
 หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
     5.3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยใช้ (SWOT Analysis) โดยพิจารณา  

สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  ดังนี้ 
   5.3.1 ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่  
    - กฎหมาย  
    - การเมือง  
    - เศรษฐกิจ  
    - สังคม วัฒนธรรมประเพณี  
    - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.3.2 ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่  
    - โครงสร้างขององค์กร 
    - นโยบายผู้บริหาร 
    - การบริหารจัดการ 
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    - ทรัพยากรบุคลากร 
  - การบริการสาธารณะ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค) 

1.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

-มีแม่น้ าปราจีนบุรี ไหลผ่านต าบล 

-มีบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ า มีความเป็นอยู่วิถีชีวิต
แบบ  ชนบท 

-มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ าเชิงวิถีชีวิต 

-มีสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เสื่อกก ปลา กุ้ง 
ไก่ชน เป็นสินค้าข้ึนชื่อของต าบล 

- มีพ้ืนที่ เหมาะกับการประกอบอาชีพการเกษตร   
ประชากรจึงประกอบอาชีพการท านา จึงเหมาะสม
ที่จะมีศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 
- มีเส้นทางคมนาคมที่ขนส่งสะดวก รวดเร็ว
เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

- เนื่องจากพ้ืนที่ของต าบลอยู่ในเขตชนบท  อุปนิสัย
ของคนอาจไม่เอ้ือต่อการเป็นผู้ให้บริการเท่าท่ีควร 
- ขาดการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการด้านท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐกับเอกชนและ
ระหว่างเอกชนด้วยกัน 
- การประชาสัมพันธ์ด้านท่องเที่ยวของต าบลอาจไม่
เพียงพอ 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

- ที่ตั้งอยู่เป็นพ้ืนที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ คือ  
-  มีเส้นทางคมนามคมที่สะดวก คือ เส้นทาง
รถยนต์เนื่องจากมีถนนเชื่อมต่อกับอ าเภอบ้านสร้าง
และอ าเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 
- ฟ้ืนฟูและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
- มีแนวโน้มการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน 
- ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น เนื่องจากมีการ
ฟ้ืนฟูและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การค้าขายสินค้า
ของต าบลจึงเพิ่มมากขึ้นด้วย 

- มีปัญหายาเสพติด 

- ขาดการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
- งบประมาณในการพัฒนาไม่ให้ความส าคัญกับการ     
ลงทุนด้านท่องเที่ยว 
- น้ ามันราคาแพงโดยต่อเนื่อง 
- สินค้าท่ีเป็นวัตถุดิบในการผลิตมีราคาสูงข้ึน 
- ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกต่ า 
- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 

 สรุป  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.1 ด้านการเกษตร ต าบลบางพลวง มีกลุ่มเกษตรท านา และกลุ่มท าผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก และ
จะสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบลให้เป็นที่รู้จักและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2 ด้านการท่องเที่ยว ต าบลบางพลวง เป็นต าบลที่มีสถานที่ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม  ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่
เอ้ือต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวรวมถึงมีโอกาสจากนโนบายของจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ต าบลบาง
พลวงสามารถที่จะพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยว ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ตั้งอยู่กับแหล่งธรรมชาติ คือ
แม่น้ าปราจีนบุรี  เป็นโอกาสที่เอ้ือต่อการลงทุนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว แม้มีจุดอ่อนและอุปสรรคบางประการ 
เช่น  ไม่มีระบบบริการจัดการที่มีเอกภาพ ปัญหาอาชญากรรมหรือยาเสพติด ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการปลูกฝัง
สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนให้มีการดูแลเอาใจใส่กันและกันท าหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆอย่างทั่วถึงให้คนท่ัวไปเข้าใจวิถีชีวิตอุปนิสัยดั้งเดิมของประชาชน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ก็จะส่งผลให้การ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

1.3 ด้านการพาณิชย์ ต าบลบางพลวงเป็นแหล่งที่มีกลุ่มอาชีพจ านวนมากพอสมควรที่สามารถ
รวบรวมจัดตั้งเป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP ของต าบลที่มีสินค้าหลากหลายดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะแต่ละ
หมู่บ้านมีการผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน มีผลผลิตทางการเกษตรกรรมคือข้าว ปลา กุ้ง ไก่ชน และเห็ดซึ่งเป็น กลุ่ม
เกษตรที่มีการพัฒนาศักยภาพ การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกสบายเพราะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประตูสู่ภาค
อีสานและพ้ืนที่ต าบลบางพลวงมีถนนที่เชื่อมต่ออ าเภอบ้านสร้างเส้นทางสู่กรุงเทพมหานคร ผ่านพ้ืนที่ต าบล 
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บางพลวง  ปัญหาอุปสรรคของการพาณิชย์ในต าบลบางพลวง ก็คือ ขาดการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
งบประมาณในการพัฒนา ปัญหาราคาน้ ามัน ปัญหาวัตถุดิบการผลิตมีราคาสูงขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหา
ทางสังคม แต่อย่างไรก็ตาม ในการส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยวและพาณิชย์ ซึ่งทั้ง 3 ประการ มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งส าคัญท่ีจะผลักดันให้การเศรษฐกิจประสบผลส าเร็จนั่นก็คือ งบประมาณ 

2.ด้านการพัฒนาคนและสังคม 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

2.1 (ด้านการศึกษา/การกีฬา/ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม) 
-เป็นต าบลที่มี ศาสนาและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 
-บุคลากรมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้มีศักยภาพ
ในการด าเนินงานด้านการศึกษาสูงขึ้น 
-ประชาชนหันมาเล่นกีฬา ออกก าลังกาย 
-มีวัฒนธรรมประเพณีที่เข้มแข็งและเป็นเอกลักษณ์ 
2.2 (ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
- เป็นพื้นที่ท่ีมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
2.3(ด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน) 
-พ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตร ประมาณ 2 ใน 3 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
-มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
-กลุ่ม อสม.ทีม่ีศักยภาพ 
- ประชาชนให้ความส าคัญกับสุขอนามัยและการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
-ไม่เป็นพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด เช่น 
ไข้เลือดออก มีรพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลร่วม
รับผิดชอบ 

2.1 (ด้านการศึกษา/การกีฬา/ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม) 
-นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง มัก
เปลี่ยนแปลงไปตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคนใหม่ 
- เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการพัฒนายังไม่
เพียงพอกับความต้องการ 
- ความไม่ต่อเนื่องด้านนโยบาย ระบบบริหารและการ
จัดการศึกษาท าให้ไม่มีประสิทธิภาพ 
2.2 (ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
- เยาวชนบางส่วนไม่เห็นคุณค่าของศาสนาสถาน 
- ขาดการรวบรวมข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณีอย่าง
เป็นระบบ 
- ขาดศูนย์การเรียนรู้ หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
2.3 (ด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน) 
-อบต.บางพลวงมีประชากรมากเม่ือเทียบจ านวน
แพทย์/ประชากร ถือว่ายังสูงอยู่มาก 
- ประชาชนยังมีฐานะยากจน 
- ประชาชนที่มีรายได้น้อยไม่ใส่ใจต่อความส าคัญด้าน
สุขอนามัย 
-ประชากรบางส่วนเป็นประชากรแฝงที่เข้ามาเช่าพัก
อาศัยในพ้ืนที่ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

2.1 (ด้านศึกษา/การกีฬา/ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม) 
-มีวัด ซึ่งสามารถพัฒนาและเสริมสร้างความพร้อมให้
เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนและ
ประชาชน สามารถให้เป็นสถานที่จัดการศึกษาได้ 
-มีสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาและสร้างความ
พร้อมให้กับเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
คุณภาพของคนไทย 
-ข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของคนไทย 
-นโยบายปฏิรูปการศึกษา ท าให้เอกภาพในการจัด
การศึกษามากข้ึน 
-นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพิ่มโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้กับประชาชน 
-รัฐบาลสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการ
ให้เรียนฟรีทุกอย่าง 15 ปี 
-ความร่วมมือของประชาชน ในการส่งเสริมให้บุตรหลาน
ได้เล่าเรียน 
2.2 (ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
-มีการจัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมในระดับต าบล 
-ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม 
2.3 (ด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน) 
- มีรพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และ อสม. ของ
ต าบล 
- การส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ เช่น การรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  โรคติดต่อที่อุบัติขึ้นใหม่ และ
โรคระบาดต่างๆ 

2.1 (ด้านการศึกษา/การกีฬา/ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม) 
- หลักสูตรการเรียนการสอนถูกก าหนดจาก
ส่วนกลาง ไม่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและขาด
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
- การบริหารทางการศึกษามีเป้าหมายไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการแก้ไขปัญหาของแต่ละโรงเรียน เนื่องจากบาง
แห่งไม่มีครูเพียงพอ 
-รายได้และเศรษฐกิจของประชาชนไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การลงทุนทางการศึกษา 
- การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับการ
จัดการศึกษา 
2.2 (ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
-การไหล่บ่าของกระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรม
ตะวันตก 
-ลัทธิบริโภคนิยม การหลงใหลวัตถุ จนท าลาย
ศีลธรรมและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
- การศึกษาไม่สร้างคนให้รับใช้ชุมชนท้องถิ่น
เนื่องจากหลักสูตรไม่ปลูกฝังให้เยาวชนรักษ์ถ่ินฐาน 
2.3 (ด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน) 
- เกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก 
- การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
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สรุป ด้านการพัฒนาคนและสังคม 

 ต าบลบางพลวง เป็นพ้ืนที่ที่เ อ้ือต่อการพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจของต าบลให้เป็นต าบลที่มี
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการศึกษาให้ทั่วถึง และให้รู้รักษ์  
ส านึก หวงแหนในประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่ามีจุดอ่อนและอุปสรรคในเรื่องนโยบายการศึกษา
ที่เปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  การขาดความพร้อมในเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
การศึกษา  ค่านิยมทางการศึกษาที่เน้นคุณวุฒิหรือข้อจ ากัดด้านระเบียบ กฎหมาย สามารถที่จะแก้ไขได้โดยการ
อาศัยเวลาในการเปลี่ยนแปลง และความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นส่วนทางด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพลวงมีรพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และ อสม. ที่จะคอยแนะน าดูแลสุขภาพของประชาชน ใน
ปัจจุบันแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจึงมีนโยบายในการสนับสนุนภูมิปัญญาในเรื่องแพทย์แผน
โบราณ ที่สามารถบรรเทาเยียวยา รักษาพยาบาลให้กับประชาชนได้ แต่อุปสรรคในเรื่องระบาด เช่น ไข้เลือดออก 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด และปัญหาอุบัติเหตุต่างๆ เช่น จากการจราจร จากการประกอบอาชีพ และปัญหา
อาชญากรรมก็เป็นสิ่งที่ต้องหาหนทางแก้ไขให้ลดน้อยท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ โดยการใช้วิธีการป้องกัน สอดส่องดูแลกัน
และกันของประชาชนควบคู่กันไป 

3.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

-หน่วยงานของรัฐทุกระดับให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-ถนนเข้าหมู่บ้านทุกสายได้มีการก่อสร้างซ่อมแซม  
-มีแหล่งและบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ ายังคงเป็น
ธรรมชาติ 

-ขาดการลงทุนการก่อสร้างบริการสาธารณะขนาด
ใหญ่ที่เกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
-พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมักประสบกับปัญหาอุทกภัย ท า
ให้การคมนาคมไม่สะดวกและถนนช ารุดเสียหาย 
-งบประมาณมีไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
-ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีมาก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
-อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาของจังหวัด 
-มีกรมทหารที่สามารถช่วยเหลือก าลังคนในการ
ซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-มีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีศักยภาพ 
-พัฒนาแหล่งน้ า(แม่น้ าปราจีนบุรี) ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

-งบประมาณไม่เพียงพอ 
-พ้ืนที่บางส่วนไม่มีการดูแล การพัฒนาจึงช้า 
-พ้ืนที่การก่อสร้างบางแห่ง ยังไม่ได้รับมอบจาก
เจ้าของที่ดิน 
-การเกิดอุทกภัย 
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สรุป ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   เนื่องจากที่ต าบลบางพลวงมีประชากรมากอีกต าบลของอ าเภอเมืองปราจีนบุรี  ท าให้พบกับ

ปัญหาและอุปสรรคอย่างมากในการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพราะการลงทุนด้านการพัฒนาด้านนี้ 
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากต่อโครงการ ไม่ว่าจะเป็นถนนที่ใช้ได้ตลอดทั้งปี การขยายเขตไฟฟ้า การขยาย
เขตประปาให้ทั่วถึงครบทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ซึ่งจะต้องใช้เงินงบประมาณต่อโครงการสูงเป็นจ านวนมากจึง
ได้ก าหนดเป้าหมายตามศักยภาพและโอกาสที่มี ด้วยการก่อสร้างถนน  สร้างสะพาน ที่ได้มาตรฐานใช้ได้ตลอด
ปีสามารถเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ าเพ่ือป้องกันเหตุน้ าท่วม ตลอดถึงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะการขยายเขตประปา  ขุดลอกคลอง ขุดสระกักเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการสัญจรไปมาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4.ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

- หน่วยงานของรัฐทุกระดับให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 
- มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่สามารถแจกจ่ายน้ าให้กับ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
-มีแม่น้ าสายหลักท่ีสามารถหล่อเลี้ยงเกษตรกรรมใน
พ้ืนที่ให้เพียงพอต่อการเกษตร โดยผ่านล าคลองต่างๆ 
-พ้ืนที่ต าบลบางพลวงมีสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าที่ใช้งาน
ได้ 3 สถานี คือ 
1.สถานีสูบน้ าท่ากระเบา หมู่ที่1 
2.สถานีสูบน้ าย่านยาว  หมู่ที่7 
3.สถานีสูบน้ าหัวไผ่ขี้เหล็ก  หมู่ที่5 

- ขาดการลงทุนการก่อสร้างบริการสาธารณะขนาดใหญ่
ที่เกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ไม่มีการจัดการแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่สามารถแจกจ่าย
น้ าให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
- บางหมู่บ้าน น้ าจากธรรมชาติไม่สามารถน ามาใช้ได้ 
เนื่องจากอยู่ใกล้เขตพ้ืนที่สารเคมี 
-น้ าใต้ดินมีปริมาณน้อยขาดแคลนสระเก็บน้ า 
-คูคลองต่างๆตื้นเขิน มีวัชพืชกีดขวางทางน้ า 
-ขาดการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและประชาชนในการ
ควบคุมดูแลการใช้น้ าของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
- มีหน่วยงานอื่นเข้ามาให้การสนับสนุนโครงการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- มีกรมทหารที่สามารถช่วยเหลือก าลังคนในการขุด
ลอกคลอง หรือล ารางสาธารณะ 
- มีกาสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีศักยภาพ 

- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- พ้ืนที่บางส่วนไม่มีการดูแลตลอดเวลา 
- ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในบางหมู่บ้าน 
 - มีปัญหาเรื่องน้ าเค็มหนุนท าให้เป็นอุปสรรคในการท า
การเกษตรและ อุปโภค-บริโภค 
-เมื่อถึงฤดูฝน ปริมาณน้ ามากจนเอ่อล้นและท่วมขังแต่
เมื่อถึงฤดูแล้งน้ าเค็มก็หนุนเข้าพ้ืนที่ 
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สรุป  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
 จากที่ต าบลบางพลวงมีประชากรมากอันดับต้นๆของท้องถิ่นอ าเภอบ้านสร้าง ท าให้พบกับปัญหาและอุปสรรค

อย่างมากในการพัฒนาทางด้านแหล่งน้ า  เนื่องจากมีปัญหาเรื่องน้ าเค็มหนุน  เป็นพ้ืนที่ทางผ่านของน้ าทั้งยัง
เป็นพ้ืนที่รับน้ าเมื่อถึงฤดูฝน น้ าหลากน้ าก็ท่วมขัง  เมื่อระบายน้ าออกไปก็ท าให้พ้ืนที่ขาดแคลนน้ า  ท าให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนน้ า ประกอบพื้นท่ีบางส่วนอยู่ใกล้กับโรงงานอุสาหกรรมที่มีสารเคมี   ท าให้สารเคมีซึมลงสู่
ผิวดิน แหล่งน้ าจึงไม่สามารถใช้อุปโภคได้ ประกอบกับการลงทุนด้านการพัฒนาด้านนี้ ต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมากต่อโครงการ เช่น การขยายเขตประปา  การจัดแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค ให้ทั่วถึงครบทุก
หมู่บ้านทุกครัวเรือน ซึ่งจะต้องใช้เงินงบประมาณต่อโครงการสูงเป็นจ านวนมาก จึงได้ก าหนดเป้าหมาย
เป้าหมายตามศักยภาพและโอกาสที่มี ด้วยการขอขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาในพ้ืนที่ต าบล ตลอดถึงขุด
ลอกคลองสาธารณะเพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

-พ้ืนที่ต าบลบางพลวง มีแม่น้ าปราจีนบุรีไหลผ่าน
ก่อให้เกิดล าคลองต่างๆ เช่น คลองบางพลวง คลอง
บางไซ คลองโพธิ์ คลองตะเภาลาย และคลองชาว
เหนือ 
-หน่วยงานในพื้นท่ีให้ความส าคัญในการดูแลรักษา
ทรัพยากร 
-พ.ร.บ.กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลรักษา
แม่น้ าล าคลอง และที่สาธารณะ ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่ลุ่มน้ าท่วมขังและน้ าเค็มหนุน 
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์
แหล่งน้ า 
-ขาดแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยและการบ าบัดน้ าเสีย 
-ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
-การเผาท าลายฟางข้าวและทุ่งหญ้าทุกปี 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
-มีกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาท
หน้าที่ในการดูแลบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 
-สภาพภูมิอากาศท่ีร้อนชื้นเอื้อต่อความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติ 

-มีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่อนุรักษ์ 
-การปฏิรูประบบราชการ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนใน
ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม และระเบียบการปฏิบัติที่ยุ่งยาก
มากมาย 
-ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะส่งผลในระยะยาว 
ประชาชนจึงยังไม่ค่อยเห็นความส าคัญในการดูแลรักษา 
- ไม่มีการบูรณการการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดหรือพ้ืนที่เท่าท่ีควร 
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สรุป ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลบางพลวงนับว่ายังอุดมสมบูรณ์ แต่ประชาชนยังขาดการตื่นตัวและให้
ความส าคัญในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องนี้  เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  มีกฎหมายให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีที่ด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้นซึ่งเอ้ือต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  จาก
ศักยภาพที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและโอกาสที่จะท าให้นโยบายบรรลุจุดมุ่งหมายได้  ส่วนปัญหาและอุปสรรคจากการที่หน่วยงานใน
พ้ืนที่ไม่ได้ให้ความสนใจในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง  พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่ลุ่มและดินเค็ม ประชาชน
ยังมองไม่เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ไม่มีการบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดและพ้ืนที่  ขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ เช่น โรง
ก าจัดขยะ จุดอ่อนและอุปสรรคเหล่านี้นั้นสามารถแก้ไขได้ ถ้าหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจอย่างจริงจัง รวมทั้ง
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี 

6. ด้านการเมืองและการบริหาร 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

- การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมี
ความชัดเจน 
-  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจน 
-  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้เอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
-  การบริหารงานมีความคล่องตัวเนื่องจากมีความ
พร้อมด้านทรัพยากร 
-  มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่ง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
-  มีระเบียบและกฎหมายที่เอ้ือต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
-  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออก
ข้อบัญญัติได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
-  มีขอบเขต อ านาจหน้าที่รับผิดชอบเต็มพ้ืนที่ต าบล 
-  สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและ

-  ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนมีสูง
แต่องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองได้น้อย
เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
-  มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆจ านวนมากท าให้การ
ปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
-  อ านาจหน้าที่ในการออกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีครอบคลุม 
-  การพัฒนาบุคลากรจ านวนมากกระทบต่อค่าใช้จ่าย
ที่เพ่ิมมากขึ้น 
-  ขาดแนวทางใหม่ๆ ในการจัดหารายได้ 
-  การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลยังไม่เป็นระบบที่ดี
พอ 
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สถานะของการคลัง 

-  มีการพัฒนาบุคลากรโดยต่อเนื่องทุกปี 
-  ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 
-  มีรายได้จากการจัดเก็บเป็นของตนเองท าให้มีความ
คล่องตัวในการบริหารงาน 
 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

- การก ากับดูแลโดยอ าเภอ จังหวัด ไม่กระทบต่อการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
- มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมขึ้นตามแผน
กระจายอ านาจฯ 
-  แนวโน้มของรายได้มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ 
ตามแผนการกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
-  กฎหมายกระจายอ านาจฯเอ้ือต่อการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-มีโครงการส่งเสริมงานประเพณีของต าบล 

-  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น 
-  มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 
- ได้รับการผลักดันด้านงบประมาณจากจังหวัด 

-อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯยังไม่มี
ความชัดเจนในหลายภารกิจ 
-การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและไม่มีความชัดเจน 
- นักการเมืองระดับชาติบางครั้งไม่เห็นความส าคัญ 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นเพียงกลุ่มประชาชนกลุ่มหนึ่งที่มี
อยู่ในจังหวัด 
- การแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่าง อปท. ในจังหวัดยังไม่
สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติได้ 
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สรุป ด้านการเมืองและการบริหาร 

ในด้านการบริหารจัดการองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง จะเห็นได้ว่าสามารถ
ก าหนดโครงสร้างตามภารกิจได้เองตามก าลังงบประมาณที่มี  ท าให้การบริหารปฏิบัติงานมีคล่องตัวสูงโดยมี
ปัจจัยเกื้อหนุน  แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขในเรื่องการบริหารจัดการ ก็คือ ความคาดหวังของประชาชนสูงมากใน
การที่จะให้องค์การบริหารบางพลวงเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ในทุกๆปัญหา ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งบประมาณรายได้จึงจ าเป็นที่ต้องหารายได้มาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
จึงหาโอกาสผลักดันงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจต่อไป 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อองค์กร 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 

1 เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ครอบคลุม
อ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และมีระเบียบข้อกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 

1 การมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้
เสี่ยงต่อการเกิดทุจริต คอรัปชั่น 

2  เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้เรื่องระเบียบปฏิบัติ
หน้าที่และปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

2 เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอท าให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตาม
สายงาน 

3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจึง
สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้เร็ว 

3 โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความต้องการของ
ประชาชนมีจ านวนมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
ขาดประสิทธิภาพ  
 
 

4 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบัญญัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายและข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา
ได้ภายใต้กรอบกฎหมาย 

4 การด าเนินงานตามนโยบายหลักขององค์กรและ
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนมากท าให้ความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 

5 มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงานพร้อมใช้งานท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

5 ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายที่มีความยืดหยุ่นตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีเสี่ยงต่อการ
ตัดสินใจผิดพลาด 
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6 ระบบการท างานในองค์กรมีการเรียกประชุมพนักงาน
เพ่ือแจ้งให้ทราบเรื่องต่างๆ และติดตามผลการท างานของ
แต่ละส่วนเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันประจ าทุกเดือน 
 
 

6 เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานไม่ตรงตามกฎระเบียบ ยังขาดการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่รัดกุม 

7 มีการท างานโครงการหลักประกันสุขภาพต าบลร่วมกัน
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพลวง  
 
 

7 ประชาชนในพื้นท่ียังขาดการมีส่วนร่วมและเข้าถีงระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

 
โอกาส(O) อุปสรรค(T) 

1 พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ 
อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

1 การถ่ายโอนภารกิจการบริการสาธารณะจากหน่วยงาน
ต่างๆ ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะด้าน 

2  พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนดให้ นายก อบต.มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
สี่ปี เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น 

2 การบริหารงานโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งท า
ให้นโยบายไม่มีความต่อเนื่อง  

3 เป็นองค์กรทมีีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
อย่างใกล้ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือการ
บริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

3 มีระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องค่อนข้างมากท าให้การ
ด าเนินงานไม่คล่องตัว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ไม่เต็มที่ 

4 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ เช่น แหล่งน้ าที่สมบูรณ์มี
ความหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการบริโภค-
อุปโภคของประชาชน และเหมาะแก่การปลูกพืชได้ทุก
ชนิด 

4 ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT ในการ
ให้บริการประชาชนแบบ one stop service 

5 มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมต่อไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่ง เหมาะแก่การส่งเสริมการค้าชุมชน
และพัฒนาเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว 

5 การใช้ระบบอุปถัมภ์ เป็นอุปสรรคในการพัฒนา 

6 มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนถึง
ระดับมัธยมต้นซึ่งมีความพร้อมและมีศักยภาพในการ
จัดการศึกษา 
 

6 การมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจและการตรวจสอบ
การบริหารงานของภาคประชาชนยังมีน้อย 
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7 มีกลุ่ม องค์กรประชาชน ชมรมต่างๆ ที่รวมตัวกันจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย  

7 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในวัยรุ่น 

8 มีวัดหลายแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีความ
สามัคคีร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 
 

8 เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลระดับกลาง งบประมาณ
รายได้มีจ านวนน้อย แต่ความต้องการของประชาชนมีมาก
ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุม 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพลวง จะด าเนินการ มีดังนี ้
6.1  ภารกิจหลัก 

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

6.2 ภารกิจรอง 
6.2.1 การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
6.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
6.2.3 การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
6.2.4 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 

   การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง  และ จุดอ่อน ขององค์กร จาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อ
การท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ 
ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและ
ไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบ
การ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   
SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

7.1 ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
7.1.1  S มาจาก Strengths  
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 หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

7.1.2  W มาจาก Weaknesses  
 หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น   
   

7.2 ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
7.2.1  O มาจาก Opportunities  

   หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

7.2.2  T มาจาก Threats  
 หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  

 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง (ระดับตัวบุคลากร) 

 

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

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

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

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



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 

35 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง (ระดับองค์กร) 

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

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

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

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

อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้    
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดแล้ม 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 

2. กองคลัง 
2.1 งานธุรการกองคลัง 
2.๒ งานการเงิน 
2.3 งานบัญช ี
2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.5 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 
3.1 งานธุรการกองช่าง 
3.2 งานก่อสร้าง 
3.3 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.5 งานผังเมือง 

4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานธุรการกองการศึกษา 
4.2  งานบริหารการศึกษา 
4.3  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
4.4  งานกีฬาและนันทนาการ 

5. กองส่งเสริมการเกษตร 
5.1 งานธุรการกองส่งเสริมการเกษตร 
5.2 งานวิชาการเกษตร 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดแล้ม 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 

2. กองคลัง 
2.1 งานธุรการกองคลัง 
2.๒ งานการเงิน 
2.3 งานบัญช ี
2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.5  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

3. กองช่าง 
3.1 งานธุรการกองช่าง 
3.2 งานก่อสร้าง 
3.3 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.5 งานผังเมือง 

4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานธุรการกองการศึกษา 
4.2  งานบริหารการศึกษา 
4.3  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
4.4  งานกีฬาและนันทนาการ 

5. กองส่งเสริมการเกษตร 
5.1 งานธุรการกองส่งเสริมการเกษตร 
5.2 งานวิชาการเกษตร 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
  5.4 งานส่งเสริมการเกษตร   5.4 งานส่งเสริมการเกษตร  
  5.4 งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด   5.4 งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด  

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

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี  (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) ได้มีมติในที่
ประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550  เห็นชอบให้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลจากขนาด
เล็กเป็นขนาดกลาง  ปัจจุบันมี  ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็น
ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายข้าราชการประจ า โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ  
มีบุคลากรจ านวน  41  อัตรา  ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  

1. ส านักปลัด    
1.1 พนักงานส่วนต าบล  9 อัตรา  
1.2 ลูกจ้างประจ า  -   อัตรา 
1.3 พนักงานจ้าง   7  อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนต าบล  5  อัตรา 
2.2 ลูกจ้างประจ า  -  อัตรา 
2.3 พนักงานจ้าง   2  อัตรา 

3. กองช่าง 
3.1 พนักงานส่วนต าบล  3  อัตรา 
3.2 พนักงานจ้าง   7  อัตรา 

4. กองการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
4.1 พนักงานส่วนต าบล  2  อัตรา 
4.2 ครู    1  อัตรา 
4.3 พนักงานจ้าง   1  อัตรา 
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5. กองส่งเสริมการเกษตร  
5.1 พนักงานส่วนต าบล  1  อัตรา 
5.2 พนักงานจ้าง    3  อัตรา 

 การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม
อัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า 
ส่วนราชการ (ผู้อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับต้น )  5  ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาใน
แต่ละส่วนราชการ  ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ  จ านวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสาย
งาน ใช้วิธีคิดจากข้อ  3.1.3 เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่
ได้มาเปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง   

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ส านักปลัด 

บริหารงานทั่วไป 5 - 2 3 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 - - - 
งานกฎหมายและคดี 1 - - - 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดแล้ม - - - - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - 2 - 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 - -  

กองคลัง 

งานธุรการกองคลัง - - - - 
งานการเงิน 1 - 1 - 
งานบัญชี 2 - - - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2 - 1 - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - - - 

กองช่าง 

งานธุรการกองช่าง - - - 1 
 งานก่อสร้าง - - - 1 
งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - 1 - 
งานประสานสาธารณูปโภค 1 - - 4 
งานผังเมือง 1 - - - 
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ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

งานธุรการกองการศึกษา - - - - 
งานบริหารการศึกษา 2 - 1 - 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - - - - 
งานกีฬาและนันทนาการ - - - - 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

งานธุรการกองส่งเสริมการเกษตร - - - - 
งานวิชาการเกษตร 1 - - 1 
งานส่งเสริมการเกษตร - - - 3 
งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด - - - - 

เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง  มา
ก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลวง  ใน  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวาราชการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้า 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานใน อบต.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและรักษาประเพณีท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

- ประชาชนมีรายได้ เ พ่ิมขึ้น  ระบบสาธารณูปโภค ,
สาธารณูปการ,การคมนาคม,การผังเมืองและการบริหาร
จัดการน้ าที่ได้มาตรฐานพ้ืนที่ในต าบลบางพลวงไม่มียาเสพ
ติดเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งก่อนและหลังเกิดสาธารณ
ภัยและย่านชุมชน 
 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต.  
- ผอ.กองช่าง 
- จพง.ป้องกันฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในวา
ราชการ 

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูล
ข่าวสาร ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การพัฒนาเกษตรและ
เพิ่มมูลค่าสินค้า 

- ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงเพ่ิมข้ึน มีรายได้เพียงต่อการ
ด ารงชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นักพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยวและบริการ 

-  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์     
ฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
-  เพ่ือพัฒนาให้เป็น ต าบลแหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนในเขตต าบลบางพลวงเพ่ิมข้ึน 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
ด้านการสาธารณสุข 

- การบริการสาธารณสุขและการบริการสังคมสงเคราะห์
ได้รับการพัฒนา ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น 

- ปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
ด้านทรัพยากรมนุษย์
และบริหารงานใน 
อบต. 

- การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผอ.กองคลัง 
- นักพรัยากรบุคคล 
- นักวิชาการเงินฯ 
- จพง.พัสดุ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ 
- จพง.การเงิน 
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
- ผช.จพง.การเงินฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   
ด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและรักษา
ประเพณีท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและรักษาประเพณี
อันดีงาม 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครู /ผช.ครู 
 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 
  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพลวง ที่มีในปัจจุบัน  ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์  ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2561 – 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และส าฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนี้ 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัด อบต.  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 -   - -  

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

ส านักปลัด         
หน.ส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 1 1 1 1   - - -  

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 1 1 1 -   - -  
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 1  1  1  1 -   - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
นิติกร ช านาญการ  1 1  1 1  -   - -  
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 1 1 1 1 -   - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 -   - - ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

        

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 -   - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 1 1 1 -   - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภทผู้มีทักษะ 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับรถดับเพลิง 1 1 1 1 -   - - ว่าง 
พนักงานจ้างท่ัวไป         
ยาม 1 1 1 1 - - -  
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง         
ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)   1 1 1 1 - - - ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

        

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 -   - -  

กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ต้น) 1 1 1 1 -   - - ว่าง 
นายช่างโยธา 1 1 1 1 -   - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

นายช่างโยธา 1 1 1 1 -   - - ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

        

ผู้ช่วยนายช่างโธยา 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 -   - -  
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 -   - -  
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 -   - -  
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 -   - -  
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 -   - -  
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 -   - -  

กองการศึกษา         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
ครู ค.ศ.1 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

        

- ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก 1 1 1 1 - - -  
กองส่งเสริมการเกษตร         

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่าง 

พนักงานจ้างท่ัวไป         
พนักงานสูบน้ า 1 1 1 1 - - -  
พนักงานสูบน้ า 1 1 1 1 - - -  
พนักงานสูบน้ า 1 1 1 1 - - -  

รวม 40 40 40 40 - - -  
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9. ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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10.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
  
 
 
 
 
 
 

 
ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาฯ กองส่งเสริมการเกษตร 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานท่ัว่ไป (ระดับต้น) (1) 
- นักจัดการงานท่ัวไป ปก (1) 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก (1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายฯ(ปก/ชก) (ว่าง) 
- นิติกร ชก (1) 
- นักพัฒนาชุมชน ปก (1) 
- จพง.ป้องกันฯ (ปง/ชง) (ว่าง) 

พนักงานจ้าง 
- ผช.จพง.ธุรการ (2) 
- ผช.จพง.ป้องกันฯ (1) 
- พนักงานขับรถดับเพลิง (ว่าง) 
- นักการภารโรง (1) 
- ยาม (1) 
- คนงาน (1) 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก(1) 
- จพง.การเงิน ฯ  ปง/ชง (ว่าง) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (ว่าง) 
- จพง.จัดเก็บรายได้ ปง/ชง (ว่าง) 

พนักงานจ้าง 
- ผช.จพง.การเงินฯ (1) 
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (1) 

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

พนักงานจ้าง 
- ผช.นายช่างโยธา (1) 
- คนงาน (6) 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น (ว่าง) 
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (ว่าง) 

พนักงานครู 
- ครู  (1) 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1) 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานเกษตร ระดับต้น (1) 

พนักงานจ้าง 
- พนักงานสูบน้ า (4) 

 

ปลัด อบต. 
(บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัด อบต. 
(บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (ว่าง) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ส านักปลัด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 1 3 1 1 - 4 3 
 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

งานบริหารงานทั่วไป 
- นักจัดการงานท่ัวไป ปก (1) 
- นักพัฒนาชุมชน ปก (1) 
- ผช.จพง.ธุรการ (2) 
- พนักงานขับรถดับเพลิง (ว่าง) 
- ยาม (1) 
- นักการภารโรง (1) 
- คนงาน (1) 

 
 

งานบริหารนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ปก/ชก (ว่าง) 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก (1) 

 
 

 

 

งานกฎหมาย
และคด ี

- นิติกร ชก (1) 
 
 
 

 
 

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปง/ชง 
(ว่าง) 

- ผช.จพง.ป้องกันฯ (1) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองคลัง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 1 - - 3 - 2 - 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1) 

งานการเงินและบัญช ี
- นักวิชาการเงินและบญัชี ชก (1) 
- เจ้าพนักงานการเงินฯ ปง/ชง (ว่าง) 
- ผช.จพง.การเงินและบัญชี (1) 

 
 
 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (ว่าง) 
 

 

 

   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ ปง/ชง  (ว่าง) 
- ผช.จพง.จัดเก็บ (1) 
 

 

 

 

งานธุรการกองคลัง 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองช่าง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 1 - 1 6 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ว่าง) 

งานธุรการกองช่าง 
- คนงาน (1) 
 
 
 
 

งานประสานสาธารณูปโภคและงานผังมือง 
- นายช่างโยธา ปง/ชง (ว่าง) 
- คนงาน  (5) 
 

 

 

 

งานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- นายช่างโยธา ชง (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ครู  ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - 1 1 - 1 - 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น (ว่าง) 

งานส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

งานกีฬาและนันทนาการ 
 

 

 

 

งานธุรการกองการศึกษา 
 
 
 
 
 

งานบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (ว่าง) 
- ครู (1) 
- ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (1) 
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โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองส่งเสริมการเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - 3 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
นักบริหารงานเกษตร ระดับต้น (ว่าง)  

งานวิชาการเกษตร 
- คนงาน (1) 

 
 
 
 
 

งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
 
 
 
 

 

 

งานธุรการกองส่งเสรมิการเกษตร 
 
 
 
 
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
- คนงาน (3) 
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10. แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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10. แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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10. แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุกระดับ

ขั้น  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนา
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก  กล่าวคือ 

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

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

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดใหทุ้กต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด
ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 
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 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวงเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางพลวง  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์
ส่วนตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตาม
ค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

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