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หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอตัราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นส่ิงท่ีส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอตัราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมคีวามสัมพนัธ์กบัการก าหนดอตัราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอืน่ และสวัสดิการอืน่ ๆ อกีมากมาย ท่ีมคีวามสัมพนัธ์เกีย่วเนื่องสอดคล้องกนั  
ประกอบกบั แผนอตัราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2558 – 2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ไร่น้อย  จะส้ินสุดลงในวันท่ี  30  กนัยายน  2560    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  จึงจ าเป็นต้อง 
จัดท าแผนอตัราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563   ให้สอดรับและสัมพนัธ์กบัแผนอตัราก าลัง
ฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพือ่ให้การบริหารจัดการอตัราก าลังของหน่วยงานให้มคีวามสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้
หลักการและวิธีการจัดท าแผนอตัราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้ 
  ๑. 1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) เร่ือง  มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกบัอตัรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมตี าแหน่งใด ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยจัดท าแผนอตัราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพือ่ใช้ในการก าหนดต าแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอบุลราชธานีท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) ก าหนด 
  ๑. 2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล( ก.อบต.) ได้มมีติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอตัราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพือ่เป็น กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอบุลราชธานีพจิารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ไร่น้อยแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอตัราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกจิขององค์การบริหารส่วนต าบล
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบ  
อตัราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอตัราก าลัง 3 ป ี
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  จึงได้จัดท าแผน
อตัราก าลัง3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561–2563ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์และ ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ   

 ๒.๑วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลงั ๓ ป ี
2.1.1เพือ่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยมโีครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสม 

ไมซ้่ าซ้อน 
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  ๒.1.๒ เพือ่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยมกีารก าหนดต าแหน่งการจัดอตัราก าลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกบัอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
  ๒.1.๓ เพือ่ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอบุลราชธานี  สามารถตรวจสอบ การ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.1.๔ เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อตัราก าลังการพฒันาบุคลากรของ
องค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 
  ๒.1.๕ เพือ่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย สามารถวางแผนอตัราก าลัง ในการบรรจุแต่งต้ัง
พนักงานส่วนต าบล เพือ่ให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย เกดิประโยชน์ต่อประชาชนเกดิ
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิตามอ านาจหน้าท่ี มปีระสิทธิภาพ  มคีวามคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มกีารลด
ภารกจิและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไมจ่ าเป็นการปฏิบัติภารกจิ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
  ๒.1.๖ เพือ่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  

๒.๒ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลงั ๓ ป ี
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องมคีวามเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอตัรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ  
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยมอีตัราก าลังท่ีเหมาะสม เพือ่เป็นเคร่ืองมอืในการบริหาร 

สร้างขวัญก าลังใจ และเกบ็รักษาคนดีและคนเกง่ไว้ในหน่วยงาน  
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์ส่ิงท่ีอาจเกดิขึ้นในอนาคต และสามารถตรียม

การรองรับกบัเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้  
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมลูพืน้ฐานท้ังด้าน จุดแข็ง  จุดออ่น  โอกาส และ

อปุสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมอียู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกีย่วกบัการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ  

2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกจิกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้  

2.2.๖ เป็นต้นแบบท่ีดีให้กบัหน่วยงานอืน่ๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลงั๓ ปี  
3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลงั ๓ป ีประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

3.1.1 พจิารณา วิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกจิ  
3.1.2 พจิารณา วิเคราะห์ประเมนิความต้องการก าลังคน 
3.1.3 พจิารณา วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน 
3.1.4  พจิารณา วิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ทบทวนวิสัยทัศน์ พนัธกจิ  ยุทธศาสตร์ ภารงาน  อตัราก าลังท่ีมอียู่ ฯลฯ เพือ่จัดท าร่างแผน

อตัราก าลัง ๓ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย และส่งคณะท างานเพือ่ปรับแต่งร่างแผนอตัราก าลัง 
3.2 การวิเคราะหอ์ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจ 

3.2.1 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไ้ขเพิม่เติม 
ส่วนท่ี๓  อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา๖๖องค์การบริหารส่วนต าบลมอี านาจหน้าท่ีในการ
พฒันาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกจิสังคมและวัฒนธรรม และมาตรา๖๗ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วน
ต าบลมหีน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้ 

3.2.1.๑ จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
3.2.1.๒ รักษาความสะอาดของถนนทางน้ าทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังก าจัดมลู

ฝอยและส่ิงปฏิกลู 
3.2.1.๓ ปูองกนัโรคและระงับโรคติดต่อ 
3.2.1.๔ ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
3.2.1.๕ ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2.1.๖ ส่งเสริมการพฒันาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พกิาร 
3.2.1.๗ คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3.2.1.๘ บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีของ

ท้องถิ่น 
3.2.1.๙ ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
และ มาตรา๖๘ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากจิการในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้  
(๑) ให้มนี้ าเพือ่การอปุโภคบริโภคและการเกษตร  
(๒) ให้มแีละบ ารุงการไฟฟาูหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน่  
(๓) จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
(๔) ให้มแีละบ ารุงสถานท่ีประชุมการกฬีาการพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
(๕) ให้มแีละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกจิการสหกรณ์  
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(๖) ส่งเสริมให้มอีตุสาหกรรมในครอบครัว  
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอนัเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
(๑๐) ให้มตีลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(๑๑) กจิการเกีย่วกบัการพาณิชย์  
(๑๒)การท่องเท่ียว  
(๑๓)การผังเมอืง  

3.2.2 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไ้ขเพิม่เติม   มาตรา๑๖ให้เทศบาลเมอืงพทัยาและองค์การบริหาส่วนต าบลมอี านาจ
และหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  

3.2.2.1 การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นของตนเอง 
3.2.2.2 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบกทางน้ าและทางระบายน้ า 
3.2.2.3 การจัดให้มแีละควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและท่ีจอดรถ 
3.2.2.4 การสาธารณูปโภคและการกอ่สร้างอืน่ๆ 
3.2.2.5 การสาธารณูปการ 
3.2.2.6 การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ 
3.2.2.7 การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
3.2.2.8 การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
3.2.2.9 การจัดการศึกษา 
3.2.2.10 การสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและ

ผู้ด้อยโอกาส 
3.2.2.11 การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดี

ของท้องถิ่น 
3.2.2.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจัดการเกีย่วกบัท่ีอยู่อาศัย 
3.2.2.13 การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
3.2.2.14 การส่งเสริมกฬีา 
3.2.2.15 การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
3.2.2.16 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถิ่น 
3.2.2.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืง 
3.2.2.18 การก าจัดมลูฝอยส่ิงปฏิกลูและน้ าเสีย 
3.2.2.19 การสาธารณสุขการอนามยัครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
3.2.2.20 การจัดให้มแีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
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3.2.2.21 การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
3.2.2.22 การจัดให้มแีละควบคุมการฆ่าสัตว์ 
3.2.2.23 การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามยัโรง

มหรสพและสาธารณสถานอืน่ๆ 
3.2.2.24 การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไมท่ี้ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3.2.2.25 การผังเมอืง 
3.2.2.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
3.2.2.27 การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
3.2.2.28 การควบคุมอาคาร 
3.2.2.29 การปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
3.2.2.30 การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกนัและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.2.2.31 กจิการอืน่ใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
3.2.3ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนการพฒันาประเทศ ท่ีก าหนดกรอบและแนวทางการพฒันาให้
หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตามเพือ่ให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่ค่ัง ย่ังยืน เป็น
ประเทศท่ีพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ " หรือตามคติพจน์ "มัน่คง มัง่ค่ัง ย่ังยืน" โดยมี
ระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี ต้ังแต่ปี 2560-2579แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม   
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

3.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัที่๑๒มี ท้ังหมด๑๐ยุทธศาสตร์โดยม๖ียุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีและอกี๔ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนดังนี้  

3.2.๔.๑การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมปีัญหาใน
ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัยโดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ าการพฒันาความรู้และทักษะ
ของแรงงานไมต่รงกบัตลาดงานในขณะท่ีคนไทยจานวนไมน่้อยยังไมส่ามารถคัดกรองและเลือกรับ วัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสมซ่ึงส่งผลต่อวิกฤตค่านิยมทัศนคติและพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตการพฒันาในระยะต่อไปจึงต้องให้
ความส าคัญกบัการวางรากฐานการพฒันาคนให้มคีวามสมบูรณ์เพือ่ให้คนไทยมทัีศนคติและพฤติกรรมตาม 
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บรรทัดฐานท่ีดีของสังคมได้รับการศึกษาท่ีมคุีณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมสุีขภาวะท่ีดีขึ้นคนทุกช่วงวัยมทัีกษะความรู้และความสามารถเพิม่ขึ้นรวมท้ังสถาบันทาง
สังคมมคีวามเข้มแข็งและมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศเพิม่ขึ้น 

3.2.๔.๒ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล่ าในสังคมการพฒันาในช่วงท่ี
ผ่านมาท าให้สังคมไทยกา้วหน้าไปหลายด้านแต่การแกป้ัญหาความเหล่ือมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย
มคีวามคืบหน้าช้าท้ังเร่ืองความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรความแตกต่างของคุณภาพการบริการ
ภาครัฐรวมท้ังข้อจากดัในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพืน้ท่ี
ห่างไกลดังนั้นการพฒันาในระยะต่อไปจึงจาเป็นต้องมุง่ลดปัญหาความเหล่ือมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมฐีานะ
ทางเศรษฐกจิสังคมท่ีแตกต่างกนัแกไ้ขปัญหาความยากจนเพิม่โอกาสการเข้าถึงบริการพืน้ฐานทางสังคมของภาครัฐ
รวมท้ังเพิม่ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกจิฐานรากให้มคีวามเข้มแข็งเพือ่ให้ชุมชนพึง่พาตนเองและได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิมากขึ้น 

3.2.๔.๓ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างย่ังยืนเศรษฐกจิไทย
ขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกจิโลกซบเซาและข้อจากดั
ภายในประเทศเองท่ีเป็นอปุสรรคต่อการเพิม่ผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันรวมท้ังฐานเศรษฐกจิ
ภายในประเทศขยายตัวช้าการพฒันา๕ปีต่อจากนี้ไปจึงเน้นให้เศรษฐกจิเติบโตได้ตามศักยภาพและมเีสถียรภาพ
ภาคส่งออกมกีารพฒันาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิไทยผลิตภาพการผลิต
ของประเทศเพิม่ขึ้นการลงทุนภาครัฐและเอกชนมกีารขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมอืกนัมากขึ้น
ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษมีากขึ้นและประเทศไทยมขีีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกจิสูงขึ้นนอกจากนี้ยังเน้นให้เศรษฐกจิรายสาขามกีารเติบโตอย่างเข้มแข็งภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรม
ย่ังยืนและให้เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึ้นมกีารพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมนิเวศการท่องเท่ียวสามารถทารายได้และ
แข่งขันได้มากขึ้นวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมบีทบาทต่อระบบเศรษฐกจิมากขึ้นภาคการเงินมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 

3.2.๔.๔ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาท่ีย่ังยืนปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกาลังเป็นจุดออ่นส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการรวมท้ังการ
ดารงชีวิตของคนไทยซ่ึงปัญหาดังกล่าวเกดิจากการลดลงของพืน้ท่ีปุาไมท้รัพยากรดินเส่ือมโทรมความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกคุกคามความเส่ียงในการขาดแคลนทรัพยากรน้าในอนาคตปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิม่สูงขึ้นตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกจิและชุมชนเมอืงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยพบิัติทางธรรมชาติมคีวามผันผวน
และรุนแรงมากขึ้นและข้อตกลงระหว่างประเทศเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศทวีความเข้มข้นซ่ึงจะ
ส่งผลต่อแนวทางการพฒันาประเทศในอนาคตดังนั้นการพฒันาในระยะต่อไปจึงมุง่เน้นการรักษาและฟืน้ฟฐูาน
ทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมัน่คงด้านน้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มปีระสิทธิภาพการสร้าง
คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีลดมลพษิและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศการเพิม่ประสิทธิภาพ
การลดกา๊ซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศและ การเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่ลดความเส่ียงจากภัยพบิัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกดิจาก
สาธารณภัย 
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3.2.๔.๕ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพือ่การพฒันาประเทศสู่ความมัง่ค่ังและ
ย่ังยืนกระแสโลกาภิวัตน์และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมแีนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมติิท้ังภัยคุกคามภายนอกในเร่ืองการขยายอทิธิพลและการเพิม่บทบาทของ
ประเทศมหาอ านาจในภูมภิาคต่างๆของโลกอาชญากรรมข้ามชาติและการกอ่การร้ายและภัยคุกคาม
ภายในประเทศได้แกค่วามเห็นต่างทางความคิดและอดุมการณ์ของคนในชาติการสร้างสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกจิโดยอาชญากรรมคอมพวิเตอร์  

3.2.๔.๖ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการปูองกนัการทุจริตประพฤติมชิอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทยระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอปุสรรคท่ีส าคัญต่อการพฒันา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่องท้ังการให้บริการประชาชนยังไมไ่ด้มาตรฐานสากลการบังคับใช้กฎหมายท่ีขาด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใสระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่
สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมรวมท้ังการทุจริตประพฤติมชิอบในสังคมไทย  

3.2.๔.๗ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ท่ีผ่านมาการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดาเนินการและปัญหา
เชิงปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลทาให้มขี้อจากดัในการ
สนับสนุนการพฒันาประเทศให้มปีระสิทธิภาพ 

3.2.๔.๘ยุทธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาอาศัยการเพิม่ประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและการนาเข้าเทคโนโลยีสาเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพือ่พฒันา
เทคโนโลยีของตนเองทาให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซ่ึงมมีลูค่าเพิม่สูงตกอยู่กบัประเทศผู้เป็น
เจ้าของเทคโนโลยีอกีท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพฒันายังไมเ่พยีงพอท่ีจะขับเคล่ือนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ 

3.2.๔.๙ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคเมอืงและพืน้ท่ีเศรษฐกจิในช่วงแผนพฒันาฯฉบับท่ี๑๒
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมสัิงคมเฉพาะของพืน้ท่ีและการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพือ่เสริม
จุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญประกอบกบัการขยายตัวของประชากร
ในเขตเมอืงจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพฒันาเมอืงให้เป็น
เมอืงน่าอยู่และมศัีกยภาพในการรองรับการค้าการลงทุนรวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพฒันาใน
กรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมภิาคนอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนยังเป็นโอกาสใน
การเปิดพืน้ท่ีเศรษฐกจิใหมบ่ริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมภิาคของไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านอกี
ด้วย 

3.2.๔.๑๐ยุทธศาสตร์ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพฒันาการพฒันาความร่วมมอื
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพฒันาฯฉบับท่ี๑๒ยึดหลักคิดเสรีเปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุง่เน้นการพฒันา
และขยายความร่วมมอืท้ังด้านเศรษฐกจิสังคมความมัน่คงและอืน่ๆกบัมติรประเทศและเป็นการขับเคล่ือนต่อเนื่อง
จากการดาเนินการภายใต้แผนพฒันาฯฉบับท่ี๑๑โดยก าหนดเป็นแนวทางการดาเนินนโยบายการค้าและการลงทุน
ท่ีเสรีเปิดกว้างและเป็นธรรมดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไป
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ลงทุนในต่างประเทศและส่งเสริมความร่วมมอืเพือ่การพฒันากบัประเทศในอนุภูมภิาคและภูมภิาครวมท้ังประเทศ
นอกภูมภิาค 

3.2.5  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ 
  ๑) แผนพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   (๑) เพิม่ศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกจิ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิต  การเกษตร  การพฒันาศักยภาพการประกอบการด้านอตุสาหกรรม  อตุสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  
การต้ัง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพืน้ท่ีเพือ่ส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบ้าน 
   (๒) สร้างคนให้มคุีณภาพ เพือ่พฒันาคนให้มสุีขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
รอบรู้   เท่าทันการเปล่ียนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมคุีณภาพ 
   (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกจิฐานรากให้เข้มแข็ง เพือ่สร้างความมัน่คงด้านอาหาร  แกไ้ข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มสัีมมาอาชีพท่ีมัน่คง สามารถพึง่พาตนเองและดูแล
ครอบครัว  ได้อย่างอบอุน่ 
   (๔) ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษแ์ละฟืน้ฟพูืน้ท่ี
ปุาไมใ้ห้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพืน้ท่ีภาค  ปูองกนัการรุกพืน้ท่ีชุ่มน้ า พฒันาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟืน้ฟดิูน ยับย้ังการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอนิทรีย์  
   ทิศทางการพฒันากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
   (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอดุรธานี หนองคาย  
หนองบัวล าภู   และเลย)  เน้นการฟืน้ฟรูะบบนิเวศน์เพือ่รักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตร การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกบัประเทศเพือ่นบ้าน  
   (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มกุดาหาร เน้นให้ความส าคัญกบัความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบ้าน  เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพืน้ท่ีชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแกน่  กาฬสินธ์ุ  
มหาสารคาม และร้อยเอด็  เน้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของเมอืงรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และ
การลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีชลประทานให้เกดิประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรกา้วหน้า  การ
เตรียมการรองรับ อตุสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กบัการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูม ิ บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุง่เน้นการพฒันาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอตุสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พฒันาการท่องเท่ียวท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิม่ และพฒันา
เส้นทาง 
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  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อบุลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุง่เน้นการพฒันาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเท่ียวให้มากขึ้น 
  โครงการท่ีส าคัญ ( Flagship Project) 
  (๑)  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ในทุ่งกลุาร้องไห้เพือ่การส่งออก 
  (๒)  โครงการพฒันาเมอืงมกุดาหารเป็นประตูสู่อนิโดจีน 
  (๓)  โครงการพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
  (๔)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอสีาน 
  (๕)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
  (๖)  โครงการเกษตรย่ังยืนเพือ่ชุมชนเข้มแข็ง 
  (๗)  โครงการฟืน้ฟลุู่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามลูตอนบนแบบบูรณาการเพือ่การผลิตท่ี
ย่ังยืน 
  ๒)  แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
   วิสัยทัศน์  ""ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ  การท่องเท่ียวและการค้าชายแดนได้
มาตรฐานสากล” 

เปูาประสงค์รวม 
(๑) เพิม่ผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมลูค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพิม่

ช่องทางการตลาด ท้ังในและต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
   (๒) พฒันาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีมศัีกยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหาร
จัดการการมส่ีวนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว 
   (๓)  สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพือ่เพิม่มลูค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์  
(Logistics) ท่ีมปีระสิทธิภาพ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    (๑)  พฒันาคุณภาพและเพิม่มลูค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด  
    (๒)  พฒันาคุณภาพการท่องเท่ียวให้ได้ระดับมาตรฐานและย่ังยืน  

   (๓)  พฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกจิการค้าและเพิม่มลูค่าการค้า
ชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
   ต าแหน่งการพฒันา 
    (๑)  ข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
    (๒)  การค้าชายแดน  
    (๓)  การท่องเท่ียว  
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3.2.6 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินตามแผนพัฒนาสีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 
  3.2.6.1 วิสยัทศัน์   
 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพือ่เป็นสภาพการณ์ในอดุมคติซ่ึงเป็น
จุดหมายและปรารถนา  คาดหวังท่ีจะให้เกดิขึ้น หรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบล ไร่น้อยเป็นต าบลขนาด
ใหญ่ มเีนื้อท่ี 63 ตารางกโิลเมตร   เป็นชุมชนกึง่เมอืงกึง่ชนบท  มกีารกระจายตัวทางด้านเศรษฐกจิในเขตชุมชน
เมอืง และคาดการณ์ว่า ในอนาคตต้องเป็นชุมชนท่ีสงบสุขน่าอยู่อาศัย  มทัีศนียภาพและส่ิงแวดล้อมดี  ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังท่ีจะให้เกดิขึ้นในอนาคตดังนี้ 

“ เราจะเป็นองค์กรน่าอยู่คู่คุณธรรม  บริหารงานอย่างมอือาชีพแบบมส่ีวนร่วมในการจัดการ  
มคีวามสมานฉันท์  มหีลักประกนัคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนมคีวามเข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกจิพอเพยีง ” 

  3.2.6.2 ยทุธศาสตร์การพัฒนา 
   1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

พันธกิจ:กอ่สร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพืน้ฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มคีวามสะดวกและได้
มาตรฐาน เพือ่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอืน่ ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน   คมนาคมขนส่งด้วย
ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกจิเปา้ประสงค์:   ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง  
กลยทุธ/์แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยทุธศาสตร์  

กลยทุธ/์ แนวทางการพัฒนา  ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์  
1. กอ่สร้างและปรับปรุง บ ารุงถนนสะพานทางเท้า  
ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก   

1. จ านวนการกอ่สร้างปรับปรุงถนนทางระบายน้ า  

2. กอ่สร้างขยายเขตไฟฟาูและไฟฟาูสาธารณะ 2. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาูและไฟฟาู
สาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน  

3. กอ่สร้างและขยายเขตการบริการประปา  3. จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุก
ครัวเรือน  

4. บริการสาธารณะท่ีประชาชนพงึได้รับอย่างถ้วนหน้า  4. จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอืน่ ๆ  

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

พันธกิจ:สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกจิระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน       
ท้องถิ่นโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอนิทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้ม ีความสามารถและทักษะ
ในการพฒันาฝีมอืในการผลิตเพิม่มลูค่าของสินค้าและสามารถขยาย การตลาดไปสู่ตลาดกลางซ่ึงเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอนิทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตรและยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกจิและแกไ้ขปัญหาความยากจนของจังหวัดอบุลราชธานี 
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เปา้ประสงค์:   ประชาชนมอีาชีพ มรีายได้พอเพยีงและมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ 
กลยทุธ/์แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยทุธศาสตร์  

กลยทุธ/์ แนวทางการพัฒนา  ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์  
1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิม่
ผลผลิตทางการเกษตรอนิทรีย์และแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร  

1. จ านวนผลิตผลทางเกษตรอนิทรีย์  

2. เสริมสร้างและเพิม่ทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ 

2. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพท่ีมทัีกษะในการ
ประกอบอาชีพ  

3. จ านวนสถานประกอบการท่ีเพิม่ขึ้นอย่างมรีะบบ  3. จ านวนสถานประกอบการท่ีเพิม่ขึ้นอย่างมรีะบบ  

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  

พันธกิจ:เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจด้านการศึกษาด้านสุขภาพ อนามยัด้าน      
สวัสดิการและสังคมด้านกฬีาให้มคุีณภาพและพึง่พาตนเองได้ซ่ึงเป็นไปตามแนวทาง            
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  

เปา้ประสงค์:   1. ประชาชนได้ร่วมอนุรักษวั์ฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    2. ประชาชนมคุีณภาพชีวิตท่ีดี มแีหล่งเรียนรู้ มภีูมคุ้ิมกนั รู้เท่ากนัโลก  
      3. ประชาชนมสุีขภาพอนามยัท่ีดี  
กลยทุธ/์แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยทุธศาสตร์  

กลยทุธ/์ แนวทางการพัฒนา  ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์  
1. การพฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น     

1.  จ านวนชุมชนท่ีมคีวามสงบสุขพงึปรารถนาร่วมกนั
  

2. การพฒันาและส่งเสริมการศึกษา 2.  จ านวนประชาชนท่ีได้รับการศึกษาและศึกษา
เพิม่ขึ้น  

3. การพฒันาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามยั  3.  จ านวนประชาชนผู้มสุีขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตดี 

4. การพฒันาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน  4. จ านวนประชาชนท่ีได้รับสวัสดิการชุมชน  
5. การพฒันาและส่ิงเสริมด้านกฬีาและการนันทนาการ  5. จ านวนประชาชนและชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริมด้าน

กฬีาและนันทนาการ 
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่แวดลอ้ม 

พันธกิจ:พฒันาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอนัพงึปรารถนาร่วมกนัไมใ่ห้มปีัญหาภายในชุมชนซ่ึง        
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พฒันาจังหวัด 

เปา้ประสงค์:   ชุมชนมทีรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและย่ังยืน 
กลยทุธ/์แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยทุธศาสตร์  

กลยทุธ/์ แนวทางการพัฒนา  ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์  
1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและส่ิงแวดล้อม  

1. จ านวนของการอนุรักษท์รัพยากรน้ าและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

2. การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 2. จ านวนแหล่งน้ าเสียได้รับการบ าบัด 
3.  การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมลูฝอย
และส่ิงปฏิกลู  

3. จ านวนปริมาณขยะมลูฝอยท่ีให้การบริการลด
น้อยลง 

4. อนุรักษท่ี์สาธารณประโยชน์  4. จ านวนท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับการอนุรักษ์
เพิม่ขึ้น  

5. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองทีดี่ 

พันธกิจ:สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มส่ีวนร่วมในการพฒันาและตรวจสอบการท างานของ         
ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดอบุลราชธานีตามยุทธศาสตร์การบริหาร       
ราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

เปา้ประสงค์ :   ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มส่ีวนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น  
กลยทุธ/์แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยทุธศาสตร์  

กลยทุธ/์ แนวทางการพัฒนา  ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์  
1. ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วนในการพฒันาทางการเมอืงและสังคม  

1. จ านวนผู้มส่ีวนร่วมในการพฒันาทางการเมอืงและ
สังคม 

2. ส่งเสริมการเพิม่ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้
มขีีดความสามารถในการพฒันา 

2. จ านวนบุคลากรและอปุกรณ์มศัีกยภาพในการ
บริการประชาชนเพิม่ขึ้น  

3. ส่งเสริมการพฒันาระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล (PSO) 

3. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่  
มาตรฐานสากล  (PSO) 

4.  การพฒันาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม  4. ความพงึพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ  
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6. ยทุธศาสตร์แผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินและ
แนวนโยบายของรัฐบาล 

พันธกิจ :ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกจิท่ีได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ       
ระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครอง  

      ส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล  
เปา้ประสงค์:   ปฏิบัติงานตามภารกจิท่ีได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตาม  
   แนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกระจายอ านาจก าหนดและด าเนินงานหรือกจิกรรม 
   การท่ีได้มอบจากรัฐบาล 
กลยทุธ/์แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยทุธศาสตร์  

กลยทุธ/์ แนวทางการพัฒนา  ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์  
1. การถ่ายโอนภารกจิการจัดการศึกษา 1. จ านวนภารกจิท่ีได้รับการถ่ายโอนงานบริการ

กจิการสาธารณะ 
2. ส่งเสริมอตัราการปูองกนัเฝูาระวังรักษาบ าบัดผู้เส่ียง
ติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

2. ปัญหายาเสพติดไมม่แีละชุมชนเข้มแข็ง  

3. ส่งเสริมการมสุีขภาพอนามยัท่ีดีของมารดาและทารก 3. มารดาและทารกได้รับการดูแล  
4. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้
สามารถลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัว  อบุัติเหตุ
อบุัติภัยอาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ  

4. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจ านวนอบุัติเหตุอบุัติภัยอาชญากรรมมี
จ านวนลดลง 

5. ส่งเสริมการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข 

5. จ านวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุข
อย่างกา้วหน้า 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด  

6. จ านวนโครงการ/กจิกรรมท่ีได้ด าเนินการตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพฒันา
จังหวัด 

7. ยทุธศาสตร์สง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 

พันธกิจ :ส่งเสริมให้มกีารพฒันาและเพิม่ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นไปตามแนวทาง  
      ยุทธศาสตร์พฒันาจังหวัด  
เปา้ประสงค์ :   พฒันาและเพิม่ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พฒันาจังหวัด  
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กลยทุธ/์แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยทุธศาสตร์  
กลยทุธ/์ แนวทางการพัฒนา  ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์  

1. ส่งเสริมให้มกีารพฒันาและเพิม่ศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียว  

1. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการพฒันาอย่าง
ย่ังยืน 

2. พฒันาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 2. จ านวนเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวท่ี
ได้รับการกอ่สร้างและปรับปรุง  

3. สร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการรักษาแหล่งท่องเท่ียว 3. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการดูแลรักษา  
 ๓.2.7THAILAND  ๔.๐ 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุง่มัน่ในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ” หรือ  “ไทย
แลนด์ ๔.๐” มาใช้ เพือ่ผลักดันประเทศให้หลุดพน้กบัดัก ๓ กบัดักท่ีก าลังเผชิญ ท้ัง ๑) กบัดักประเทศรายได้ปาน
กลาง (Middle Income Trap) ๒) กบัดักความเหล่ือมล้ า ( Inequality Trap) ๓) กบัดักความไมส่มดุลของการ
พฒันา (Imbalance Trap)  เปูาหมายเพือ่น าประเทศมุง่สู่ความมัน่คง มัง่ค่ัง และย่ังยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน
โมเดลนี้ 
  กอ่นหน้าท่ีจะมกีารพฒันาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเร่ิมกา้วสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจาก
เร่ิมต้นพฒันาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอตุสาหกรรมเบาท่ีมุง่เน้นแรงงาน
ราคาต่ า เช่น ส่ิงทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุง่เน้นการส่งเสริมการลงทุนในอตุสาหกรรมหนัก ซ่ึงการ
พฒันาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมกีารอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิสูงสุดเฉล่ียถึง ๗ % ต่อปี แต่
มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อป ี
  เหตุผลส าคัญเพราะไทยไมเ่คยปรับโครงสร้างเศรษฐกจิอย่างจริงจังมากอ่น และไมเ่คยมกีาร
พฒันาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไมไ่ด้มทัีกษะจนกลายเป็นปัญหาความเหล่ือมล้ าของโอกาส ซ่ึงในช่วงนี้รัฐบาล
ต้องการกา้วกระโดดข้ามหุบเหว ซ่ึงต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมอืง และต้องใช้พลังท่ีเรียกกว่าพลังประชารัฐใน
การขับเคล่ือนไทยแลนด์ ๔.๐ 
  ๓ กลไกขับเคล่ือนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคล่ือน ( Engines of Growth) ชุดใหม ่
ประกอบด้วย 
   ๑ ) Productive Growth Engine ซ่ึงเปูาหมายส าคัญเพือ่ปรับเปล่ียนประเทศไทยสู่
ประเทศท่ีมรีายได้สูง ( High Income Country) ท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค์ 
   กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมอืในรูปแบบประชารัฐ การ
บริหารจัดการสมยัใหม ่และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพฒันาขีดความสามารถด้านการวิจัยและ
พฒันา การพฒันาโมเดลธุรกจิท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม กจิการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ 
รวมถึงการบ่มเพาะธุรกจิด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซ่ึงถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการกา้วข้ามกบัดัก
ประเทศรายได้ปานกลางท่ีไทยก าลังเผชิญอยู่ 
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   ๒ ) Inclusive Growth Engine เพือ่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได้ โอกาส และความมัง่ค่ังท่ีเกดิขึ้น 
   โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกจิระดับกลุ่มจังหวัด  การพฒันา
เศรษฐกจิระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกจิเพือ่สังคม เพือ่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทาย
ทางสังคมในมติิต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยต่อการท าธุรกจิ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ  เพือ่รองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให้ทันกบัพลวัตการเปล่ียนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษใีห้แกผู้่ท่ีมรีายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด
แบบมเีง่ือนไข (Negative Income Tax) เพือ่แกไ้ขกบัดักความเหล่ือมล้ าท่ีเกดิขึ้นในปัจจุบัน 
   ๓ ) Green Growth Engine การสร้างความมัง่ค่ังของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการ
พฒันาและใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม เพือ่ตอบโจทย์การหลุดออกจากกบัดักความไมส่มดุลของการ
พฒันาระหว่างคนกบัสภาพแวดล้อม 
   โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุง่เน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมท่ี
ค านึงถึงความได้เปรียบเร่ืองต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้จากการลดความ
สูญเสียท่ีเกดิขึ้นท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ท่ีการพฒันากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด อนัจะเกดิประโยชน์กบัประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกนั 
   ท้ัง ๓กลไกขับเคล่ือน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมัง่ค่ัง
อย่างมัน่คงและย่ังยืน เพือ่ให้หลุดพน้จากกบัดักประเทศท่ีมรีายได้ปานกลาง ซ่ึงถือเป็นเปล่ียนโมเดลเศรษฐกจิจาก
การพึง่พาการลงทุนต่างประเทศ มกีารลงทุนการวิจัยและพฒันาตัวเองน้อยมากโดยมุง่เน้นการพฒันาการศึกษาคน 
สร้างการวิจัยและพฒันา โครงสร้างเศรษฐกจิ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษท่ี ๒๑ซ่ึงรัฐบาลต้องกล้าพอท่ีจะถอด
กบัดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
นโยบายการพฒันาของผู้บริหารท้องถิ่น  

3.2.8 นโยบายผู้บริหารทอ้งถ่ิน  
3.2.8.1นโยบายด้านการบริหารงาน 
3.2.8.1.1 มุง่เน้นการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม 
3.2.8.1.2 ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนด และตามแนวทางการบริหาร

กจิการบ้านเมอืงท่ีดี เพือ่ให้การบริหารราชการเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกดิความคุ้มค่าและมปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

3.2.8.1.3 ให้ความส าคัญและค านึงถึงการมส่ีวนร่วมของประชาชน ไมว่่าจะเป็นการจัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสาร เป็นต้น 
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3.2.8.1.4 ส่งเสริมการพฒันาความรู้ในหน่วยงาน โดยจัดให้มรีะบบข้อมลูสารสนเทศ รวมท้ัง
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนต าบลตลอดจนพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ให้มปีระสิทธิภาพ และมกีาร
เรียนรู้ร่วมกนั โดยยึดหลักคุณธรรม 

3.2.8.1.5 ให้ความร่วมมอืกบัทุกภาคส่วน ในการประสานการท างานเพือ่ความส าเร็จของงาน 
โดยมเีปูาหมายสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ 

3.2.8.1.6 ประสานงานกบักลุ่มนักการเมอืงให้มส่ีวนร่วมกบักลุ่มชุมชนให้มากขึ้น 
3.2.8.1.7 เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย เพือ่ให้มกีารยกฐานะองค์การบริหาร

ส่วนต าบลไร่น้อย ให้เป็นเทศบาลต าบลไร่น้อย ในช่วงเวลาอนัสมควร 
3.2.8.2 นโยบายด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  

3.2.8.2.1 พฒันาเพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้วยความสะดวกและปลอดภัยได้แก ่
การกอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า เป็นต้น  

3.2.8.2.2 พฒันาเพือ่ให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้อย่างท่ัวถึง และเอือ้ประโยชน์แกก่ารสัญจรไปมา
ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน ได้แก ่การขยายเขตไฟฟาู ติดต้ังโคมไฟฟาูแสงสว่าง และการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเป็นต้น 

3.2.8.2.3 พฒันาเพือ่ให้ประชาชนทุกครัวเรือนมนี้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง ด้วยการขยายเขต
บริการประปา การกอ่สร้างระบบประปาเพิม่ขึ้น ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

3.2.8.3 นโยบายด้านการพฒันาเศรษฐกจิ 
3.2.8.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

กล่าวคือการพฒันาเศรษฐกจิท่ีต้ังอยู่บนทางสายกลางและความไมป่ระมาท โดย
ค านึงถึงความพอประมาณ ความมเีหตุผล การสร้างภูมคุ้ิมกนัท่ีดี ตลอดจนใช้ความรู้
ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบในการวางแผนการตัดสินใจและการกระท า  

3.2.8.3.2 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิม่ผลผลิตด้วยเกษตรอนิทรีย์ ด้วย
การจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรแบบอนิทรีย์ 

3.2.8.3.3 ส่งเสริมและเพิม่ทักษะในการประกอบอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพด้วยการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแกป่ระชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามความถนัด 

3.2.8.3.4 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มรีายได้เพิม่ย่ิงขึ้น 
3.2.8.4 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

3.2.8.4.1 มุง่ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาดีเท่าเทียมกนั 
ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยั เสริมระบบการเรียนการสอนอย่างมคุีณภาพได้มาตรฐาน 
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3.2.8.4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยจัดห้องสมดุเคล่ือนท่ีและจัดให้มี
ระบบสืบค้นข้อมลูข่าวสารด้วยระบบอนิเตอร์เน็ต 

3.2.8.4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

3.2.8.4.4 จัดศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้มคุีณภาพ 
3.2.8.5 นโยบายด้านการพฒันาสังคมละสาธารณสุข  

3.2.8.5.1 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับบริการและการ
สังคมสงเคราะห์ท่ีดี เช่นคนพกิาร ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น  

3.2.8.5.2 สนับสนุนการพฒันาสาธารณสุขมลูฐานในเขตพืน้ท่ีและสนับสนุนค่าด าเนินการของ 
อสม. เพือ่เป็นการพฒันาและส่งเสริมขีดความสามารถในการบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามยั ด้านการปูองกนัการรักษาอนามยัส่วนบุคคล อนามยัชุมชน 
ให้มปีระสิทธิภาพอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมพืน้ท่ี 

3.2.8.5.3 สนับสนุนให้มกีารรณรงค์ และปูองกนัโรคระบาดทุกประเภท 
3.2.8.5.4 ร่วมมอืกบัทุกภาคส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชน ในการพฒันาด้านสังคมและ

ด้านการสาธารณสุข 
3.2.8.5.5 สนับสนุนการปูองกนัและสร้างภูมคุ้ิมกนัแกเ่ด็กและเยาวชน ในการหลีกเล่ียงและ

ขจัดปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ เพือ่ให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมคุีณภาพ 
3.2.8.5.6 จัดให้มกีารปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนจัดต้ังหน่วยอาสาสมคัรปูองกนั

ภัยฝุายพลเรือนให้เพยีงพอต่อภารกจิ และฝึกทบทวน อปพร. ภายในต าบลให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ต่อภารกจิท่ีมอบหมาย 

3.2.8.5.7 ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และอคัคีภัย  
3.2.8.6 นโยบายด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

3.2.8.6.1 สนับสนุนให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการอนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูทรัพยากรธรรมชาติท่ีมอียู่ ซ่ึง
ได้แก ่ทรัพยากรดิน น้ า ปุาไม ้และอากาศ  

3.2.8.6.2 ส่งเสริมและก ากบัดูแลการรักษาความสะอาดของชุมชนและหมูบ่้าน ให้มคีวามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เพือ่ให้มสุีขภาพและอนามยัท่ีดี ตลอดจนการจัดการขยะมลูฝอย
ตามหลักวิชาการแบบครบวงจร 

3.2.8.6.3 ส่งเสริมการด าเนินการเร่ืองระบบบ าบัดน้ าเสียให้มปีระสิทธิภาพและครอบคลุม
พืน้ท่ี โดยเน้นให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการช่วยกนัรับผิดชอบในการบ าบัดตลอดจน
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สภาพภูมทัิศน์ให้สวยงาม 

3.2.8.7 นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวและกฬีา  
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3.2.8.7.1 ส่งเสริมกจิกรรมเยาวชนในด้านกฬีา ด้วยการกอ่สร้างสนามกฬีา และสนับสนุนการ
เล่นกฬีาทุกประเภทให้มศัีกยภาพทัดเทียมกบัท้องถิ่นอืน่ เพือ่เป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง ห้างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์  

3.2.8.7.2 จัดให้มกีารแข่งขันกฬีาประจ าต าบลทุกปี เพือ่เสริมสร้างความสามคัคีในหมูบ่้านและ
ชุมชน 

3.2.8.7.3 ส่งเสริมให้มกีารพฒันาปรับปรุงภูมทัิศน์แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาวิถีชาวบ้าน 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 3.3 การวิเคราะหศั์กยภาพขององค์กร ตามหลกั SWOT Analysis 
3.3.1 การก าหนดโครงสร้างส านัก/กองการระบหุน้าทีค่วามรับผิดชอบของส านัก/กองและฝ่าย  

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลไร่
น้อย  จ านวน 7  ส่วน  1หน่วย   ดังนี ้
 (๑)  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 (๒)  กองคลัง  
 (๓)  กองช่าง  
 (๔)  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 (5)  กองสวัสดิการสังคม  
 (6)  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
 (7)  กองส่งเสริมการเกษตร  
 (8)  หน่วยตรวจสอบภายใน 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   มหีน้าท่ีความรับผิดชอบเกีย่วกบัราชการท่ัวไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและราชการท่ีมไิด้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ   รวมท้ังและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย   
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   จัดแบ่ง 8  งานดังนี้ 

1.งานบริหารงานท่ัวไป   2.งานการเจ้าหน้าท่ี 
3.งานนโยบายและแผน   4.งานกฎหมายและคดี 
5.งานเทศกจิ    6.งานประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
7.งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  8.งานรักษาความสงบ 

 กองคลัง  มหีน้าท่ีรับผิดชอบเกีย่วกบังานการเงินและบัญชี งานการจัดเกบ็รายได้งานรวบรวมข้อมลู
สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพสัดุ  งานธุรการ  งานการจัดการ  เงินกู ้ งานตรวจสอบเกีย่วกบัการเบิกจ่าย  
ปฏิบัติงานเกีย่วกบัการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าการท าความเห็นและสรุปรายงาน     ด าเนินการเกีย่วกบั
การอนุญาตท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานการคลัง เกบ็รักษาทรัพย์สินท่ีมค่ีาขององค์การบริหารส่วนต าบล การ
จัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท งานเกีย่วกบัการเงิน การเบิกจ่าย การเกบ็รักษาเงิน การน าส่ง 
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เงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณ การหักภาษแีละน าส่ง รายงานเงินคงเหลือประจ า การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงิน
ทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากการกอ่สร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงาน
ตรวจสอบเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเกบ็ภาษ ีการประเมนิภาษ ีการเร่งรัดจัดเกบ็
รายได้ การพฒันารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และงานอืน่ท่ีเกีย่วข้อง   แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 4 งาน คือ  

1.งานการเงินและบัญชี  2.งานธุรการ 
3.งานพฒันาและจัดเกบ็รายได้ 4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ 
กองช่าง  มภีาระหน้าท่ีท่ีเกีย่วกบังานทางด้านงานช่างการวางโครงการ  การรวบรวมและส ารวจ

วิเคราะห์ข้อมลูเพือ่ใช้ในงานออกแบบ วางผังหลัก  ออกแบบสถาปัตยกรรม  ครุภัณฑ์  และออกแบบค านวณด้าน
วิศวกรรมต่าง ๆ การควบคุมงานกอ่สร้างและซ่อมแซม  บ ารุง รักษา  และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบ  รูปรายการกอ่สร้าง  การประมาณราคาตรวจรับงานงวดเพือ่เบิกจ่ายเงิน 
ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ  ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาในงานออกแบบและกอ่สร้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และบริการงานท่ัวไปของหน่วยงาน  ช่างโยธา  วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมงานช่างรังวัด  
งานช่างส ารวจ  ออกแบบค านวณวิศวกรรมต่าง ๆ งานด้านสวนสาธารณะ  งานด้านไฟฟาูและแสงสว่างสาธารณะ  
การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบท่ีเกีย่วกบังานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  รวมถึงงานธุรการกองช่าง  
และงานอืน่ท่ีเกีย่วข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งานหลัก  คือ 

1.งานกอ่สร้าง    2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 3.งานประสานสาธารณูปโภค  4.งานช่างส ารวจ 
 5. งานธุรการ 

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มหีน้าท่ีความรับผิดชอบเกีย่วกบัการจัดการศึกษา  การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีอนัดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร  
วัสดุอปุกรณ์  และทรัพย์สินต่าง ๆ เพือ่ประโยชน์ทางการศึกษา  จัดสถานท่ีเพือ่การศึกษา  ส่งเสริม  ท านุบ ารุง   
และรักษาไว้ซ่ึงศิลปะ  ประเพณี  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การด าเนิน
ชีวิต  ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกฬีา  การส่งเสริมและพฒันาศูนย์พฒันาเด็กกอ่นเกณฑ์  และงานอืน่ ๆ  ท่ี
เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จัดแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้ 
 1.   งานบริหารการศึกษา  2.   งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3.งานกฬีาและนันทนาการ 4. งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
 กองสวัสดิการสังคม    มหีน้าท่ีความรับผิดชอบเกีย่วกบั งานสวัสดิการสังคม  สังคมสงเคราะห์  และ
งานส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและพฒันาสตรี และงานอืน่ๆ เกีย่วกบังานด้านสวัสดิการสังคม  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนกจิกรรมชมรมผู้สูงอายุ  งานส่งเสริมและให้ค าปรึกษาการฌาปณกจิสงเคราะห์  งานส่งเสริมและให้
ค าปรึกษากองทุนหมูบ่้าน  งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พฒันาครอบครัวต าบลและหมูบ่้าน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนบทบาทหน้าท่ีและสิทธิสตรี   โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งานหลัก  คือ 
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1. งานสวัสดิการและพฒันาชุมชน 
2. งานสังคมสงเคราะห์ 
3. งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพฒันาสตรี    
4. งานธุรการ    

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  มหีน้าท่ีความรับผิดชอบเกีย่วกบัการสาธารณสุขชุมชนส่งเสริม
สุขภาพและอนามยังานปูองกนัโรคติดต่องานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมและงานอืน่ๆเกีย่วกบัการใน ด้านสาธารณสุข 
งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบือ้งต้นเกีย่วกบัศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข  
โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 งานหลัก  คือ 

 1. งานบริหารงานสาธารณสุข  
 2.งานบริการสาธารณสุข 

 กองส่งเสริมการเกษตร   มหีน้าท่ีความรู้ผิดชอบเกีย่วกบัการส่งเสริมการเกษตร การส ารวจและให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรตลอดจนภารกจิถ่ายโอนท้ังหมดจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ท่ีเกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการเป็น  3  งานหลัก ได้แก ่ 
    1. งานส่งเสริมการเกษตร    2.งานส่งเสริมปศุสัตว์   
     3.งานส ารวจและบริการ   
 งานตรวจสอบภายในรับผิดชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในด้าน
งบประมาณบัญชีและพสัดุรวมท้ังตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชีการเงินยอดเงินการทาสัญญาการจัดซ้ือ
พสัดุการเบิกจ่ายการลงบัญชีการจัดเกบ็รักษาพสัดุในคลังพสัดุตรวจสอบการใช้และเกบ็รักษายานพาหนะให้
ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการครอบคลุมถึงตาแหน่งต่างๆท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบปูองกนัการ
ร่ัวไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานในฐานะท่ี
เป็นเคร่ืองมอืของผู้บริหารซ่ึงมลัีกษณะงานท่ีปฏิบัติเกีย่วกบัการตรวจสอบการดาเนินงานการบริหารจัดการ
การงบประมาณการเงินการบัญชีการพสัดุของหน่วยงานในสังกดัของส่วนราชการรวมท้ังตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารท่ีเกีย่วข้องเพือ่ให้ถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบของทางราชการให้สอดคล้องกบัแผนงานโครงการและ
นโยบายของส่วนราชการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมนิความเส่ียงการประเมนิประสิทธิภาพระบบการควบคุม
ภายในและเทคนิควิธีการตรวจสอบเสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบมาตรการการควบคุมภายในและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ท่ีเกีย่วข้อง 
 3.3.2  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   ( SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมอืในการประเมนิ
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซ่ึงช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดออ่น ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอปุสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเคร่ืองมอืในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพือ่ให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดออ่น  
โอกาส  และอปุสรรค์ขององค์กร ซ่ึงจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม ่หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมแีรงขับเคล่ือน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม ่ มัน่ใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มจีุดออ่นท่ีจะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซ่ึงการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มปีัจจัย
ท่ีควรน ามาพจิารณา  2  ส่วน  ดังนี้    



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563   
 

 

หนา้ | 21 

 

1. ปจัจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีท่ี เกดิจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดออ่น ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องท่ีเกดิจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซ่ึงองค์กรจะต้องหาวิธีในการแกป้ัญหานั้น    
2. ปจัจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอือ้

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารท่ีดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อปุสรรค  เป็นข้อจ ากดัท่ีเกดิจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซ่ึงการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอปุสรรค ต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นให้ได้จริง  
วิเคราะหป์จัจัยภายใน ภายนอก ( SWOT) 

ของบคุลากรในสงักัด องค์การบริหารสว่นต าบลไร่น้อย (ระดับตัวบคุลากร)  
จุดแข็ง   S 

1. มกีารก าหนดลักษณะงานชัดเจน 
2. บุคลากรมภีูมลิ าเนาในท้องถิ่น 
3. งบประมาณในการบริหารงานมเีพยีงพอ 
4. การพฒันาศึกษาหาความรู้เพิม่เติมอยู่เสมอ 

 

จุดออ่นW 
1. บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจ 
2. บุคลากรขาดทักษะท างานแทนกนัไมไ่ด้ 
3. บุคลากรยังยึดติดกบัแบบแผนเดิมในการ

ปฏิบัติงาน ไมทั่นเหตุการณ์ 
4. ไมก่ระตือรือร้นในความกา้วหน้า 

โอกาสO 
1. มกีารถ่ายโอนภารกจิให้ท้องถิ่น 
2. รัฐบาลมนีโยบาย Thailand 4.0 
3. ประชาชนให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดี 
4. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ี รู้และเข้าถึง

ปัญหาได้ดี 

ข้อจ ากดัT 
1. กฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ใหมม่กีาร

เปล่ียนแปลงบ่อย 
2. มคีวามซ้ าซ้อนของภารกจิและการตรวจสอบ

เข้มงวดจากหน่วยงานภายนอก 
3. ประชาชนคาดหวังนอกเหนือภารกจิและ

หน้าท่ีขององค์กร 
4. มคีวามกา้วหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะหป์จัจัยภายใน ภายนอก ( SWOT) 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลไร่น้อย (ระดับองค์กร)  

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมคีวามรักถิ่นไมต้่องการย้าย 
2. มกีารส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
3. ให้โอกาสในการพฒันาและส่งเสริมความกา้วหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกนั 

จุดออ่น   W 
1. ขาดบุคลากรท่ีมคีวามรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พืน้ท่ีพฒันากว้าง ปัญหามาก 
3. อาคารส านักงานสถานท่ีให้บริการคับแคบ  

โอกาสO 
1. ประชาชนให้ความร่วมมอืในการพฒันา  
2. บุคลากรมถีิ่นท่ีอยู่กระจายท่ัวเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพืน้ท่ี ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
3. บุคลากรมกีารพฒันาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพิม่ขึ้น 

ข้อจ ากดัT 
1. ระบบอปุถัมภ์การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้
ยาก 
2.เป็นองค์กรขนาดกลาง แต่มขีนาดใหญ่การ
ด าเนินการต่างๆ ขั้นตอนเยอะ ไมเ่ป็นไปตาม
ระยะเวลา. 

เปรียบเทยีบแนวทางเพ่ือก าหนดทางเลอืกกลยทุธ ์
 

แนวทางทีเ่หมาะสมในการ
พัฒนา 

 
ตัวชี้วัด (KPIs) เปูาหมาย 

  ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 
1.  ส่งเสริมการพฒันาทักษะ
ความรู้และฝึกอบม 

1.  จ านวนคร้ังท่ีได้ส่งเสริมให้มกีารฝึก
อบมพนักงาน  
2.  ร้อยละผู้ท่ีได้รับการฝึกอบมของ
จ านวนพนักงานท้ังหมด  

1 คร้ัง/80% 
 

1 คร้ัง/80% 
 

1 คร้ัง/90% 
 

1 คร้ัง/90% 
 

1 คร้ัง/100% 
 

1 คร้ัง/100% 
 

2.  เสริมสร้างวินัย จริยธรรม 
และปูองกนัการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

1.  จ านวนกจิกกรมหรือโครงการท่ีได้
จัดให้พนักงานเข้าร่วม  

3 กจิกรรม 4 กจิกรรม 5 กจิกรรม 

 

 

 

 



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563   
 

 

หนา้ | 23 

 

 
แนวทางทีเ่หมาะสมในการ

พัฒนา 

 
ตัวชี้วัด (KPIs) เปูาหมาย 

  ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 
3.เสริมสร้างภูมคุ้ิมกนัในการใช้
จ่ายด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. จ านวนคร้ังท่ีเกบ็สถิติค่าปริมาณ
งานท่ีเกดิขั้นของพนักงานทุกต าแหน่ง
และทุกส านัก/กอง  
2.จ านวนคร้ังท่ีตรวจสอบผลการใช้
จ่ายจากรายจ่ายจริงของปีงบประมาณ
ท่ีผ่านมากบัประมาณการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2 คร้ัง/1 คร้ัง 
 
 

2 คร้ัง/1 คร้ัง 

2 คร้ัง/1 คร้ัง 
  

 
2 คร้ัง/1 คร้ัง 

2 คร้ัง/1 คร้ัง 
 
 

2 คร้ัง/1 คร้ัง 
 

4. เสริมสร้างการส่ือสารและ
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน 

1. จ านวนช่องทางของการส่ือสารหรือ
การถ่ายทอดนโยบาย 

2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 

5.  ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการ
ปรับปรุงและพฒันาระบบงาน  

1.  จ านวนกจิกรรมท่ีส่งเสริมให้
พนักงานเข้ามส่ีวนร่วม  

1 กจิกรรม 
 

2 กจิกรรม 
 

3 กจิกรรม 
 

6.เสริมสร้างขวัญก าลังใจและ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

1.การเล่ือนขั้นเล่ือนระดับเป็นไปตาม
ห้วงเวลาท่ีก าหนด 

100% 100% 100% 

7.เสริมสร้างความสามคัคีและ
ขจัดปัญหาความขัดแย้งภายใน
องค์กร 

1.จ านวนกจิกรรมท่ีเสริมสร้างความ
สามคัคีและไมม่ขี้อร้องเรียน 

1 กจิกรรม 
  

2 กจิกรรม 3 กจิกรรม 

 
3.4.วิเคราะห์ความต้องการก าลังคนของส่วนราชการ  
 3.4.1  การวางกรอบอตัราก าลังให้สอดคล้องกบัภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ตามความเหมาะสมให้สอดรับกบัแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ่ท่ีเน้นความยืดหยุ่น แกไ้ขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มคีวามคล่องตัว และมเีจ้าภาพท่ีชัดเจน อกีท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กจิการบ้านเมอืงท่ีดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อตัราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกบัภารกจิ โดยให้พจิารณากรอบให้สอดคล้องกบัภารกจิและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ไร่น้อย ดังนี้ 

 พนักงานสว่นต าบล  : ปฏิบัติงานในภารกจิหลัก ลักษณะงานท่ีเน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานท่ีเกีย่วข้องกบัการก าหนดนโยบายหรือ
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ลักษณะงานท่ีมคีวามต่อเนื่องในการท างานมอี านาจหน้าท่ีในการส่ังการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก ่ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก ่หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก ่สายงานท่ีบรรจุเร่ิมต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี  
- สายงานท่ัวไปได้แก ่สายงานท่ีบรรจุเร่ิมต้นมคุีณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  

 พนักงานจ้าง  : ปฏิบัติงานเสริมในภารกจิรอง ภารกจิสนับสนุน งานท่ีมกี าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเร่ิมต้นและส้ินสุดท่ีแน่นอนตามโครงการหรือภารกจิในระยะส้ัน  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะม ี3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพยีง  ๒ ประเภท ดังนี้  

- พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- พนักงานจ้างท่ัวไป 

  การก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ การจัดสรรอตัราก าลังให้มปีระสิทธิภาพ 
สอดคล้องกบัภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกบับทบาท ภารกจิของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมากย่ิงขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานท่ีสอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด 
พร้อมท้ังเอือ้ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อนัได้แก ่  การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความกา้วหน้าใน
สายอาชีพ เป็นต้น ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  ได้พจิารณาด้วยว่าอตัราก าลังท่ีมอียู่ในปัจจุบัน มี
คุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพือ่ให้สามารถบริหารก าหนดอตัราก าลังให้เกดิประโยชน์สูงสุด
โดยให้พจิารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 - ส านักงานปลดั คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุ และ
แต่งต้ังให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นท่ี
เร่ืองการวางแผน  นโยบาย อ านวยการท่ัวไป  กฎหมาย การบริหารสาธารณ และการบริหารงานบุคคล ฯลฯ ส่วน
วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพือ่ให้
พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

 - กองคลงัคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นท่ีเร่ืองการเงิน  การบัญชี  
การพสัดุ  การจัดเกบ็รายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพือ่ให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

 - กองช่างคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเร่ืองสายงานช่าง  
การกอ่สร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
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ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพือ่ให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ี
ใช้ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเร่ืองการวางแผนการศึกษา  การพฒันาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ภูมปิัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพือ่ให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 - กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้
ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเร่ืองการวางรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามยัส่ิงแวดล้อม การ
บริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
แต่ละสายงาน  เพือ่ให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

 -กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกา ท่ีใช้ในการบรรจุ และ
แต่งต้ังให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม ส่วนใหญ่จะ
เน้นท่ีเร่ืองการงานสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพฒันาสตรีส่วนวุฒิการศึกษา 
ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพือ่ให้พนักงานแต่ละ
ต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 -กองส่งเสริมการเกษตร คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกา ท่ีใช้ในการบรรจุ 
และแต่งต้ังให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองส่งเสริมการเกษตร ส่วน
ใหญ่จะเน้นท่ีเร่ืองการงานส่งเสริมการเกษตร ส ารวจและบริการทางการเกษตร และงานปศุสัตว์ ท่ีใช้ในการบรรจุ
แต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพือ่ให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 

 

 

 

 

 



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563   
 

 

หนา้ | 26 

 

สว่นราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราทีม่ี) 

พนักงาน
สว่นต าบล 

พนักงาน
ครู 

พ.ภารกิจ พ.ทัว่ไป 

 ปลัดอบต. 1    
 รองปลัดอบต. 1    
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 1    

ส านักงานปลัด 

งานบริหารท่ัวไป 3 - 2 10 
งานการเจ้าหน้าท่ี 2 - 2  
งานนโยบายและแผน 2 - - - 
งานกฎหมายและคดี  1 - - 1 
งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  2 - - 4 
งานประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

2 - 1 - 

งานเทศกจิ 1 - - - 
งานรักษาความสงบ  1 - - 1 

กองคลัง  

งานการเงินและบัญชี  3 - 1 1 
งานธุรการ 1 - - 1 
งานพฒันาและจัดเกบ็รายได้  4 - 1 - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ  2 - 2 - 

กองช่าง 

งานกอ่สร้าง 1 - 1 2 
งานออกแบบควบคุมอาคาร 1 - 1  
งานประสานสาธารณูปโภค 5 - 3 2 
งานช่างส ารวจ 2 - - - 
งานธุรการ 1 - - - 
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ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อตัราท่ีม)ี 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พ.ภารกจิ พ.ท่ัวไป  

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา 1 - 1  
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

2 - - 1 

งานกฬีาและนันทนาการ 1 - 1  
งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 7 - 4 1 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสวัสดิการสังคมและพฒันา
ชุมชน 

1 - - 1 

งานสังคมสงเคราะห์  1 - 1 - 
งานส่งเสริมอาชีพและพฒันา
สตรี 

1 - - - 

งานธุรการ - - - 1 
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม  

งานบริหารงานสาธารณสุข 2 - - - 
งานบริการสาธารณสุข 2 - - 24 

กองส่งเสริม
การเกษตร  

งานส่งเสริมการเกษตร  1 - 1 - 
งานส่งเสริมปศุสัตว์  1 - 1 - 
งานส ารวจและบริการ 2 - - 1 

  3.4.2 บัญชีแสดงรายการวิเคราะห์ปริมาณต าแหน่งต่างๆ ของส านัก/กองท่ีมหีน้าท่ีรับผิดชอบ
งานและจ านวนต าแหน่งแต่ละต าแหน่งท่ีต้องการ(คน) : เวลาท างานของพนักงานงานใน 1 ปี มเีวลาปฏิบัติงาน 

การคิดปริมาณงานแต่ละสว่นราชการ  
 การน าปริมาณงานท่ีเกดิขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพือ่วิเคราะห์การก าหนดอตัรา  และค านวน
ระยะเวลาท่ีเกดิขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี้ จ านวนวันปฏิบติัราชการ  1  ป ี  x  6  =  เวลาปฏิบติัราชการ  

แทนค่า   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาท ี
หมายเหตุ :   1.  230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ  

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง  
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง  
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง ม ี60 นาที  ดังนั้น 1,380  x 60 จะได้  82,800 นาที 
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 จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล ไร่น้อย จึงได้
วิเคราะห์ปริมาณงานในปีปัจจุบัน เพือ่ก าหนดต าแหน่งใน  3  ปีข้างหน้า โดยได้วิเคราะห์ปริมาณงาน ดังนี้  

 
การวิเคราะหป์ริมาณงานของแต่ละสว่นราชการในการจัดท าแผนอัตราก าลงั 3 ป ี(2561-2563) 

องค์การบริหารสว่นต าบล ไร่น้อยอ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

 

ท่ี ภารกจิงาน 
ปริมาณงาน/ป/ี

คร้ัง 
นาที/คร้ัง เวลาท้ังหมด/ป ี จ านวนคน

ท่ีต้องการ 
1. ส านักปลัด อบต. 

1.งานบริหารท่ัวไป 
2.งานการเจ้าหน้าท่ี 
3.  งานนโยบายและแผน 
4.งานกฎหมายและคดี  
5.  งานปูองกนัและบรรเทาฯ 
6. งานประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
7.งานเทศกจิ 
8.งานรักษาความสงบ  

 
3,681 
172 
115 
85 

144 
 

360 
240 
240 

 
125 

1,690 
1,600 
2,180 
1,364 

 
480 
420 
210 

 
460,125 
290,680 
184,000 
185,300 
196,416 

 
172,800 
100,800 

       50,400 

 
5.56 
3.51 
2.22 
2.24 
2.37 
2.09 
1.22 
0.61 

รวม 5,037 8,069 1,640,521 19.82 
2. กองคลัง 

1.งานการเงินและบัญชี 
2.งานธุรการ 
3. งานพฒันาและจัดเกบ็รายได้  
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ  

 
1,260 
978 
940 
522 

 
210 
120 
320 
540 

 
264,600 
117,360 
700,800 
281,800 

 
3.20 
1.42 
3.63 
3.40 

รวม 3,700 1,190   1,364,560 11.65 
3. กองช่าง 

1.  งานกอ่สร้าง 
2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
3.  งานประสานสาธารณูปโภค  
4.งานช่างส ารวจ 
5.งานธุรการ 

 
110 

      120 
809 
 194 
464 

 
    1,260 
      840 
360 
480 
      240 

 
138,600 
100,800 
291,240 
93,120 

111,360 

 
1.67 
1.22 
3.52 
1.12 
1.34 

รวม 1,697 
 

2,980 735,120 8.87 
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ท่ี ภารกจิงาน 
ปริมาณงาน/ป/ี

คร้ัง นาที/คร้ัง 
เวลาท้ังหมด/ป ี จ านวนคน

ท่ีต้องการ 
5. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.  งานบริหารการศึกษา 
2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
3.งานกฬีาและนันทนาการ 
4.งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  

 
699 
61 

 
122 
145 

 
240 

1,470 
 

840 
4,200 

 
167,760 
89,670 

 
102,480 
609,000 

 
2.03 
1.08 

 
1.23 
7.36 

รวม 1,027 6,750 968,910 11.70 

6. กองสวัสดิการสังคม   
1.งานสวัสดิการสังคมและพฒันาชุมชน 
2.งานสังคมสงเคราะห์ 
3.  งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี 
4.งานธุรการ 

 
2,875 
2,875 

12 
427 

 
60 
30 

420 
240 

 
172,500 
86,250 
5,040 

102,480 

 
2.08 
1.22 
0.06 
1.24 

รวม 6,189 750 356,270 4.42 
7. 
 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
1.งานบริหารงานสาธารณสุข 
2.งานบริการสาธารณสุข 

 
427 
605 

 
480 
420 

 
204,960 
254,100 

 
2.48 
3.07 

รวม 1,032 900 459,060 5.55 
8. 
 
 
 

กองส่งเสริมการเกษตร 
1.  งานส่งเสริมการเกษตร  
2.  งานส่งเสริมปศุสัตว์  
3.  งานส ารวจและบริการ 

 
12 
81 
24 

 
8,400 
1,260 
6,300 

 
100,800 
102,060 
151,200 

 
1.22 
1.23 
1.83 

รวม 117 15,960 354,060 4.28 
 

  จากการวิเคราะห์ปริมาณงานดังกล่าวในแต่ละส่วนราชการ ซ่ึงได้วิเคราะห์ภารกจิท่ีจะต้อง
ด าเนินการใน 3 ปขี้างหน้า โดยยึดภารกจิงานจากแผนพฒันา 3 ปี ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบล ไร่น้อย จะต้อง
ด าเนินการและเพือ่ให้การปฏิบัติภารกจิขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาวาเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดในทุก
ยุทธศาสตร์ โดยสรุปก าลังคนท่ีจะต้องก าหนดในแผนอตัราก าลังในแต่ละส่วนราชการได้ดังนี้ 
  (1)  ส านักงานปลัดจ านวนก าลังคนท่ีต้องการ    19.82 คน 
  (2)  กองคลังจ านวนก าลังคนท่ีต้องการ   11.65คน 
  (3)  กองช่างจ านวนก าลังคนท่ีต้องการ   8.87 คน 

(4)  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวนก าลังคนท่ีต้องการ  11.70 คน 
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(5)  กองสวัสดิการสังคม จ านวนก าลังคนท่ีต้องการ    4.42 คน 
 (6)  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  จ านวนก าลังคนท่ีต้องการ   5.55คน  
 (7)  กองส่งเสริมการเกษตร  จ านวนก าลังคนท่ีต้องการ  4.28คน 
    
3.5 แสดงเปรียบเทียบกรอบอตัราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ทีมลัีกษณะงานใกล้เคียงกนั  

  
ที ่ อปท. งบประมาณ

รายจ่าย
ประจ าปี  
2560 

(ตามข้อบญัญัติ) 

พนักงาน
สว่นต าบล  

(คน) 

พนักงาน
ครู 

(คน) 

ลกุจ้าง
ประจ า 
(คน) 

พนักงาน
จ้าง 
(คน) 

อัตราว่าง (อัตรา)  หมาย
เหตุ 

พนักงาน
สว่นต าบล  

พนักงาน
จ้าง 

1 อบต.ไร่น้อย  28,977,481 45 7 - 72 12 8  
2 อบต.กระโสบ  11,365,212  21 3  1 14  1   -   
3 อบต.กดุลาด  9,631,803  26 9  2 25  1 2  
          

 

 
   
 

50.44%

7.91%

90.40%

45%

15%

3.33%

45%

59.46%

8.11%
2.70%

37.84%

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานประจ า พนักงานจ้าง

เท ียบอ ัตราก าลังกับค่าใช้จ่าย ม . 35 ระหว่างอบต.ข้างเคียง 

อบต.ไร่น้อย อบต.กุดลาด อบต.กระโสบ



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563   
 

 

หนา้ | 31 

 

4. สภาพปญัหาของพ้ืนทีแ่ละความต้องการของประชาชน  

 จากการ ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย พบ
ปัญหาและความต้องการความต้องการของประชาชนตามแผนพฒันาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 2561 – 2564  
แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพือ่สะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรง กบัความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น 

4.๑  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน    
-  ถนนภายในหมูบ่้านในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในสภาพท่ีช ารุดทรุดโทรมไมไ่ด้มาตรฐาน  
- ถนนเพือ่การขนส่งสินค้าทางการเกษตรไมเ่พยีงพอ  
- การคมนาคมเชื่อมระหว่างหมูบ่้าน ยังไมส่ะดวก  
- การระบายน้ าไมส่ะดวก ท่อระบายน้ าอดุตัน ซ่ึงเป็นสาเหตุของน้ าท่วมขังในฤดูฝน  
- การบริการไฟฟาูสาธารณะยังไมเ่พยีงพอท่ัวถึง  
 

4.2  ด้านเศรษฐกจิ  
-  ประชาชนว่างงาน  และมรีายได้ไม่เพยีงพอต่อการใช้จ่าย  
-  การพฒันาและส่งเสริมการประกอบอาชีพแกป่ระชาชนไมเ่พยีงพอ  

4.3 ด้านสังคม  
-  ขาดการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
-  การส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
-  การจัดหาสถานท่ี  รวมถึงวัสดุอปุกรณ์ในการออกก าลังกายในชุมชนมไีม่เพยีงพอ  
-  การดูแล  และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  ผู้พกิาร และผู้ปุวยเอดส์  
-  การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน  และส่งเสริมการมสี่วนร่วม ใน

การพฒันาชุมชนของประชาชนรวมท้ังการพฒันาศักยภาพของผู้น าชุมชน  
-  ปัญหายาเสพติด  
-  การติดต้ังสัญญาณไฟเตือนและเคร่ืองหมายจราจรยังไม่ท่ัวถึง  
-  การติดต้ังปูายบอกทาง  ปูายชื่อชุมชน  ปูายชื่อซอย 
- ขาดการพฒันาและส่งเสริมด้านสวัสดิการ  
-ขาดการส่งเสริมสุขภาพและอนามยั  
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4.4  ด้านการเมอืงการบริหาร  
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเร่ืองการมสี่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  การรับทราบข้อมลูข่าวสารของทางราชการ  
-  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ต้องปรับปรุงกระบวนการ

ท างานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
-  การปรับปรุงและพฒันารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
-การประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานขององค์กรยังไมค่รอบคลุมและท่ัวถึง  
 

4.5 ผลผลิตด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
-  การปรับปรุงภูมทัิศน์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
-  การจัดวางระบบผังเมอืงรวม  
-  การจัดเกบ็และก าจัดขยะมลูฝอย  
-  การบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 
-  การตรวจวิเคราะห์ด้านส่ิงแวดล้อม  
-  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  
4.6 ด้านสาธารณสุข  

-  ด้านสุขภาพอนามยั  
-  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
 

4.7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
-  การส่งเสริมด้านการศึกษา  
-  การจัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
-  การให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา  
- การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  
-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมปัญญาชาวบ้าน  
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5. ภารกิจ  อ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารสว่นต าบลไร่น้อย  
  การจัดท าแผนอตัราก าลังและการพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยนั้น 
ได้พจิารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอตัราก าลัง ตาม แผนพฒันาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 
2561 – 2564   ซ่ึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลไร่น้อย คือ  “เราจะ
เปน็องค์กรน่าอยูคู่่คุณธรรม บริหารงานอยา่งมืออาชีพแบบมีสว่นร่วมในการจัดการ มีความสมานฉันท ์มี
หลกัประกันคุณภาพชีวิตทีดี่ ชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยหลกัเศรษฐกิจพอเพียง”  ประกอบนโยบายการพฒันา
ของผู้บริหาร มุง่เน้นให้มกีารพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มสุีขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี  มรีะบบการปูองกนัและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร
และน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแกไ้ขปัญหาใน
หมูบ่้าน  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกบังบประมาณท่ีมอียู่อย่างจ ากดั  
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพือ่แกไ้ขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกดิขึ้น  เพือ่ให้ต าบลไร่น้อยเป็นเมอืงท่ี
น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพฒันาของต าบลไร่น้อย  ได้ก าหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  # ยทุธศาสตร์ที ่ 1การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  # 
   - การพฒันาการได้รับบริการด้านโครงสร้าพืน้ฐานท่ีมคีวามสะดวกและเสมอภาค เพยีงพอต่อ
ความต้องการขอประชาชน   โดยการก าหนดให้มโีครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟสั, โครงการ
กอ่สร้าง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกลูกรัง, โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า, โครงการขยายเขตไฟฟาูแสงสว่าง และ
โครงการขยายเขตประปาหมูบ่้าน เป็นต้น 
 
  # ยทุธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ # 
   - การพฒันาเพือ่ให้ประชาชนมศัีกยภาพ มคีวามรู้และรายได้เพยีงพอพึง่ตนเองได้ โดยการ
ก าหนดให้มโีครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กบัประชาชน, โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มอาชีพภายในต าบล, 
โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน, โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล, โครงการส ารวจข้อมลูความจ าเป็นพืน้ฐาน , โครงการส ารวจข้อมลูเกษตรกร 
และโครงการแปลงสาธิตเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นต้น 
 # ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต # 

- การมุง่เน้นพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามยั ด้านสวัสดิการและ
สังคม ด้านกฬีา พฒันาชีวิตความเป็นอยู่และการท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จาริตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยการก าหนดให้มโีครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาจ.อบุลฯ, โครงการสนับสนุน
การจัดกจิกรรมวัฒนธรรมประเพณีภายในหมูบ่้าน, โครงการวันเด็กแห่งชาติ, โครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรม
วัฒนธรรมประเพณีภายในหมูบ่้าน,โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน, อาหารเสริม(นม), โครงการจัดกจิกรรมในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก, โครงการรณรงค์เฝูาระวังโรคติดต่อในชุมชน และสนับสนุนกจิกรรมของ อสม. เป็นต้น  
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 # ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านสิง่แวดลอ้ม # 
- การพฒันาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมได้รับการพฒันา ดูแล รักษาดูแล ประชาชนมส่ีวนร่วม

ในการอนุรักษแ์ละฟืน้ฟ ูโดยการก าหนดโครงการตรวจสอบ และออกเอกสารสิทธ์ิ การขึ้นทะเบียนหนังสืออส าคัญ
ท่ีหลวง(นส.ล.), โครงการปลูกปุาชุมชน, โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ, 
โครงการจัดซ้ือถึงรองรับขยะ,โครงการร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าจัดขยะ เป็นต้น  

# ยทุธศาสตร์ที ่ 5การบริหารจัดการบา้นเมืองทีดี่ # 
- การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี แบบบูรณาการและส่งเสริมสนับสนุนมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาท้องถิ่น โดยก าหนดโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล และพนักงานส่วนต าบล, โครงการออกหน่วยบริการจัดเกบ็และค่าธรรมเนียมนอกสถานท่ี, โครงการพฒันา
รายได้ระบบจัดเกบ็ภาษ,ี โครงการประชาสัมพนัธ์การจัดเกบ็รายได้, โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารจัดซ้ือจัด
จ้างและโครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น  

# ยทุธศาสตร์ที ่ 6การกระจายอ านาจใหแ้ก่อปท. ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยทุธศาสตร์ของ
จังหวัด# 

- การบริหารภารกจิถ่ายโอนด้านการศึกษา การแกไ้ขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด  โดยการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์, 
การจัดกจิกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก, การอบรมครู ผดด. ในการรองรับการประเมนิของ สมศ., อดุหนุน
โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติด, โครงการเฝูาระวังบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด, โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล, สนับสนุนโครงการปกปูองสถาบันชาติ, สนับสนุนโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด 

# ยทุธศาสตร์ที ่ 7การสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว # 
- พฒันาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีมศัีกยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการ การมี

ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว พฒันาเส้นทางคมนาคมเข้าหาแหล่งท่องเท่ียง
และประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในต าบล  
 การวิเคราะห์ภารกจิ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอืน่ท่ีเกีย่วข้อง  ท้ังนี้เพือ่ให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มอี านาจหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาในเขตพืน้ท่ีให้ตรงกบัความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกจิได้ เป็น 7 ด้าน ซ่ึงภารกจิดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้ 
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1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจทีเ่ก่ียวข้องดังน้ี  
1.1 จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มนี้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มแีละบ ารุงการไฟฟาูหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน่ (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มแีละบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการกอ่สร้างอืน่ๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

 
2. ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจทีเ่ก่ียวข้อง ดังน้ี 

2.1  ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร (มาตรา 67(6)) 
2.2 ปูองกนัโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มแีละบ ารุงสถานท่ีประชุม การกฬีาการพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

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

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจัดการเกีย่วกบัท่ีอยู่อาศัย  

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

16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 
3.  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ  

ทีเ่ก่ียวข้อง ดังน้ี  
3.1 การปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอนัเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 

68(8) 
3.3 การผังเมอืง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มท่ีีจอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืง (มาตรา 

16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
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4.  ด้านการวางแผน การสง่เสริมการลงทนุ พาณิชยก์รรมและการทอ่งเทีย่วมีภารกิจ  
ทีเ่ก่ียวข้อง ดังน้ี  

4.1 ส่งเสริมให้มอีตุสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มแีละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกจิการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มตีลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเท่ียว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กจิการเกีย่วกบัการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มมีภารกิจที่
เก่ียวข้อง ดังน้ี  

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมลูฝอย
และส่ิงปฏิกลู (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพษิต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน มีภารกิจ  

ทีเ่ก่ียวข้อง ดังน้ี  

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น  
(มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกฬีา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่น  

(มาตรา 17(18)) 

7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบติัภารกิจของสว่นราชการ  
และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน มีภารกิจทีเ่ก่ียวข้อง ดังน้ี  

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ในการพฒันาท้องถิ่น 
(มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
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7.3 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของราษฎร ในการมมีาตรการปูองกนั  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมอืในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอืน่ (มาตรา 17(16)) 

ภารกจิท้ัง  7  ด้าน ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแกไ้ขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยได้เป็นอย่างดี มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพืน้ท่ีประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนพฒันาจังหวัด แผนพฒันาอ าเภอ แผนพฒันาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

6. ภารกิจหลกัและภารกิจรองที ่องค์การบริหารสว่นต าบลไร่น้อย จะด าเนินการ มีดังน้ี  
6.1  ภารกิจหลกั  

6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 
6.1.1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
6.1.2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
6.1.3 ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
6.1.4 ด้านการพฒันาการเมอืงและการบริหาร  
6.1.5 ด้านการส่งเสริมการศึกษา  
6.1.6 ด้านการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  

6.2 ภารกิจรอง  
6.2.1 การฟืน้ฟวัูฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี  
6.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ  
6.2.3 การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
6.2.4 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
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7. สรุปปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างสว่นราชการและกรอบอัตราก าลงั  
1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  ปัญหาและความต้องการด้านโครงสร้างพืน้ฐานของท้องถิ่น  มดัีงนี้ 
     1.1 ปัญหา   

 1. ถนนภายในหมูบ่้านในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในสภาพท่ีช ารุดทรุดโทรมไมไ่ด้มาตรฐาน                                                    
 2. ถนนเพือ่การขนส่งสินค้าทางการเกษตรไมเ่พยีงพอ      

  3. การคมนาคมเชื่อมระหว่างหมูบ่้าน ยังไมส่ะดวก 
  4. การระบายน้ าไมส่ะดวก ท่อระบายน้ าอดุตัน ซ่ึงเป็นสาเหตุของน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
  5. การให้บริการด้านโทรศัพท์ส่วนใหญ่มตีามสถานท่ีส าคัญ ส่วนภายในเขตหมูบ่้านจะมี
เป็นส่วนน้อย โดยเฉพาะโทรศัพท์สาธารณะยังไมส่ามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง  
  6. การบริการไฟฟาูสาธารณะยังไมเ่พยีงพอท่ัวถึง 
             1.2 ความต้องการ 
  1. กอ่สร้างและปรับปรุงถนน  ท่อระบายน้ า  ทางเท้า   และสะพาน                                                    
 2.  การจัดการผังเมอืง 
 3.  ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะแรงต่ า   ติดต้ังโคมไฟฟาูสาธารณะ 
 4. ขยายเขตบริการประปาและปรับปรุงการบริการประปา 
  5. ติดต้ังตู้ระบบโทรศัพท์ 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการดูแลด้านการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์          
      2. ด้านเศรษฐกจิ ปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกจิของท้องถิ่นมดัีงนี้ 
     2.1 ปัญหา 
  1. การว่างงานหลังฤดูท านา ท าให้ผู้ใช้แรงงานย้ายถิ่นไปท างานนอกพืน้ท่ี 
  2. การพฒันาและส่งเสริมการประกอบอาชีพแกป่ระชาชนไมเ่พยีงพอ 
     2.2 ความต้องการ  
  1. จัดต้ังกองทุนปุย๋ชีวภาพชุมชน 
  2. ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
  3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  4. ส่งเสริมการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกจิอย่างมรีะบบ 
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 3. ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต  ปัญหาและความต้องการด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ท้องถิ่นมดัีงนี้ 
     3.1 ปัญหา   
  1. ปัญหาการพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
  2. ปัญหาการพฒันาและส่งเสริมการศึกษา 
  3. ปัญหาการส่งเสริมสุขภาพและอนามยั 
  4. ปัญหาการพฒันาและส่งเสริมด้านสวัสดิการ  
  5. ปัญหาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน คนพกิารและผู้สูงอายุ 
  6. ปัญหาการส่งเสริมกจิกรรมนันทนาการ 
  7. การให้บริการด้านสุขอนามยัยังไมเ่พยีงพอ ประชาชนขาดความสนใจในการรักษา
สุขภาพอนามยัของตนเอง 
     3.2 ความต้องการ 
  1. รณรงค์สร้างจิตส านึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
  2. ส่งเสริมและอนุรักษวั์นธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 
  3. เสริมสร้างท านุบ ารุงพทุธศาสนา 
  4. ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
  5. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
  6. จัดให้มหี้องสมดุชุมชนเสริมทักษะการอา่น 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานักเรียนยากจน 
  8. ส่งเสริมการสร้างกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (TOBE NUMBER ONE) 
  9. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน  (ศสมช.) 
  10  ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกนัโรคไข้เลือดออก  โรคพษิสุนัขบ้า  และโรคไข้หวัดนก 
  11. ส่งเสริมการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 
  12. สนับสนุนเคร่ืองมอืเวชภัณฑ์ทางการแพทย์บริการประชาชน 
  13. ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย 
  14. ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมผู้สูงอายุ 
  15. ให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV 
  16. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี แมบ่้าน อสม. 
  17. ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส 
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  18. ส่งเสริมและจัดให้มสีนามกฬีาและสวนนันทนาการ 
  19. ส่งเสริมและสนับสนุนกฬีาทุกระดับ 
  20. จัดหาหรือปรับปรุงภูมทัิศน์สวนหย่อมในชุมชน 
  21. จัดหาหรือปรับปรุงภูมทัิศน์สวนสุขภาพศูนย์สาธารณสุขชุมชน 
 4.  ด้านส่ิงแวดล้อมปัญหาและความต้องการด้านส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่นม ี ดังนี้ 
   4.1 ปัญหา 
  1. ทรัพยากรปุาไมแ้ละท่ีดินถูกบุกรุกและท าลาย 
  2. การปล่อยสารพษิ/น้ าเสียลงสู่แมน่้ า ล าคลอง ท าให้น้ าเน่าเสีย และระบบการระบาย
น้ าอดุตัน 
  3. ปัญหามลภาวะและสภาพแวดล้อมเป็นพษิท่ีเกดิจากโรงงานและสถานประกอบการ 
  4. ขยะมลูฝอยมปีริมาณมากขึ้น ท าให้เกดิปัญหาในการจัดเกบ็และก าจัด 
  5. ขาดจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   4.2 ความต้องการ 
  1. รณรงค์ประชาสัมพนัธ์เพือ่สร้างส านึกให้อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  2. ขุดลอกคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติเพือ่การเกษตรและแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง 
  3. ขุดลอกท่อระบายน้ าในชุมชนท่ีอดุตัน บ าบัดน้ าเสีย 
  4. ฝึกอบรมอาสาสมคัรอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  5. รณรงค์สร้างจิตส านึกในการก าจัดน้ าเสียของชุมชน 
  6. ก ากบัดูแลและตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการให้เพิม่ประสิทธิภาพการ
บ าบัดน้ าเสีย 
  7. ออกข้อบัญญัติ อบต. ควบคุม 
  8. รณรงค์สร้างจิตส านึกในการก าจัดขยะมลูฝอย 
 5.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี  ปัญหาและความต้องการด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงท่ีดีของท้องถิ่น มดัีงนี้  
   5.1 ปัญหา 
 1. การบริหารงานภายในองค์กรยังขาดเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ท่ีมปีระสิทธิภาพและทันสมยั 
  2. บุคลากรยังขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  3. การประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานขององค์กรยังไมค่รอบคลุมและท่ัวถึง 
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  4. ประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามส่ีวนร่วมในการบริหารงานขององค์กรค่อนข้าง
น้อย 
  5.2 ความต้องการ 
  1. ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเข้ามามบีทบาทและส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น 
  2. จัดเวทีประชาคมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  3. ปรับปรุงภูมทัิศน์ให้บ้านเรือนชุมชนน่าอยู่ 
  4. เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแกบุ่คลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  5. จัดหาอปุกรณ์เคร่ืองมอื เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ 
  6. ปรับปรุงอตัราบุคลากรให้สามารถบริการ จัดการตอบสนองความต้องการประชาชน 
  7. เสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงานเพือ่การบริการประชาชนสู่สากลตาม
มาตรฐานสากล 
  8. ปรับปรุงและกอ่สร้างอาคารท่ีท าการรองรับการบริการประชาชน  
  9. บัญญัติข้อบัญญัติ อบต. เพือ่ควบคุมจัดระเบียบชุมชน 
  10. รณรงค์สร้างจิตส านึกในการพฒันาสังคม 
  11. ฝึกอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือตรวจสอบดูแลชุมชนและสังคม 
  12. จัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับต าบล 
  13. รณรงค์สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานในเขตชุมชน 
6. แผนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด ปัญหาและความ มดัีงนี้ 
     6.1 ปัญหา 
 1. การถ่ายโอนภารกจิการจัดการศึกษายังไมเ่ต็มรูปแบบเท่าท่ีควร 
 2. ไมม่มีาตรการในการปูองกนั  เฝูาระวัง รักษา บ าบัดผู้เส่ียงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
     6.2 ความต้องการ 
 1. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและอปุกรณ์เพือ่รองรับการถ่ายโอนภารกจิการจัดการศึกษา ท้ัง
ในระบบและนอกระบบตามอธัยาศัย 
 2. ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันและอาหารนม 
 3. สนับสนุนกจิกรรมของโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการศึกษา 
 4. ส่งเสริมการสาธิตการฝึกวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
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 5. ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด 
 6. ฝึกอบรมอาสาสมคัรสร้างจิตส านึกเพือ่ต่อต้านยาเสพติด 
 7. รณรงค์ เฝูาระวัง บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
 8. ส่งเสริมการมสุีขภาพอนามยัท่ีดีของมารดาและทารก 
 9. ฝึกอาสาสมคัรปูองกนัฝุายพลเรือนประจ าต าบล 
 10. ขับขี่ปลอดภัยด้านการจราจร 
 11. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการส่งเสริมการปูองกนัภัยและเพิม่ศักยภาพ 
 12. รณรงค์และปูองกนัลดปัญหาการสร้างความรุนแรงภายในครอบครัว 
 13. จุดตรวจบริการประชาชน 
 14. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขตามนโยบายหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
7.  ด้านการท่องเท่ียว ปัญหาและความต้องการด้านการท่องเท่ียวของท้องถิ่นมดัีงนี้ 
       7.1 ปัญหา  
  1. แหล่งท่องเท่ียวยังไมไ่ด้รับการพฒันา 
  2. การคมนาคมไมค่่อยสะดวก 
  3. ไมม่แีหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียว 
       7.2 ความต้องการ 
  1. พฒันาแหล่งท่องเท่ียวและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
 2. กอ่สร้างถนน คสล. หรือถนนลาดยางเชื่อมระหว่างต าบลกบัต าบล 
  3. รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนช่วยกนัรักษาอนุรักษโ์บราณสถานและแหล่งน้ า 
จุดแข็ง (Strengths) 
1.เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมอืง ซ่ึงมกีารขยายตัวทางด้านเศรษฐกจิ 
2.มเีส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก มทีางหลวงตัดผ่าน ถนนภายในหมูบ่้านสามารถติดต่อกนัได้ 
3.มสีถานท่ีราชการหลายหน่วยงานต้ังอยู่ในเขตต าบล 
4โครงสร้างท่ีก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง ท าให้การตัดสินใจของผู้บริหาร
สนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้น 
5.มปีระเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
6.มแีหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  
7.มกีารกอ่สร้างท่ีอยู่อาศัยเพิม่มากขึ้น ท าให้มรีายได้จากการจัดเกบ็ภาษเีพิม่มากขึ้น  
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จุดออ่น (Weaknesses) 
1.จากการขยายตัวทางเศรษฐกจิ มกีารกอ่สร้างท่ีอยู่อาศัยมจี านวนมากขึ้น ท าให้พืน้ท่ีเกษตรกรรมมี
จ านวนลดลง 
2.เส้นทางการคมนาคมบางเส้นทางยังไมไ่ด้รับการพฒันา 
3.ต าบลอยู่ใกล้กบัเขตตัวเมอืงท าให้วัฒนธรรมในเขตเมอืงแผ่ขยายมายังเขตต าบล เด็ก/เยาวชน ขาด
ความตระหนักถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม 
4.ประชากรท่ีเพิม่ขึ้น ท าให้ปัญหาขยะเพิม่มากขึ้น 
โอกาส (Opportunity) 
1.นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาและพฒันาในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ท่องเท่ียว การปรับโครงสร้างภาคการเกษตรอตุสาหกรรม การบริหารจัดการ การพฒันาคุณภาพชีวิต  
2.แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด มคีวามชัดเจน 
3.ความร่วมมอืของกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขงและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้เกดิความ
ร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิ ด้านวิชาการ และการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น  
4.เป็นจังหวัดท่ีมพีืน้ท่ีพรมแดนติดต่อกบัประเทศลาวและประเทศกมัพชูา ซ่ึงสามารถส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการลงทุน และการท่องเท่ียวเข้าไปยังกลุ่มประเทศอนิโดจีน 
5.พ.ร.บ.ก าหนดแผนและการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2547 ท าให้ท้องถิ่นได้รับการกระจายอ านาจมากขึ้น 
อปุสรรค (Threatens) 
1.สภาวะส่ิงแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ส่งผลต่อการท าอาชีพเกษตรกรรม (ภัยแล้ง ภัยน้ าท่วม) การระบาด
ของโรคพชืและศัตรูพชื 
2.การระบาดของโรคประจ าถิ่นเช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคมอืเท้าปาก และโรคระบาดต่าง ๆ 
3.การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไมเ่พยีงพอต่อความต้องการในการแกป้ัญหาหรือการพฒันาท้องถิ่น 
4.การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกท่ีไมเ่หมาะสมของเยาวชน 
5.ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล รวมถึงปัญหาความขัดแข้งทางการเมอืง 
6.ค่านิยมของประชาชนในปัจจุบันเปล่ียนไปสู่กระแสบริโภคนิยม ท าให้ภาระค่าใช้จ่ายเพิม่มากขึ้น 
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8.โครงสร้างการก าหนดสว่นราชการ 
 

 8.1 การก าหนดโครงสร้างสว่นราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  ได้ก าหนดภารกจิหลักและภารกจิรองท่ีจะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกบัภารกจิ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการท่ีจะรองรับการด าเนินการตามภารกจินั้น  อาจก าหนดเป็นภารกจิอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมือ่
มกีารด าเนินการตามภารกจินั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพจิารณาเห็นว่า ภารกจินั้นมปีริมาณงานมากพอก็
อาจจะพจิารณาต้ังเป็นส่วนต่อไป โดยเร่ิมแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้  
  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลงัปจัจุบนั  โครงสร้างตามแผนอัตราก าลงัใหม่  
ปลดั อบต.(นักบริหารงาน งานทอ้งถ่ิน ระดับ กลาง ) 
รองปลดั อบต.(นักบริหารงาน ทอ้งถ่ิน ระดับ ต้น)  
1. งานตรวจสอบภายใน 
2.  ส านักงานปลัด   

1.1  งานบริหารท่ัวไป 
   1.2  งานการเจ้าหน้าท่ี 

1.3  งานนโยบายและแผน  
1.4  งานกฎหมายและคดี  

      1.5  งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
      1.6 งานประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว  
1.7 งานเทศกจิ 
1.8 งานรักษาความสงบ  
3.  กองคลงั 
3.1  งานการเงินและบัญชี 

3.2  งานธุรการ 
3.3  งานพฒันาและจัดเกบ็รายได้  
3.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ  
 

ปลดั อบต.(นักบริหารงาน ทอ้งถ่ิน ระดับกลาง ) 
รองปลดั อบต.(นักบริหารงาน ทอ้งถ่ินระดับต้น ) 
1.หน่วยตรวจสอบภายใน 
2.  ส านักงานปลัด   

1.1  งานบริหารท่ัวไป 
   1.2  งานการเจ้าหน้าท่ี 

1.3  งานนโยบายและแผน  
1.4  งานกฎหมายและคดี  

      1.5  งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
      1.6 งานประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว  
1.7 งานเทศกจิ 
1.8 งานรักษาความสงบ  
3.  กองคลงั 
    3.1  งานการเงินและบัญชี 

3.2  งานธุรการ 
3.3  งานพฒันาและจัดเกบ็รายได้  

3.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ  
 



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563   
 

 

หนา้ | 45 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลงัปจัจุบนั  โครงสร้างตามแผนอัตราก าลงัใหม่  
ปลดั อบต.(นักบริหารงาน  อบต .  8) 
รองปลดั อบต.(นักบริหารงาน  อบต .  7) 
4.  กองช่าง 
4.1  งานกอ่สร้าง 
4.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
4.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
4.4  งานช่างส ารวจ 
      4.5  งานธุรการ 
5.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
5.1  งานบริหารการศึกษา 
5.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
      5.3  งานกฬีาและนันทนาการ 
      5.4  งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
6.  สว่นสวัสดิการสงัคม   
     6.1  งานสวัสดิการสังคมและพฒันาชุมชน 
     6.2  งานสังคมสงเคราะห์ 
     6.3  งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี 
     6.4  งานธุรการ 
7.  สว่นสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
     7.1  งานบริหารงานสาธารณสุข 

7.2  งานบริการสาธารณสุข 
8.  สว่นสง่เสริมการเกษตร 
8.1  งานส่งเสริมการเกษตร  
8.2  งานส่งเสริมปศุสัตว์  
8.3  งานส ารวจและบริการ 

ปลดั อบต.(นักบริหารงาน  อบต .  8) 
รองปลดั อบต.(นักบริหารงาน  อบต .  7) 
4.  กองช่าง 
4.1  งานกอ่สร้าง 
4.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
4.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
4.4  งานช่างส ารวจ 
      4.5  งานธุรการ 
5.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
5.1  งานบริหารการศึกษา 
5.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
      5.3  งานกฬีาและนันทนาการ 
      5.4  งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
6.  กองสวัสดิการสงัคม   
     6.1  งานสวัสดิการสังคมและพฒันาชุมชน 
     6.2  งานสังคมสงเคราะห์ 
     6.3  งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี 
     6.4  งานธุรการ 
7.  กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
     7.1  งานบริหารงานสาธารณสุข 

7.2  งานบริการสาธารณสุข 
8.  กองสง่เสริมการเกษตร 
8.1  งานส่งเสริมการเกษตร  
8.2  งานส่งเสริมปศุสัตว์  
8.3  งานส ารวจและบริการ 
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8.2 การวิเคราะหก์ารก าหนดต าแหน่ง 
 จากข้อ  8.1  โครงสร้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
จากภารกจิท่ีจะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซ่ึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน  
ในแต่ละส่วนราชการมเีท่าใด เพือ่น ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกบัภารกจิ และปริมาณงาน และเพือ่ให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพือ่ให้ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมลูลงในกรอบอตัราก าลัง 3 ปี  

โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7ส่วนราชการ  
1หน่วยมบีุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  

1. หน่วยตรวจสอบภายใน 
1.1 พนักงานส่วนต าบล   1/-อตัรา/ว่าง 

2. ส านักงานปลัด 
2.1 พนักงานส่วนต าบล  15/2อตัรา/ว่าง  
2.2พนักงานจ้างตามภารกจิ 5/1 อตัรา/ว่าง 
2.3พนักงานจ้างท่ัวไป  15/3  อตัรา/ว่าง 

3. กองคลัง  
3.1 พนักงานส่วนต าบล  11/1 อตัรา/ว่าง 
3.2พนักงานจ้างตามภารกจิ 5/-อตัรา/ว่าง 
3.3 พนักงานจ้างท่ัวไป  2/1อตัรา/ว่าง 

4. กองช่าง 
4.1 พนักงานส่วนต าบล  11/2 อตัรา/ว่าง 
4.2 พนักงานจ้างตามภารกจิ    5/2อตัรา/ว่าง 
4.3 พนักงานจ้างท่ัวไป     5/- อตัรา/ว่าง 

5. กองการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
5.1 พนักงานส่วนต าบล    5/- อตัรา/ว่าง 
5.2 พนักงานครู     7/- อตัรา/ว่าง 
5.3 พนักงานจ้างตามภารกจิ   4/- อตัรา/ว่าง 
5.4 พนักงานจ้างท่ัวไป    2/-อตัรา/ว่าง 

6. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   
6.1 พนักงานส่วนต าบล  5/2อตัรา/ว่าง 
6.2 พนักงานจ้างตามภารกจิ  -/- อตัรา/ว่าง 
6.3 พนักงานจ้างท่ัวไป  30/-อตัรา/ว่าง 
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7. กองสวัสดิการสังคม  
7.1 พนักงานส่วนต าบล    4 อตัรา/ว่าง 
7.2 พนักงานจ้างตามภารกจิ   2 อตัรา/ว่าง 
7.3 พนักงานจ้างท่ัวไป  1 อตัรา/ว่าง 

8. กองส่งเสริมการเกษตร  
8.1 พนักงานส่วนต าบล    3 อตัรา/ว่าง 
8.2 พนักงานจ้างตามภารกจิ   2 อตัรา/ว่าง 
8.3 พนักงานจ้างท่ัวไป  1 อตัรา/ว่าง 

  เมือ่ได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานท่ีมใีนกรอบอตัราก าลัง 
มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพือ่ปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพฒันา ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่น้อยใน  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เปูาประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ท่ีก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1  
การพฒันา
ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

- การพฒันาการได้รับบริการด้านโครงสร้าพืน้ฐานท่ีมคีวาม
สะดวกและเสมอภาค เพยีงพอต่อความต้องการขอประชาชน   
โดยการก าหนดให้มโีครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟสั, โครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกลูกรัง, 
โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า, โครงการขยายเขตไฟฟาูแสง
สว่าง และโครงการขยายเขตประปาหมูบ่้าน เป็นต้น 

- ปลัด อบต., รองปลัดอบต. 
- ผอ.กองช่าง, วิศวกรโยธา 
-นายช่างโยธา/ผช.นายช่างโยธา 
-นายช่างไฟฟาู/ผช.นายช่างไฟฟาู 
-นายช่างส ารวจ 
-จพง.ประปา/ผช.จพง.ประปา 
-นายช่างเคร่ืองกล- จพง.ธุรการ 
กองช่าง 

ยทุธศาสตร์
ที ่2  
การพฒันา
ด้าน
เศรษฐกจิ 

- การพฒันาเพือ่ให้ประชาชนมศัีกยภาพ มคีวามรู้และรายได้
เพยีงพอพึง่ตนเองได้ โดยการก าหนดให้มโีครงการส่งเสริม
การฝึกอาชีพให้กบัประชาชน, โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพภายในต าบล, โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชน, โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล, โครงการ
ส ารวจข้อมลูความจ าเป็นพืน้ฐาน, โครงการส ารวจข้อมลู
เกษตรกร และโครงการแปลงสาธิตเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นต้น 
 

- ปลัด อบต., รองปลัดอบต. 
- ผอ.กองสาธารณสุข,ผอ.กอง
สวัสดิการ 
- ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
- นักวิชาการเกษตร/ผช.
นักวิชาการเกษตร ,นักพฒันา
ชุมชน/ผช.นักพฒันาชุมชน ,
นักวิชาการสาธารณสุข,จพง.
สาธารณสุข, พนักงานขับรถขยะ,- 
คนงานประจ ารถขยะ 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เปูาประสงค์ 

ต าแหน่งพนักงาน  
ท่ีก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 
การพฒันา
คุณภาพชีวิต 

- การมุง่เน้นพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการศึกษา 
ด้านสุขภาพอนามยั ด้านสวัสดิ  
การและสังคม ด้านกฬีา พฒันาชีวิตความเป็น  
อยู่และการท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม  
จาริตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น โดยการก าหนด  
ให้มโีครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมแห่เทียน  
เข้าพรรษาจ.อบุลฯ, โครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีภายในหมูบ่้าน, โครงการ  
วันเด็กแห่งชาติ, โครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีภายในหมูบ่้าน,โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน, 
อาหารเสริม(นม), โครงการจัดกจิกรรม  
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก, โครงการรณรงค์เฝูาระวังโรค  
ติดต่อในชุมชน และสนับสนุนกจิกรรมของ อสม.  
เป็นต้น 
 

- ปลัด อบต., รองปลัด 
- หน.ส านักปลัด,ผอ.กองการศึกษา
, ผอ.กองสวัสดิการสังคม,
นักวิชาการศึกษา, นักสันทนาการ,
พนักงานครู, ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก, 
จพง.พฒันาชุมชน ,จพง.ธุรการ, 
นักวิชาการสาธารณสุข,คนงาน
ท่ัวไป 
 

ยทุธศาสตร์
ที ่4  
การพฒันา
ด้าน
ส่ิงแวดล้อม  

- การพฒันาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมได้รับการพฒันา 
ดูแล รักษาดูแล ประชาชนมส่ีวนร่วมในการอนุรักษแ์ละฟืน้ฟ ู
โดยการก าหนดโครงการตรวจสอบ และออกเอกสารสิทธ์ิ 
การขึ้นทะเบียนหนังสืออส าคัญท่ีหลวง(นส.ล.), โครงการปลูก
ปุาชุมชน, โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษรั์พยา
กรธรรมชาติ, โครงการจัดซ้ือถึงรองรับขยะ,โครงการร่วมกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าจัดขยะ เป็นต้น  
 
 
 
 
 

- ปลัด อบต., รองปลัด 
- ผอ.กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม, จพง.ธุรการ, 
นักวิชาการสาธารณสุข,จพง.
สุขาภิบาล, นิติกร 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563   
 

 

หนา้ | 49 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เปูาประสงค์ ต าแหน่งพนักงาน  
ท่ีก าหนดรองรับ 

ยทุธศาสตร์
ที ่5 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมอืงท่ีดี 

- การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี แบบบูรณาการและส่งเสริม
สนับสนุนมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่น โดย
ก าหนดโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน
ส่วนต าบล, โครงการออกหน่วยบริการจัดเกบ็และ
ค่าธรรมเนียมนอกสถานท่ี, โครงการพฒันารายได้ระบบ
จัดเกบ็ภาษ,ี โครงการประชาสัมพนัธ์การจัดเกบ็รายได้, 
โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้างและ
โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น 

- ปลัด อบต., รองปลัด 
- หัวหน้าส านักปลัด, ผอ.กองคลัง
,นักจัดการงานท่ัวไป,นักพรัยากร
บุคคล/ผช.นักทรัพยากรบุคคล ,
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, 
จพง.ธุรการ/ผช.จพง.ธุรการ, 
นักวิชาการจัดเกบ็รายได้,จพง.
จัดเกบ็รายได้, นักวิชาการพสัดุ, 
จพง.พสัดุ/ผช.จพง.พสัดุ 

ยทุธศาสตร์
ที ่6 
การกระจาย
อ านาจให้แก ่
อปท. ตาม
แนวนโยบาย
ของรัฐบาล
และ   
ยุทธศาสตร์
ของ  
จังหวัด  

- การบริหารภารกจิถ่ายโอนด้านการศึกษา 
 การแกไ้ขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัย  

ในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบาย  
และยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด  โดยการปรับปรุง  
ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์, การจัดกจิกรรมเรียนรู้ภายใน  
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก, การอบรมครู ผดด. ในการรองรับ  
การประเมนิของ สมศ., อดุหนุนโครงการแกไ้ขปัญหา  
ยาเสพติด, โครงการเฝูาระวังบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด, โครงการ
ปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล, สนับสนุนโครงการ
ปกปูองสถาบันชาติ, สนับสนุน  

โครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์  
การพฒันาจังหวัด 
 

- ปลัด อบต., รองปลัดอบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด , นิติกร, 
พนักงานครู, ผอ.กองการศึกษา, 
นักปูองกนัฯ, จพง.ปูองกนัฯ, จพง.
ธุรการ, คนขับรถดับเพลิง, คนงาน
ประจ ารถดับเพลิง, คนขับรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน, นิติกร 
 

 

 

 

 

 



แผนอตัราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563   
 

 

หนา้ | 50 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ต าแหน่งพนักงาน  
ท่ีก าหนดรองรับ 

ยทุธศาสตร์ที ่7 
การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

 - พฒันาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีมศัีกยภาพ  
ให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหาร  
จัดการ การมส่ีวนร่วมขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว  
พฒันาเส้นทางคมนาคมเข้าหาแหล่งท่องเท่ียง  
และประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในต าบล  
 

- ปลัด อบต.,รองปลัดอบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพฒันาการท่องเท่ียว 
-จพง.ประชาสัมพนัธ์ 
- ผช.จพง.ประชาสัมพนัธ์ 
-จพง.ธุรการ 
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