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ค าน า 
การจดัท าแผนอัตราก าลัง 3.ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหาร สํวน

ต าบลบ๎านทาน อ าเภอบ๎านลาด  จังหวัด เพชรบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช๎เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช๎  
อัตราก าลังคน การพัฒนาก าลังคนให๎สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบล บ๎านทาน          
ได๎ส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอยํางมีประสิทธิและประสิทธิผล 
  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ท าให๎องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน สามารถคาดคะเนได๎วําใน
อนาคตในชํวงระยะเวลา 3 ปี ข๎างหน๎าจะมีการใช๎อัตราก าลังข๎าราชการและลูกจ๎างต าแหนํงใด จ านวนเทําใด  จึงจะ
เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบล อีกทั้งเป็นการก าหนดทิศทางและเปูาหมา ยใน
การพัฒนาพนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎าง และสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารงานบุคคลไมํให๎เกินกวําร๎อยละ 40 ของงบประมาณรายจํายประจ าปีได๎อีกด๎วย องค์การบริหารสํวนต าบล
บ๎านทาน ได๎มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนการใช๎อัตราก าลังคน การพัฒนาก าลังคน ให๎สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การ  บริหารสํวนต าบล
บ๎านทาน ให๎ส าเร็จลุลํวงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของอ านาจหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจน าไปสูํการปฏิบัติงานที่ สามารถตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชนได๎เป็นอยํางดี 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัด เพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์  และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสํวนต าบล  (แก๎ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2564  ลงวันที่  9 กุมภาพันธ์  
2564 นั้น เพ่ือให๎สอดคล๎องและค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กฎหมายวําด๎วยสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล ลักษณะงานที่
ต๎องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของสํวนราชการตํางๆ ในองค์การบริหารสํวนต าบล  
รวมทั้งภาระคําใช๎จํายขององค์การบริหารสํวนต าบลที่จะต๎องจํายในด๎านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณของ
องค์การบริหารสํวนต าบล จึงท าให๎องค์การบริหารสํวนต าบ ลบ๎านทาน มีความจ าเป็นต๎องปรับปรุงแผนอัตราก าลัง   
3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน จึงขออนุมัติยุบเลิกต าแหนํง รองปลัดองค์การบริหารสํวน
ต าบล ให๎เป็นตามค าสั่ง อบต.บ๎านทาน ที่ 386/2557 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เรื่อง แก๎ไขค าสั่งการแตํงตั้งผู๎
ด ารงต าแหนํงปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล (นักบริหารงาน อบต.6) ไปด ารงต าแหนํงรองปลัดองค์การบริหารสํวน
ต าบล (นักบริหารงาน อบต.6) ที่ก าหนดรองรับเป็นการเฉพาะราย หากผู๎ด ารงต าแหนํงดังกลําวได๎โอน หรือพ๎นจาก
ต าแหนํงให๎ยุบเลิกต าแหนํงนั้น ในคราวประชุม  ก.อบต.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557
จึงเสนอแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2 นี้ขึ้นเพ่ือขอความเห็นชอบตํอคณะกรรมการ
พนักงานสํวนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบกํอนประกาศใช๎แผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารสํวนต าบลบ๎านทานตํอไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
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1.1 ประกาศคณะกรรมการกลาง ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน

ทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหนํง และมาตรฐานของต าแหนํง  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558  ก าหนดให๎คณะกรรมการพนักงาน เทศบาล (ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนด
ต าแหนํง ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น วําจะมีต าแหนํงใด ระดับใด อยูํในสํวนราชการใด จ านวนเทําใด       
ให๎ค านึงถึงภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต๎องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจน
ทั้งภาระคําใช๎จําย ด๎านบุคคล ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน โดยให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน 
จัดท าแผนอัตราก าลังของข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น เพื่อใช๎ในการก าหนดต าแหนํงโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ข๎าราชการหรือ พนักงาน สํวนท๎องถิ่น  (ก. จังหวัด ) ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลาง ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ก.กลาง) ได๎มีมติเห็นชอบประกาศ
การก าหนดต าแหนํงข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน  
จัดท าแผนอัตราก าลังของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํง
ข๎าราชการหรือ พนักงานสํวน ท๎องถิ่น  โดยเสนอให๎คณะกรรมการ ข๎าราชการหรือ พนักงานสํวน ท๎องถิ่น  (ก.จังหวัด) 
พิจารณาให๎ความเห็นชอบ  โดยก าหนดให๎ องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน  แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน๎าที่และภารกิจของเทศบาลต าบลรํอนทอง วิเคราะห์ความต๎องการก าลังคน วิเคราะห์
การวางแผนการใช๎ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหนํง
ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

 1.3.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการ วิธีการบริหารและการการปฏิบัติงานของพนักงานสํวนต าบล 
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารสํวนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

1.4.ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสํวนต าบล (แก๎ไขเพ่ิมเติม)           
พ.ศ. 2564 
  1.5 องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน จึงขออนุมัติยุบเลิกต าแหนํง รองปลัดองค์การบริหารสํวน
ต าบล ให๎เป็นตามค าสั่ง อบต.บ๎านทาน ที่ 386/2557 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เรื่อง แก๎ไขค าสั่งการแตํงตั้งผู๎
ด ารงต าแหนํงปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล (นักบริหารงาน อบต.6) ไปด ารงต าแหนํงรองปลัดองค์การบริหารสํวน
ต าบล (นักบริหารงาน อบต.6) ที่ก าหนดรองรับเป็นการเฉพาะราย หากผู๎ด ารงต าแหนํงดังกลําวได๎โอน หรือพ๎นจาก
ต าแหนํงให๎ยุบเลิกต าแหนํงนั้น ในคราวประชุม  ก.อบต.จ.เพชรบุรี ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557
จึงเสนอแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2 นี้ขึ้น 
 
 

       

 
 
 



  

2. วัตถุประสงค ์

      -2- 
 
 

 
2.1  เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบล บ๎านทาน  มีโครงสร๎างการแบํงงานและระบบงาน             

ที่เหมาะสม ไมํซ้ าซ๎อน  
  2.2  เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบล บ๎านทาน มีการก าหนด ประเภทต าแหนํง สายงาน การจัด
อัตราก าลัง โครงสร๎างให๎เหมาะสมกับอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542     
  2.3  เพ่ือให๎คณะกรรมการพนักงานสํวนต าบล (ก.อบต.จังหวัด เพชรบุรี ) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหนํงและการใช๎ต าแหนํ งข๎าราชการหรือพนักงานสํวนต าบล ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจ๎าง วําถูกต๎องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน๎าที่ ความรับผิดชอบของสํวนราชการนั้นหรือไมํ   
  2. 4  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบล 
  2. 5  เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบล สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแตํงตั้ง ข๎าราชการ 
หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ๎าง เพ่ือให๎การบริหารงาน ของ
องค์การบริหารสํวนต าบล บ๎านทาน เกิดประโยชน์ตํอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามอ านาจหน๎าที่ ความรับผิดชอบ
อยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ และยุบเลิก ภารกิจงานหรือ
หนํวยงานที่ไมํจ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ ให๎บริการสาธารณะ แก๎ไขปัญหา และ ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนได๎เป็นอยํางดี     
  2. 6 เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน สามารถควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงาน
บุคคลให๎เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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องค์การบริหารสํวนต าบล บ๎านทาน โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประกอบด๎วย  
นายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หัวหน๎าสํวนราชการทุก
สํวนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน๎าสํวนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ  และเลขานุการ 
และข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นท่ีได๎รับมอบหมายไมํเกิน 2 คน เป็นผู๎ชํวยเลขานุการ มีหน๎าที่จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารสํวนต าบล บ๎านทาน         
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู๎บริหาร 
และสภาพปัญหาในพ้ืนทีข่องเทศบาลต าบลรํอนทอง เพื่อให๎การด าเนินการของเทศบาลต าบลรํอนทอง บรรลุผลตาม
พันธกิจที่ตั้งไว๎ จึงจ าเป็นต๎องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหนํวยงานตํางๆ ให๎เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดย
มุมมองนี้เป็นการพิจารณาวําลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยูํนั้นครบถ๎วนและตรงกับภารกิจ อ านาจหน๎าที่ 
ความรับผิดชอบ จึงต๎องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให๎ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานใน
ปัจจุบันบางสํวนไมํต๎องด าเนินการแล๎ว อาจท าให๎การจัดสรรก าลังคนของบางสํวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ 
เพ่ือให๎เกิดการเตรียมความพร๎อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให๎สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต   

3.2 ก าหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบ ให๎สามารถแก๎ไขปัญหาของจังหวัดเพชรบุรี ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะหต์๎นทุนคําใช๎จํายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นคําใช๎จําย
บุคลากรเข๎ามารํวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูํเป็นอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนดต าแหนํงใน 
สายงานตํางๆ จ านวนต าแหนํง และระดับต าแหนํง ให๎เหมาะสมกับภาระหน๎าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพ
ของงาน รวมทั้งสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของกลุํมงานตํางๆโดยในสํวนนี้ค านึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต๎นทุนตํอการก าหนดระดับชั้นงานในแตํ
ละประเภท เพ่ือให๎การก าหนดต าแหนํงและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอยํางประหยัดและมีระสิทธิภาพสูงสุด 
   3.1.2.การจัดสรรประเภทของบุคลากรสํวนท๎องถิ่น (ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น
ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง) โดยหลักการแล๎ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบตํอประสิทธิภาพ และต๎นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังข๎าราชการหรือพนักงาน
สํวนท๎องถิ่นในแตํละสํวนราชการจะต๎องมีการพิจารณาวําต าแหนํงที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมํหรือควร
เปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหนํงเพ่ือให๎การท างานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารงานบุคคลต๎องไมํเกินร๎อยละสี่สิบของงบประมาณรายจํายตามมาตรา 35 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

3.4.การวิเคราะ ห์กระบวนการและเวลาที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข๎อมูลเวลาที่ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานตํอบุคคลจริงมากกวํา อยํางไรก็
ดีในภาคราชการสํวนท๎องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชํน งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด๎านชํางหรือ
งานบริการบางประเภทไมํสามารถก าหนดเวลามาตรฐานได๎ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช๎ในกรณีของภาคราชการ 

/สํวนท๎องถิ่น... 
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สํวนท๎องถิ่นนั้นจึงท าได๎เพียงเป็นข๎อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกวําจะเป็นข๎อมูลที่ใช๎การก าหนด
อัตราก าลังตํอหนํวยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นกํอนค านวณเวลาใช๎ในการปฏิบัติงานแตํละสํวนราชการ
จะต๎องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติวํามีความสอดคล๎องกับภารกิจขอหนํวยงานหรือไมํเพราะใน
บางครั้งอาจเป็นไปได๎วํางานที่ปฏิบัติอยูํในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนํวยงานอื่น ก็มี
ความจ าเป็นมาใช๎ประกอบการพิจารณาด๎วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผํานมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของแตํละสํวนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต๎องใช๎ส าหรับการ
สร๎างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให๎ได๎ตามเปูาหมาย โดยสมมิฐานที่วํา หากผลงานที่ผํานมาเปรียบเทียบกับผลงานปัจจุบัน
และในอนาคตมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ อาจต๎องมีการพิจารณาแนวทางการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหมํ 
เพ่ือให๎เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของสํวนราชการและองค์กรอยํางสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข๎อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู๎มี  
สํวนได๎เสียหรือน าประเด็นตํางๆ อยํางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยํางน๎อยใน 3 ประเด็น
ดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร๎างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร๎างองค์กรและการ
แบํงงานในพ้ืนที่นั้นๆจะมีผลตํอการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอยํางมาก เชํน หากก าหนดโครงสร๎างที่มากเกินไป
จะท าให๎เกิดต าแหนํงงานขึ้นมาอีกไมํวําจะเป็นงานหัวหน๎าฝุ าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในสํวน
ราชการนั้นซึ่งอาจมีความจ าเป็นต๎องทบทวนวําการก าหนดโครงสร๎างในปัจจุบันของแตํละสํวนราชการนี้มีความ
เหมาะสมมากน๎อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ สํวนราชการในปัจจุบันมี
ข๎าราชการ 
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต๎องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข๎าราชการ ทั้งนี้ ไมํวําจะเป็นการถํายทอดองค์ความรู๎ การปรับต าแหนํงที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหนํงที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต๎น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ๎าหน๎าที่ภายในสํวน
ราชการและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับสํวนราชการนั้นๆ ผํานการสํงแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองตํางๆอาจท า
ให๎การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7.การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็ น
กระบวนการน าข๎อมูลของอัตราก าลังในหนํวยงานทีมีลักษณะงานใกล๎เคียงกัน เชํน การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ๎าหน๎าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ๎าหน๎าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบคล๎ายกัน 
โดยสมมติฐานที่วําแนวโน๎มของการใช๎อัตราก าลังของแตํละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันนําจะ
มีจ านวนและการก าหนดต าแหนํงคล๎ายคลึงกันได 
  3.8.ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีแผนการพัฒนาข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นทุกคนโดย
ต๎องได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไมํมุํงเน๎นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แตํมีจุดมํุงหมายเพ่ือให๎สํวนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุํงเน๎นให๎สํวนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหนํงที่เหมาะสม ( Right Jobs) มาก
วํางการเพิ่ม/ลดจ านวนต าแหนํง ตัวอยํางเชํน การวิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จํายแล๎วพบวําการก าหนดกรอบต าแหนํงใน
ประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน๎อยกวําการก าหนดต าแหนํงประเภทวิชาการในบางลักษณะงานทั้งๆ ที่ใช๎ต๎นทุน
ไมํแตกตํางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็พบวํามีลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสาย 

/อาชีพ... 
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อาชีพมากกวําในเชิงปฏิบัติงาน และในสํวนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหนํงงานลักษณะนี้เป็นต าแหนํงวิชาการ  โดย
ไมํได๎เพ่ิมจ านวนต าแหนํงของสํวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลําวได๎วํา กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง
(Effective Man Power Planning Framework).นี้จะเป็นแนวทางให๎สํวนราชการสามารถมีข๎อมูลเชิงวิเคราะห์
อยํางเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภาร กิจงาน
ของแตํละสํวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข๎อมูลโดยวิธีการดังกลําวจะท าให๎สํวนราชการ สามารถน าข๎อมูล
เหลํานี้ไปใช๎ประโยชนกในเรื่องอ่ืนๆ เชํน 
  - การใช๎ข๎อมูลที่หลากหลายจะท าให๎เกิดการยอมรับได๎มากกวําโดยเปรียบเทียบหากจะต๎องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหวํางหนํวยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง ( Work process).จะท าให๎ได๎เวลามาตรฐานที่จะสามารถไปใช๎วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได๎อยํางถูกต๎อง รวมถึงในระยะยาวสํวนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ ( Process Re-engineer) อันจะน าไปสูํการ
ใช๎อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บข๎อมูลผลงาน จะท าให๎สามารถพยากรณ์แนวโน๎มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตตํอสํวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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 ในภารกิจ อ านาจหน๎าที่ ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ. 2537 แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.2๕๕๒ .ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. 2542 และรวมกฎหมายอ่ืน ๆ เพื่อให๎องค์การบริหารสํวน
ต าบลมีอ านาจ หน๎าที่เข๎าไปด าเนินการแก๎ไขในพื้นที่ของตน 

เพ่ือให๎การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน  มีความครบถ๎วนอันจะ
ท าให๎สามารถด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ .จึงจ าเป็นที่จะต๎องวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขต
พ้ืนที่บนความจ าเป็นพ้ืนฐานและความต๎องการของประชาชน โดยแบํงออกเป็นด๎านตําง ๆ ได๎ดังนี้ 

ที่ตั้ง (แสดงท่ีตั้งและระยะห่างจากจากอ าเภอ)     
  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน ตั้งอยูํหมูํที่ 5 บ๎านไรํตอ ต าบลบ๎านทาน อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี อยูํทางทิศตะวันตกของอ าเภอบ๎านลาด ระยะหํางจากอ าเภอบ๎านลาดประมาณ 11 กิโลเมตร และอยูํทาง
ทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร 
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ลักษณะภูมิประเทศ   

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบ โดยมีพ้ืนที่ภูเขาอยูํทางทิศตะวันตกของต าบลอยูํใน
บริเวณพ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติปุายางหัก และปุาเขาปุูม มียอดเขาเนินเขมร เขาพระใน และเขาพระนอกพ้ืนที่มีความ
ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกซ่ึงเป็นที่ราบของต าบล ภายในต าบลมีคลองบางจากไหลผําน 

สภาพภูมิอากาศ  

ต าบลบ๎านทานอยูํใกล๎กับตัวจังหวัดเพชรบุรี จึงมีลักษณะภูมิอาศคล๎ายคลึงกับจังหวัดเพชรบุรีอยูํภายใต๎
อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดเวียนเป็นประจ าเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว
เรียกวําฤดูหนาว และมีอากาศเย็นเป็นครั้งคราวคล๎ายคลึงกับภาคกลาง แตํในชํวงต๎นฤดูอาจมีฝนตกซุกได๎ สํวนมรสุม
อีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวัน 

ลักษณะของดิน 

 ลักษณะดินในเขตต าบลบ๎านทานสํวนใหญํเป็นดินรํวน และดินเหนียวปนทรายตามล าดับ ซึ่งเป็นดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สํวนใหญํใช๎ปลูกข๎าวและพืชสวน เชํน มะนาว ถั่วฝักยาว แตงกวา กล๎วย และพืชผักสวนครัว 

ลักษณะของแหลํงน้ า 

 มีล าคลองไหลผํานทุกหมูํบ๎าน และมีคลองชลประทานไหลผํานทางทิศตะวันตก เหมาะแกํการท าการ
เกษตรกรรม เชํน ท านา ท าสวนผลไม๎ นอกจากนี้ยังมี ล าห๎วย ฝาย บํอ อํางเก็บน้ า ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่  

ลักษณะของไม๎และปุาไม๎ 

 ในพื้นที่ต าบลบ๎านทาน ตามภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่ลาบลุํมเชิงเขา โดยมีพ้ืนที่ภูเขาอยูํทางทิศตะวันตกของต าบล
อยูํในบริเวณพ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติปุายางหัก และปุาเขาปุูม มีต๎นไม๎ใหญํยืนต๎น เชํน ต๎นยางนา ต๎นประดูํ ต๎นไผํ เป็น
ต๎น 

ด้านการเมือง/การปกครอง  

มีอาณาเขตติดตํอกับต าบลตํางๆ ดังนี้ 
ระยะทางจากหมูํบ๎านถึงอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี           
ทิศเหนือ          ติดตํอกับ            ต.ไรํโคก  อ.บ๎านลาด          
ทิศใต๎             ติดตํอกับ            ต.หนองกะปุ  , ต.โรงเข๎  อ.บ๎านลาด           
ทิศตะวันออก   ติดตํอกับ           ต.สะพานไกร , ต.โรงเข๎  อ.บ๎านลาด           
ทิศตะวันตก      ติดตํอกับ            ต.หนองหญ๎าปล๎อง  อ.หนองหญ๎าปล๎อง          
อยูํหํางจากอ าเภอบ๎านลาดประมาณ   11   กิโลเมตร     
อยูํหํางจากจังหวัดเพชรบุรีประมาณ   20   กิโลเมตร         

       ที่มา : ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 

เนื้อที ่

ต าบลบ๎านทาน มีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ  11,027  ไรํ  (17.64  ตารางกิโลเมตร)   

 

 

           /การเลือกตั้ง... 
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การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทานมีเขตการปกครอง จ านวน 6 หมูํบ๎าน จ านวนหมูํบ๎านในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลเต็มพ้ืนที่หมูํบ๎านทั้ง 6 หมูํบ๎าน   

  ประชากร 
  ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

   ประชากรมีจ านวนทั้งสิ้น 2,484 คน    แยกเป็น     ชาย ๑,197 คน   หญิง 1,282 คน 
จ านวนครัวเรือน  720 ครัวเรือน  แยกเป็นรายหมูํบ๎าน    

หมู่ที ่ 1 บ๎านไรํโพธิ์      364 คน ชาย 184 คน หญิง 180 คน จ านวน 123 ครัวเรือน 
หมู่ที่  2 บ๎านไรํสัตว์      344 คน ชาย 164 คน หญิง 180 คน จ านวน   96 ครัวเรือน 
หมู่ที่  3 บ๎านไรํขนุน      339 คน ชาย 162 คน หญิง 177 คน จ านวน   95 ครัวเรือน 
หมู่ที่  4 บ๎านหนองพระ   496 คน ชาย 232 คน หญิง 264 คน จ านวน 146 ครัวเรือน 
หมู่ที่  5 บ๎านไรํตอ        387 คน ชาย 176 คน หญิง 211 คน จ านวน 119 ครัวเรือน 
หมู่ที่  6 บ๎านดงห๎วยหลวง   552 คน ชาย 282 คน หญิง 270 คน จ านวน 145 ครัวเรือน 

 
 

  สภาพสังคม 
  การศึกษา 

-   โรงเรียนประถมศึกษา    ๒ แหํง  (ร.ร.วัดจันทาราม และ ร.ร.บ๎านดงห๎วยหลวง) 
-   โรงเรียนมัธยมศึกษา    - แหํง 
-   ศูนย์การเรียนชุมชน    - แหํง 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๑ แหํง 
-   ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน      6          แหํง 
-   หอกระจายขําว             6 แหํง 
การสาธารณสุข 
-   โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพชุมชน ๑  แหํง 
-   สถานพยาบาลเอกชน             - แหํง 

   อาชญากรรม  
ปัญหาอาชญากรรมภายในต าบลไมํมี แตํก็มีการปูองกันโดยมีหนํวยให๎บริการให๎ประชาชนเกิด

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-   ที่ท าการต ารวจชุมชน               ๑ แหํง 
-   ศูนย์ อปพร./กู๎ภัย     ๑       แหํง  

  ยาเสพติด  
  ปัญหาเสพติดทางองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทานได๎ให๎ความส าคัญในการปูองกันและ
รณรงค์ให๎เยาวชนหํางไกลยาเสพติด รู๎ถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด และรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 

  การสงเคราะห์  
                     -ผู๎รับเบี้ยยังชีพคนชรา             532       คน 
                     -ผู๎รับเบี้ยยังชีพผู๎พิการ                 95       คน 
                     -ผู๎รับเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์               6        คน     
                                                                                                                        /การบริการ... 

 

**ข๎อมูล ณ กันยายน  2562 
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การบริการพื้นฐาน 
การคมนาคมขนสํง 

  การคมนาคมของประชาชนสํวนใหญํเดินทางด๎วยรถยนต์สํวนตัว และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากมี
ระยะทางไมํไกลจากตัวอ าเภอ และจังหวัดมากนัก 

การไฟฟูา 
มีไฟฟูาใช๎ทั่วถึงท้ัง 6 หมูํบ๎าน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 

การประปา 
 องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทานมีระบบประปาหมูํบ๎านที่อยูํในความรับผิดชอบดูแล แบํงเป็น 2 

จุดและเป็นระบบประปาสํวนภูมิภาค หมูํที่ 1-5 
โทรศัพท์ 

  สํวนใหญํใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่สํวนตัวและมีตู๎สํงสัญญาณขององค์การโทรศัพท์  
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนสํง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  เนื่องจากต าบลบ๎านทานอยูํใกล๎กับอ าเภอบ๎านลาด จึงไมํมีหนํวยให๎บริการไปรษณีย์ ประชาชนสํวน
ใหญํไปใช๎บริการที่ไปรษณีย์ที่อ าเภอบ๎านลาด ส าหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ได๎แกํ 

-   รถยนต์ส านักงาน    จ านวน   1  คัน 
  -   คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๏ะ)    จ านวน   16  เครื่อง 
  -   คอมพิวเตอร์ (โน๏ตบุ๏ค)    จ านวน   ๑  เครื่อง 
  -   เครื่องถํายเอกสาร    จ านวน   ๑  เครื่อง 
  -   เครื่องโปรเจคเตอร์    จ านวน   ๑  เครื่อง  
  -   กล๎องถํายรูปดิจิตอล/วีดีโอ         จ านวน   ๒  ตัว 
  -   ชุดไมโครโฟนประชุม                 จ านวน   ๑  ชุด 
  -   เครื่องโทรสาร     จ านวน   1  เครื่อง  
  -   รถกระเช๎าไฟฟูา    จ านวน    1  คัน  
  -   เลื่อยยนต์     จ านวน    1  เครื่อง  
ระบบเศรษฐกิจ 

การเกษตร  
 ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ลาบลุํมเชิงเขาและมีลักษณะสภาพดิน
เหนียวปนทราย และดินรํวน มีแหลํงน้ าที่ไหลํผํานได๎แกํ แมํน้ าเพชรบุรี จึงเหมาะแกํการท าเกษตร เชํน การท านา  
ท าไรํ ท าสวน เชํน มะนาว กล๎วย ถั่วฝักยาว แตงกวา และพืชผักสวนครัว เป็นต๎น  

การประมง 
 พื้นที่ในต าบลบ๎านทานเป็นพื้นที่ท านา ท าไรํ ท าสวนเป็นสํวนใหญํ แตํก็มีการเลี้ยงปลา ท าน้ าตาลโตนด 
เลี้ยงโค ในครัวเรือนเป็นต๎น เพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได๎ให๎แกํครอบครัว 
 การปศุสัตว์  
 ในต าบลบ๎านทานมีพ้ืนที่ปศุสัตว์ ประมาณ 100 ไรํ (ข๎อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอบ๎านลาด) ชนิดสัตว์
ที่ประชาชนนิยมเลี้ยงในพื้นที่ ได๎แกํ เลี้ยงวัว เลี้ยงไกํ เลี้ยงหมู เป็นต๎น  
 การบริการ  

-   โรงแรม   - แหํง 
-   ปั๊มน้ ามันและก๏าซ  ๑ แหํง 

  -   โรงงานอุตสาหกรรม              - แหํง  
              /โรงสี... 
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  -   โรงสี     - แหํง  
  -   เครดิตยูเนี่ยน    1 แหํง      

การทํองเที่ยว 
- สวนผักไฮโดร ลุงอบ 
- ปุาเขาปุูม 
-วัดจันทาราม 
-วัดโพธิ์เรียง 
-ทุํงนาปุาตาล 

การอุตสาหกรรม 
  -โรงผลิตน้ าดื่ม ตรา แฟมเมอรี่  
การพาณิชย์และกลุํมอาชีพ 

การพาณิชย์ 
-ผลิตน้ าตาลโตนด 

 

กลุํมอาชีพ 
-กลุํมเลี้ยงโค 
-กลุํมอนุรักษ์ตาลโตนด 
-กลุํมสํงเสริมผลิตข๎าวพันธุ์ดี 

แรงงาน 
ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค๎าขาย รับจ๎างและรับราชการ ดังนั้นแรงงานสํวนใหญํ

ภายในต าบลจึงมีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม สํวนที่เหลือจะก็ไปหางานน านอกเขตพ้ืนที่และตํางจังหวัด  
เศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) 
 ข๎อมูลพื้นฐานของหมูํบ๎านหรือชุมชน    
ข้อมูลด้านการเกษตร 
หมู่ที่ 1   บ้านไร่โพธิ์   

 -ประเภทของการท าการเกษตร (ท านา)  
 ในเขตชลประทาน 77 ครัวเรือน /1,102 ไรํ  
 นอกเขตชลประทาน      -ไมํมี  

หมู่ที่ 2   บ้านไร่สัตว์ 
 -ประเภทของการท าการเกษตร (ท านา)   

ในเขตชลประทาน 53  ครัวเรือน /1,078 ไรํ 
 นอกเขตชลประทาน      -ไมํมี  

หมู่ที่ 3   บ้านไร่ขนุน 
 -ประเภทของการท าการเกษตร (ท านา)   

ในเขตชลประทาน 64 ครัวเรือน /802 ไรํ 
 นอกเขตชลประทาน      -ไมํมี  

หมู่ที่ 4   บ้านหนองพระ 
 -ประเภทของการท าการเกษตร (ท านา)   

ในเขตชลประทาน 139 ครัวเรือน /906 ไรํ 
 นอกเขตชลประทาน      -ไมํมี  

                  /หมูํที่ 5...  
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หมู่ที่ 5   บ้านไร่ต่อ 
 -ประเภทของการท าการเกษตร (ท านา)   

ในเขตชลประทาน 122 ครัวเรือน /1,016 ไรํ 
 นอกเขตชลประทาน      -ไมํมี  

หมู่ที่ 6   บ้านดงห้วยหลวง 
 -ประเภทของการท าการเกษตร (ท านา)   

ในเขตชลประทาน  91  ครัวเรือน /1,104 ไรํ 
 นอกเขตชลประทาน      -ไมํมี  

ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
หมู่ที่ 1   บ้านไร่โพธิ์  

        -แหลํงน้ าทางการเกษตร (ปริมาณน้ าฝน)  
   ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช๎ในการท าการเกษตร  -เพียงพอ  

-แหลํงน้ าทางการเกษตร (แหลํงน้ าธรรมชาติ) ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี  
 แมํน้ า        - เพียงพอ 
 ห๎วย/ล าธาร       - เพียงพอ 
 คลอง         - ไมํเพียงพอ 
 หนองน้ า/บึง       - เพียงพอ 

       - แหลํงน้ าที่มนุษย์สร๎างข้ึน 
 แก๎มลิง        - 
 อํางเก็บน้ า       - 
 ฝาย  (ฝายคลองบางจาก ม.1)     - ไมํเพียงพอ 
 สระ        - 
 คลองชลประทาน       - 
 -แหลํงน้ ามนุษย์สร๎างอื่นๆ      - 

หมู่ที่ 2   บ้านไร่สัตย์ 
      - แหลํงน้ าทางการเกษตร (ปริมาณน้ าฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช๎ในการท าการเกษตร   -ไมํ เพียงพอ 
-แหลํงน้ าทางการเกษตร (แหลํงน้ าธรรมชาติ)ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี ) 

 แมํน้ า        - เพียงพอ 
 ห๎วย/ล าธาร       - เพียงพอ 
 คลอง        - ไมํเพียงพอ 
 หนองน้ า/บึง        - เพียงพอ 

        - แหลํงน้ าที่มนุษย์สร๎างข้ึน 
 แก๎มลิง        - 
 อํางเก็บน้ า       - 
 ฝาย  (ฝายคลองบางจาก ม.2)     - ไมํเพียงพอ 
 สระ        - 
 คลองชลประทาน       - 
 -แหลํงน้ ามนุษย์สร๎างอื่นๆ      - 
 
            /หมูํที3่...  
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หมู่ที่ 3   บ้านไร่ขนุน 
      - แหลํงน้ าทางการเกษตร (ปริมาณน้ าฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช๎ในการท าการเกษตร   -ไมํ เพียงพอ 
-แหลํงน้ าทางการเกษตร (แหลํงน้ าธรรมชาติ)ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี  

 แมํน้ า        - เพียงพอ 
 ห๎วย/ล าธาร       - เพียงพอ 
 คลอง        - ไมํเพียงพอ 
 หนองน้ า/บึง       - เพียงพอ 

        - แหลํงน้ าที่มนุษย์สร๎างข้ึน 
 แก๎มลิง        - 
 อํางเก็บน้ า       - 
 ฝาย        -  
 สระ        - 
 คลองชลประทาน  (คลองชลประทานสาย 24 ซ๎าย – ขวา)  -ไมํเพียงพอ 
 แหลํงน้ ามนุษย์สร๎างอื่นๆ      - 
 

หมู่ที่ 4   บ้านหนองพระ 
        - แหลํงน้ าทางการเกษตร (ปริมาณน้ าฝน) 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช๎ในการท าการเกษตร   - เพียงพอ 
-แหลํงน้ าทางการเกษตร (แหลํงน้ าธรรมชาติ)ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี ) 

 แมํน้ า        - เพียงพอ 
 ห๎วย/ล าธาร        - เพียงพอ 
 คลอง        - เพียงพอ 
 หนองน้ า/บึง       - เพียงพอ 

แหลํงน้ าที่มนุษย์สร๎างข้ึน 
 แก๎มลิง        - 
 อํางเก็บน้ า       - 
 ฝาย        -  
 สระ        - 
 คลองชลประทาน  (คลองชลประทานสาย 24)   -ไมํเพียงพอ  
 แหลํงน้ ามนุษย์สร๎างอื่นๆ      - 
 

หมู่ที่ 5   บ้านไร่ต่อ 
-แหลํงน้ าทางการเกษตร (ปริมาณน้ าฝน) 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช๎ในการท าการเกษตร   -ไมํ เพียงพอ 
-แหลํงน้ าทางการเกษตร (แหลํงน้ าธรรมชาติ)ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี ) 

 แมํน้ า        - เพียงพอ 
 ห๎วย/ล าธาร       -ไมํ เพียงพอ 
 คลอง        - เพียงพอ 
 หนองน้ า/บึง       - เพียงพอ 
 

           /แหลํงน้ า...  
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แหลํงน้ าที่มนุษย์สร๎างข้ึน 
 แก๎มลิง        - 
 อํางเก็บน้ า       - 
 ฝาย  (ฝายคลองชลประทาน ทุํงนาเรือ)    -ไมํเพียงพอ  
 สระ        - 
 คลองชลประทาน  (คลองชลประทาน 1 ขวา สาย 24)  -ไมํเพียงพอ 
 แหลํงน้ ามนุษย์สร๎างอื่นๆ  
   

หมู่ที่ 6   บ้านดงห้วยหลวง 
       - แหลํงน้ าทางการเกษตร (ปริมาณน้ าฝน) 

   ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช๎ในการท าการเกษตร   -ไมํ เพียงพอ 
-แหลํงน้ าทางการเกษตร (แหลํงน้ าธรรมชาติ)ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี ) 

 แมํน้ า        - เพียงพอ 
 ห๎วย/ล าธาร       - เพียงพอ 
 คลอง        - เพียงพอ 
 หนองน้ า/บึง       - เพียงพอ 

แหลํงน้ าที่มนุษย์สร๎างข้ึน 
 แก๎มลิง        - 
 อํางเก็บน้ า  (อํางเก็บน้ า รพช.)     -ไมํเพียงพอ  
 ฝาย         -  
 สระ        - 
 คลองชลประทาน  (คลองชลประทานสูบน้ า ด๎วยไฟฟูา ไรํสะท๎อน-ไรํโคก)  -ไมํเพียงพอ 
 แหลํงน้ ามนุษย์สร๎างอื่นๆ    - 
  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
 หมู่ 1   บ้านไร่โพธิ์      
          -บํอบาดาลสาธารณะ     -  
  -บํอน้ าตื่นสาธารณะ     -  
  -ประปาหมูํบ๎าน (ของ อปท.)    -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)   -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -แหลํงน้ าธรรมชาติ     -  

หมู่ 2   บ้านไร่สัตว์      
          -บํอบาดาลสาธารณะ     -  
  -บํอน้ าตื่นสาธารณะ     -  
  -ประปาหมูํบ๎าน (ของ อปท.)    -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)   -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -แหลํงน้ าธรรมชาติ     -ไมํเพียงพอ  

หมู่ 3   บ้านไร่ขนุน      
          -บํอบาดาลสาธารณะ     -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -บํอน้ าตื่นสาธารณะ     -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -ประปาหมูํบ๎าน (ของ อปท.)    -เพียงพอ/ทั่วถึง  

           /ระบบ...  
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  -ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)   -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -แหลํงน้ าธรรมชาติ     -เพียงพอ/ทั่วถึง  

หมู่ 4   บ้านหนองพระ   
          -บํอบาดาลสาธารณะ     -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -บํอน้ าตื่นสาธารณะ     -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -ประปาหมูํบ๎าน (ของ อปท.)    -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)   -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -แหลํงน้ าธรรมชาติ     -เพียงพอ/ทั่วถึง  

หมู่ 5   บ้านไร่ตอ        
          -บํอบาดาลสาธารณะ     -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -บํอน้ าตื่นสาธารณะ     -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -ประปาหมูํบ๎าน (ของ อปท.)    -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)   -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -แหลํงน้ าธรรมชาติ     -เพียงพอ/ทั่วถึง  

หมู่ 6   บ้านดงห้วยหลวง   
          -บํอบาดาลสาธารณะ     -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -บํอน้ าตื่นสาธารณะ     -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -ประปาหมูํบ๎าน (ของ อปท.)    -เพียงพอ/ทั่วถึง  
  -ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)   -ไมํมี  
  -แหลํงน้ าธรรมชาติ     -เพียงพอ/ทั่วถึง  

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   การนับถือศาสนา  
  ประชาชนในต าบลบ๎านทานสํวนใหญํนับถือ ศาสนาพุทธ สถาบันองค์กรทางศาสนา  
  -วัด/ส านักสงฆ์      2 แหํง  
  (วัดจันทาราม/วัดโพธิ์เรียง)  
   ประเพณีและงานประเพณี  
  1. ท าขวัญข๎าว  
  2. ท าบุญลาน  
  3. การละเลํนผีกระด๎ง  
   ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน  
  -ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด  

ภาษาถ่ินที่ใช๎ คือ ภาษาบ๎านลาด 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
  น้ า  
  - มีแมํน้ า  
  - มีคลองชลประทานใช๎ในการเกษตร  
  - ล าห๎วย  
 
            /ปุาไม.๎.. 
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  ปุาไม๎  
  - มีต๎นยางนา มะคา พะยอม ตะเกียน สะดา ขึ้นอยูํตามปุาภูเขา  
  ภูเขา  

- มีภูเขา จ านวน 4 ลูก คือเขาปุูม เขาเนินเขมร เขาพระใน และเขาพระนอก 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ต าบลบ๎านทานมีแหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีแมํน้ าเพชรบุรี ภูเขา ปุายางหัก   
และปุาเขาปุูม และต๎นตาล 

  กลุ่มมวลชนจัดตั้ง  
  - อปพร. จ านวน 1 รุํน  
   * รุํนที่ 1 จ านวน  27 คน  
  - กลุํมแมํบ๎านต าบล จ านวน  40 คน  
  - สภาเด็กและเยาวชน จ านวน  1   กลุํม  
  - ชมรมผู๎สูงอายุ  จ านวน  1   กลุํม  
  - คณะกรรมการ สปสช.   จ านวน  1   คณะ  
  - กลุํมสตรีต าบลบ๎านทาน จ านวน  1   กลุํม  
    

 4.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สภาพปัญหา  
   (1) ปัญหาแหลํงน้ าไมํเพียงพอส าหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร และปัญหาแหลํงน้ า                    
             คูคลอง มีวัชพืช และตื้นเขิน แหลํงกักเก็บน้ าไมํเพียงพอ 

(2) สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบํอ  
   (3) ไฟฟูาแสงสวํางตามหมูํบ๎านยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน  
   (4) เส๎นทางขนสํงทางการเกษตรยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการของเกษตรกร  
   (5) ระบบการกระจายเสียง ขําว ประชาสัมพันธ์ เกิดการช ารุดบํอยครั้ง 

  ความต้องการ 

(1) จัดหาแหลํงน้ า ระบบการสํงน้ าเพ่ือการเกษตรให๎ครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน สนับสนุนให๎มี
การกักเก็บน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

(2) ต๎องการให๎ปรับปรุงเส๎นทางขนสํงทางการเกษตรให๎ได๎มาตรฐาน สามารถรองรับ
เครื่องจักรทางการเกษตรได ๎

(3) ต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางตามซอย ถนนในหมูํบ๎านให๎เพียงพอ  
(4) ต๎องการให๎ปรับปรุงถนนในหมูํบ๎านที่ช ารุดให๎ใช๎การได๎ 
(5) ต๎องการให๎แก๎ไขปัญหาระบบกระจายเสียง ขําวสาร ให๎มีคุณภาพมากกวําปัจจุบัน 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

  สภาพปัญหา 
(1) การวํางงานของแรงงาน 
(2) การข้ึนลงของราคาพืชผลทางการเกษตร 

 
/(3) ราย... 



  
     -16-  
 

(3) รายได๎ตํอครัวเรือนไมํเพียงพอตํอการด ารงชีพ 
(4) ขาดการรวมกลุํมของกลุํมอาชีพเพ่ือผลิตสินค๎าท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือมีความโดดเดํน

ที่จะสามารถสร๎างการตํอรองด๎านราคา 
(5) ขาดแหลํงจ าหนํายสินค๎าของกลุํมอาชีพและประชาชนที่ผลิตในครัวเรือนทั่วไป 
(6) ไมํมีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ 

  ความต้องการ 
(1) ต๎องการสํงเสริมให๎มีความรู๎และมีทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือแก๎ไขการวํางงาน

และมีรายได๎เสริมเมื่อถูกเลิกจ๎าง 
(2) ต๎องการสํงเสริมความรู๎ด๎านการเกษตรทฤษฎีใหมํและการด าเนินการตามโครงการ  

เศรษฐกิจพอเพียงการท าปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ าชีวภาพเพ่ือลดคําใช๎จํายฯลฯ 
(3) ต๎องการสํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพเพ่ือสร๎างงานสร๎างรายได๎สร๎างอ านาจในการ

ตํอรอง 

4.3 ด้านสังคม 

  สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาด๎านความยากจนสวัสดิการและชีวิตความเป็นอยูํของผู๎ด๎อยโอกาสในสังคม 
(2) ปัญหาชุมชนขาดความเข๎มแข็ง 

  ความต้องการ 
   (1) ต๎องการให๎มีการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให๎เงินสงเคราะห์ชํวยเหลือสํงเสริมและ 
        พัฒนาสวัสดิการความเป็นอยูํของผู๎ด๎อยโอกาสสํงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
        ศักยภาพ 
   (2) ต๎องการสํงเสริมการให๎ความรู๎การจัดกิจกรรมโครงการตํางๆที่ประสานความเข๎าใจ 
        และสํงเสริมความรํวมมือในกันชุมชนพัฒนาศักยภาพผู๎น าชุมชนองค์กรและกลุํม 
        ตํางๆให๎มีบทบาทในการแก๎ไขปัญหาท๎องถิ่นเพ่ือให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็ง 
   (3) ต๎องการให๎มีการรณรงค์ให๎ความรู๎กระต๎นเตือนสร๎างจิตส านึกของคนในชุมชนรํวมกัน 
        ในการแก๎ปัญหาโดยการกีฬาและนันทนาการการเสริมสร๎างความรักความเข๎าใจใน 
        ครอบครัว 
   (4) ต๎องการให๎มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่และ 

       การเสริมสร๎างให๎ชุมชนรํวมกันดูแลสอดสํองระวังภัยรํวมกัน 

4.4 ด้านการเมืองการบริหาร 

  สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาการขาดความรู๎ความเข๎าใจและการมีสํวนรํวมในการบริหารงานขององค์การ  
     บริหารสํวนต าบล 

   (2) ปัญหาด๎านงบประมาณการบริหารกับปริมาณโครงการการพัฒนาเพื่อแก๎ไขปัญหา  
        ความเดือดร๎อนของประชาชนให๎ทั่วถึงในทุกด๎าน 
   (3) ปัญหาการขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการติดตํอราชการ 
   (4) ปัญหาขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 

           /ความต๎อง... 
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  ความต้องการ 
   (1) ต๎องการให๎สํงเสริมความรู๎สร๎างความเข๎าใจและการมีสํวนรํวมในกิจกรรมการ 

     ด าเนินงานตํางๆขององค์การบริหารสํวนต าบล โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพรํการ  
     ด าเนินงานการจัด ฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนในเรื่องท่ีมีความส าคัญ 

   (2) ต๎องการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพสื่อการประชาสัมพันธ์เลือกใช๎รูปแบบที่ 
        เหมาะสมให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎งําย 
   (3) ต๎องการให๎มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพื้นที่อยํางเป็นธรรมและทั่วถึง  
   (4) ต๎องการให๎มีการประชาสัมพันธ์เผยแพรํให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเรื่องที่  
        ประชาชนต๎องมาประสานงานลดขั้นตอนและเวลาในการให๎บริการให๎รวดเร็ว 
   (5) ต๎องการให๎ความส าคัญกับบทบาทของประชาชนในการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา  
        และพัฒนาท๎องถิ่น 

4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  สภาพปัญหา 
   (1) ปัญหาการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล๎อมวัชพืชหญ๎าขึ้นรกรุงรังมิทัศน์ไมํสวยงาม 
   (2) ปัญหาปริมาณขยะและไมํมีสถานที่ในการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  

  ความต้องการ 
   (1) ต๎องการให๎มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให๎มีความสวยงามมีการบ ารุงรักษาให๎อยูํในสภาพ  
        ที่ดีอยูํเสมอ 
   (2) ต๎องการให๎มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะรณรงค์การรีไซเคิลขยะการท าปุ๋ย  
        หมักจากขยะอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะให๎มีสถานที่ในการเก็บพักขยะท่ีเหมาะสม 
        ไมํสร๎างมลพิษตํอชุมชน 

 4.6 ด้านการสาธารณสุข 

  สภาพปัญหา 
(1) การขาดการเอาใจใสํในการดูแลเรื่องสุขภาพ การรักษาอนามัย ตลอดจนสุขนิสัย

ตํางๆ 
(2) การทิ้งขยะที่ไมํถูกวิธี 
(3) การขาดสถานที่และอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย 

  ความต้องการ 
(1) ต๎องการให๎มีการเผยแพรํความรู๎ด๎านสาธารณสุข การเสริมสร๎างสุขลักษณะ อนามัยที่

ดี 
(2) ต๎องการให๎มีการรณรงค์และปูองกันเกี่ยวกับปัญหาไข๎เลือดออก  
(3) ต๎องการให๎มีการรณรงค์ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะต๎นทาง 
(4) ต๎องการให๎มีการสํงเสริมด๎านการออกก าลังกาย ลานกีฬา เครื่องออกก าลังกายประจ า

หมูํบ๎าน  
                                                                                                              /4.7 ด๎าน... 
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 4.7 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  สภาพปัญหา 
(1) ความไมํเข๎าใจหรือใสํใจในด๎านการศึกษาของเด็กในชุมชน 
(2) งบประมาณไมํเพียงพอ 

  ความต้องการ 

(1) ต๎องการให๎มีการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านการศึกษาของเด็กนักเรียน 
(2) ต๎องการให๎สํงเสริมและฟ้ืนฟูวันส าคัญทางศาสนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           /5.ภารกิจ... 
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  องค์การบริหารสํวนต าบล บ๎านทาน  มีภารกิจ  อ านาจหน๎าที่  ความรับผิดชอบ ในการพัฒนาทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ .ศ.2537 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ.2542 รวมทั้ง
กฎหมายอื่นโดยมีอ านาจหน๎าที่เข๎าไปด าเนินการแก๎ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให๎ตรงกับความต๎องการของประชาชน              
ซึ่งก าหนดภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลออกเป็น 7 ด๎าน ดังนี้ 

5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข๎องดังนี้ 
       (1)  จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)), มาตรา 16 (2))  
       (2)  จัดให๎มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
       (3)  จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
       (4)  ให๎มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
       (5)  การสาธารณูปโภค และการกํอสร๎างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
       (6)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
       (7)  การขนสํงและวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26)) 
5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข๎องดังนี้ 

(1)  สํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและการจัดการศึกษา(มาตรา67 (5),และมาตรา16(9)) 
 (2)  สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ (มาตรา 67 (6)) 
 (3)..การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส                   

(มาตรา 16 (10)) 
 (4)  จัดให๎มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผํอนหยํอนใจ (มาตรา 16 (13)) 
 (5)  การสํงเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14)) 
 (6)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))  
 (7)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))  
 (8)  การจัดให๎มีและควบคุมการฆําสัตว์ (มาตรา  16 (22)) 
 (9)  การปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ (มาตรา 67 (3))  

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข๎องดังนี้ 
          (1)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา67 (4)), มาตรา 16 (29)) 
   (2)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 
                สาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา 16 (23)) 
          (3)  การผังเมือง (มาตรา 16 (25)) 
          (4)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27) ) 
          (5)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28) ) 
          (6)  การรักษาความสงบเรียบร๎อย การสํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30) ) 
          (7)  การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
          (8)  ให๎ประชาชนมีความรู๎เรื่องกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ  
 

           /5.4 ด๎านการ... 
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       5.4   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข๎องดังนี้ 
          (1)    ให๎มีและสํงเสริมกลุํมเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) 
          (2)    สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
          (3)    บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา 68 (7)) 
          (4)    ให๎มีตลาด ทําเทียบเรือและทําข๎าม (มาตรา 68 (10)) 
          (5)    กิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์และการสํงเสริมการลงทุน (มาตรา 68 (11)), (มาตรา16 (7)) 
          (6)    การสํงเสริมการทํองเที่ยว (มาตรา 16 (8)) 
          (7)    การสํงเสริมโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของรัฐบาล 

  5.5  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข๎องดังนี้ 

(1)   การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะและสิ่ง 
       ปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 

          (2)   คุ๎มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (มาตรา 67 (7)) 
 (3)   การค๎ุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน  (มาตรา 68 (8)) 
 (4)   การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จากปุาไม๎ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ  

  สิ่งแวดล๎อม (มาตรา 16 (24))  
  (5)   การจัดให๎มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน (มาตรา 16 (20) 

 5.6 ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่เก่ียวข๎อง
ดังนี้ 

(1)  การจัดการศึกษา  
          (2)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น            
                (มาตรา 67 (8)), มาตรา 16 (11)) 

            ( 3)  การสํงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น  
(๔)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  
(๕)  การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม  

 5.7   ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวของดังนี้ 

          (1)   การสํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (15)) 
           (2)   สํงเสริมการมีสํวนรํวมของราษฎรในการพัฒนาท๎องถิ่น (มาตรา 16 (16))  
                    (3)   ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย และกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชน   
        (มาตรา 67 (9) , มาตรา 16 (31)) 
(หมายเหตุ - มาตรา 67,68 หมายถึง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537    
                 มาตรา 16,17 และมาตรา 45 หมายถึง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. 2542) ภารกิจทั้ง 7 ด๎าน ตามที่กฎหมายก าหนดให๎อ านาจองค์การ
บริหารสํวนต าบลไว๎ จะท าให๎สามารถแก๎ไขปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน ได๎เป็นอยํางดี                  
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี ประกอบการด าเนินการของ
องค์การบริหารสํวนต าบลและ สอดคล๎องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของผู๎บริหารองค์การ
บริหารสํวนต าบล เป็นส าคัญ 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 
 

วิสัยทัศน์ของต าบลบ้านทาน (Vision) การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 
 “บ้านทานน่าอยู่  สาธารณูปโภคครบครัน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  
 

เพ่ือให๎การด าเนินการบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุํงหมายภารกิจและอ านาจหน๎าที่ องค์การบริหารสํวน
ต าบลบ๎านทาน จึงได๎ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให๎มีความครอบคลุม สอดคล๎องกับสภาพปัญหา 
ความต๎องการ ศักยภาพและอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน ดังนี้ 

(๑) ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม          
(๖) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและ 

ชํวยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อม่ันในกลุํมประเทศอ าเซียนและประชาคมโลกท่ีมี
ตํอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด คอร์รัปช่ัน 
สร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหาร จัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และ รักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม ํ 

(5) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ เรียบร๎อย
ภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านและมิตรประเทศ   

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูํ

การเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจาเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎างความม่ันคงและ
ปลอดภัยด๎านอ าหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อันได๎แกํโครงสร๎าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

/(1) การพัฒนา... 
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(๑)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎างความเชื่อม่ัน 
การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํสํวนบนของ
หํวงโซํมูลคํามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุํง
สูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอ าหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของ
โลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํม
เกษตรกรในการพัฒนาอ าชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอ าหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎ามาเพ่ิมมูลคําและยกระดับหํวง
โซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต๎น  

(๓) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม .(SMEs).สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองและ
โครงสร๎างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานาประเทศ 
สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหวํางประเทศ 
รวมถึงสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 

 ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบํม

เพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง 
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๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
เพ่ือเรํงกระจายโอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล๎าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็น
ธรรม กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล๎าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    

เพ่ือเรํงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด๎านน๎า รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ
พัฒนามุํงสูํการเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน๎า เน๎นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ(๓) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(๕) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 

 ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎หนํวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตําง ๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบด้วย 

๑)  ยุทธศาสตร์หลัก 
๑.๑)  ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 
๑.๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน 
๑.๓)  ยุทธศาสตร์สร๎างความเข๎มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๑.๔)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.๕)  ยุทธศาสตร์การสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  ๑.๖)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  
  ๑.๗)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให๎เกิดประโยชน์  

กับประชาชน ในการใช๎บริการอยํางแท๎จริง 
๑.๘)  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให๎เกิดความมั่ง 

คงและยั่งยืน ในอนาคตให๎ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๑.๙)  ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอยํางยั่งยืน 

 

๒)  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได๎

ก าหนดประเด็นที่ด าเนินการ ๑๗ เรื่อง ประกอบด๎วย   
๒.๑)  การสร๎างความปรองดองและสมานฉันท์ 
๒.๒)  การขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
๒.๓)  การจัดการปัญหาแรงงานตํางด๎าวและการค๎ามนุษย์ 
๒.๔)  การปูองกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติด 
๒.๕)  การจัดการปัญหาที่ดินทากิน 
๒.๖)  การสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวและบริการ 
๒.๗)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒.๘)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๒.๙)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
๒.๑๐) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๒.๑๒) การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย 
๒.๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน๎า 
๒.๑๕) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
๒.๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๒.๑๗) การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ค่านิยมหลักของคนไทยให้ชัดเจนขึ้น จ านวน 12 ข้อ ดังนี้ 
            1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามสถาบันหลักของชาติ 
             2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
              3. กตัญญูตํอพํอ แมํ ผู๎ปกครอง ครู 
             4. ใฝุหาความรู๎ทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
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5. รักษาวัฒนธรรมไทยอยํางดีงาม 
             6. มีศีลธรรม หวังดีตํอผู๎อื่น 
             7. เข๎าใจ เรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
             8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู๎ใหญํ 
             9. มีสติ รู๎คิด รู๎ท า 
                   10. รู๎จักด ารงตนโดยใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                   11. ความเข๎มแข็งในจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ า 
                   12. ค านึงถึงผลประโยชน์สํวนรวม มากกวําผลประโยชน์ตัวเอง 

 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น๎อมน๎าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 
ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปาน
กลางไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน๎าไปสูํการบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country 
Strategic Positioning)เป็นการก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช . 
ได๎จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎านการขนสํง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

เป้าหมาย 
  1 .การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 5.0 
 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตํอหัว  (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอหัว  (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ .12.ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ .) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ตํอคนตํอปี 

 (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 2.5 ตํอปี 
 (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมํต่ ากวํา

ร๎อยละ  10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ .7.5.ในขณะที่ปริมาณการสํงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี) 

 2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 (1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความม่ันคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic Security) 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 (2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 
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3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
 (1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
 (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยําง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 
 (5) มีการบริหารจัดการน๎าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
 (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  
 พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด๎านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และด๎านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให๎ใช๎
ประโยชน์อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให๎มีทักษะ

ความรู๎และสมรรถนะท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎ สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการเคลื่อนย๎ายระหวําง
สาขาการผลิตและระหวํางพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
 พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ทํามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ เพิ่มสัดสํวนความเป็นเจ๎าของของ
คนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจน
พัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

 1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เรํงลงทุนและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมขนสํงเพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจใน

ประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักในการเดินทางและขนสํง 
          /ของประเทศ...  
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ของประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง ขยายขีด
ความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็นทําเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ 
รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจาก
ลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต๎น เพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค๎า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน ลงสูํระดับท่ีจ าเป็นส าหรับ
การสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต๎องการ
ของตลาดตั้งแตํต๎นน๎าถึงปลายน๎าทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจาก
กิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห๎างหุ๎นสํวน และบริษัทเพ่ือให๎เกิดการประหยัดจาก
ขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหลํงน๎า ใช๎เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช๎
กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนสํงเสริมและเรํงขยายผลแนวคิดการท๎าการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสํงให๎เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงขํายทั้งทางบก ทางน๎า และทางอากาศ เรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพื่อ
รองรับการเติบโตของการทํองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตํางๆ เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนดและจัดท า
กฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขัน
ได๎ในระดับนานาชาติ รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุํมคลัสเตอร์ทํองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนา
ด๎านการทํองเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต /วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว 
ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างความเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศท่ีมีโครงขํายคมนาคมขนสํงเชื่อมโยงกันเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาตํอยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหลํงการถํายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน เชํน โลจิสติกส์
และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชํน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศเป็นต๎น 
สํงเสริมการน๎าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ๎านวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎ มุํงเน๎นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค์ 
การลงทุนที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การประหยัดพลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน การ
ลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญํข๎ามประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ 
รวมทั้งการให๎ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูํสังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ 

ประเทศ  โดยช่วงวัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุ่นให๎มีทักษะการเรียนรู๎ ทักษะ
ชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ให๎มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพื่อสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให๎มีการท๎างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ 
 
            /ประสบ.. 
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ประสบการณ์ มีรายได๎ในการด ารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรังตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึงโดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ การศึกษาใหมํเพื่อ

สร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครู  ทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให๎ได๎คนดีคน

เกํง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ์จากตัวผู๎เรียน  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแตํระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให๎
สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ 
  2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยสํงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือ
รองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยูํอาศัยส าหรับผู๎สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล๎าและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใช๎ทรัพยากร และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด๎านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical 
Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือสํงเสริมสุขภาพ  (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  
(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub) เพ่ือน๎ารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับ
คุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสํงเสริมการให๎ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  
(Health in All Policies) เพ่ือให๎การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและความจ๎าเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุ
ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของ
ทุกภาคสํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแลผู๎สูงอายุเพื่อ
ขยายผลไปสูํชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจ๎าวันส าหรับผู๎สูงอายุ 
 

3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
3.1  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุํงเน๎นการเพ่ิม ผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน 
ปรับโครงสร๎างคําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง เรํงผลักดันให๎การใช๎
ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพิ่ม
ผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตร
ที่สอดคล๎องกับพื้นที่ สร๎างหลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทาง
การเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 

           /3.2 การจัด...  
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   3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยําง 

หลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบ 

สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยูํอาศัยแหํงชาติและเมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชน
แออัดในเมืองโดยด าเนินการรํวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ๎าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตํางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคําใช๎จําย
รํวมกัน (Cost Sharing) 

3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให๎
เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท๎ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท๎ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน๎าอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดันพรบ .ทรัพยากรน้ า               
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน และสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม รวมทั้งปรับ
โครงสร๎างภาษีท่ีเป็นธรรม เชํน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การค๎ุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการเข๎าถึง 
กระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํประชาชน รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล๎า เชํน กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 

4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร๎อม 

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนสํง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตํอ
ความต๎องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  สํงเสริมและเรํงรัดการ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศท้ังด๎านการค๎า
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือ
ในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอ านวยความสะดวกทางการค๎า 
ขนสํง และโลจิสติกส์ให๎มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   
ให๎ความส าคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพื่อดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให๎ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว และการ
ให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชํวยอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดนระหวํางไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
  5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช๎ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุกภาคสํวนน้ าระบบสารสนเทศ
มาใช๎เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม๎โดย 

 
         /สํงเสริม... 
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สํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืน
และแบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบนิเวศและการสร๎าง
รายได๎จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข๎อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอยํางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก๎าวหน๎า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนตํางชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ สร๎างศูนย์ข๎อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นท่ี เชํน 
คณะกรรมการลุํมน้ า และองค์กรผู๎ใช๎น้ า คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย๎งเชิงนโยบาย
ระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน การทํองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรํโดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน าแรํมาใช๎ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลคําในอนาคต บังคับใช๎มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท าเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎ว  
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูํ .Zero.Waste.Society.ผํานมาตรการตํางๆ เชํน การปฏิรูประบบภาษีและ
คําธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูํเศรษฐกิจ 
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎สามารถปรับ
ระบบสูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
สํงเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย เพื่อให๎ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง 
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับ
ประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ ากลับมาใช๎
ใหมํให๎มากที่สุด เรํงก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร๎างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน 
โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแมํบทการ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค 
ลุํมน้ าโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน สํงเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับการปูองกันน้ าทํวม วางแผนปูองกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ .(Climate 
Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร๎างแนว
ปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจตํอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให๎มี
ประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
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6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทางให๎ทุกภาคสํวน 

สามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ๎าง
โครงการของทางราชการ ข๎อมูลการประมูลโครงการ ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูลความก๎าวหน๎าตาม
กระบวนการยุติธรรม เชํน คดีท่ีไมํด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให๎ความ
สนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ 

 
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจ

ภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให๎ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตํมีความ
คลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยงภาคสํวนตํางๆ  ในระดับ
พ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร๎างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและนําเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได๎ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว๎าง 
 

    ๑.ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
       ๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกรํางยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น    
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกลําวด๎วย โดยในเบื้องต๎นได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ใน
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว๎วํา “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้ ได๎มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด๎วย ๖ยุทธศาสตร์ 
ได๎แกํ (๑) ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน(๓) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให๎ทุกภาคสํวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปูาหมายอนาคต
ของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์
แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กลําวข๎างต๎น จึงจ าเป็นจะต๎องมีการถํายทอดแนวทางการพัฒนา
ของยุทธศาสตร์ชาติสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางบูรณาการ หนํวยงานภาครัฐที่ท าหน๎าที่ก าหนดแผนและ
ยุทธศาสตร์ในระดับตํางๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด๎านที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให๎ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในชํวง ๕ ปี
แรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 
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     ๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

พัฒนาคนทุกชํวงวัยเพ่ือให๎คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู๎สูงอายุที่จะมีสัดสํวนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร๎างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและ
ดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอสังคมสูงวัย 
มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศและรองรับการลดลง
ของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 
๒๑ การปูองกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมท่ีก าหนดสุขภาพเพ่ือสร๎างสุขภาวะที่ดี การสร๎างความอยูํดีมีสุขให๎
ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคม  

๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
มุํงเน๎นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร๎างความปรองดองในสังคม การสร๎างโอกาสให๎ทุกคน

ในสังคมไทยสามารถเข๎าถึงทรัพยากร แหลํงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได๎และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก การเข๎าถึงบริการทางสังคมของรัฐอยํางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร๎างโอกาสการเข๎าถึง
การศึกษาและการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคนได๎เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได๎โดยมีความใฝุรู๎
และทักษะที่เหมาะสม เน๎นการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทาง
สังคมข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมี
ชํองทางการเข๎าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร๎าง
โอกาสการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสูํการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะ
น าไปสูํการลดความขัดแย๎งในสังคมไทย..............................................................................................................        
        ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูป
ภาษีท้ังระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร๎างทั้งหํวงโซํคุณคําใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อตํอยอดการสร๎างมูลคําเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐาน
การเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร๎อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหมํ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต๎เงื่อนไขการ
รักษาสิ่งแวดล๎อมและการใช๎ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพท่ีจะ
เป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชํน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและ
บริการสร๎างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
หุํนยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจ
ภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต๎น         
         ทั้งนี้ โดยจะให๎ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร๎างความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสร๎างผู๎ประกอบการและเกษตรกรรุํนใหมํ รวมถึงการสร๎างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต๎องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร๎างพื้นฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกตํอ
การค๎า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎า อันจะเป็นการสนับสนุนให๎เศรษฐกิจใน
ภาพรวมขยายตัวได๎ไมํต่ ากวํา ร๎อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎
สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

/4) ยุทธศาสตร์... 
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               ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
มุํงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สร๎างสมดุลระหวําง

การอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพ ภายใต๎ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อมโดยเรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปลํอย
ก๏าซเรือนกระจกลงร๎อยละ ๒๐  ตามเปูาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให๎มีประสิทธิภาพ ลดการใช๎พลังงาน       
เพ่ือปรับตัวไปสูํรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตํอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให๎ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยําง
ยั่งยืน 
        5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับความม่ันคงท่ีสํงผลกระทบตํอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให๎ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีสาระ
ครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให๎ด ารงอยูํอยํางม่ันคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคน
ในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยูํ
รํวมกันอยํางสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร๎างและพัฒนาความ
รํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎าน ในการแก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคง (๕) สร๎างความเชื่อม่ันและพัฒนาความรํวมมือใน
กลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให๎สามารถปูองกันแก๎ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข๎ามชาติ ภัยกํอการร๎าย (๖) เสริมสร๎างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และปกปูอง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร๎างความมั่นคง
ทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพการปูองกัน
ประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหวํางประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบขําวกรองให๎มี
ประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (๑๑) การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง ให๎เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด๎านความมั่นคง  
            ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

เพ่ือให๎การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรํงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได๎
อยํางเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีสํวนรํวม มีการกระจายอ านาจ และแบํงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวําง
สํวนกลาง ภูมิภาค และท๎องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให๎บริการภาครัฐผํานเครือขํายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Government).การปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และการมีสํวนรํวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การ
กระจายอ านาจสูํท๎องถิ่นโดยการปรับโครงสร๎างการบริหารงานท๎องถิ่นให๎เอื้อตํอการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให๎ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะชํวยสํงเสริมการพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ ให๎ประสบผลส าเร็จและบรรลุเปูาหมายที่วาง
ไว๎ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 
         ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์   

การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมํุงเน๎นการ
พัฒนากายภาพโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมขนสํง การเชื่อมโยงเครือขํายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ
โครงสร๎างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนสํง
สินค๎าระหวํางประเทศท่ีได๎มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด๎านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การ 

                    /สนับสนุน... 
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สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข๎าถึงโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีหํางไกล และการใช๎ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อสร๎างอุตสาหกรรมใหมํของ
ประเทศ ได๎แกํ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและการผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด๎านการสํงเสริมผู๎ประกอบการ
ไทยในการสร๎างเครือขํายการขนสํงระหวํางประเทศ การพัฒนาบุคลากรด๎านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข๎อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสํงจากถนนสูํรางเป็นหลัก 
         ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   

ให๎ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตํอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด๎านบุคลากรวิจัย โครงสร๎างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุํงให๎วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชํวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตํางๆ ทั้งการสร๎างคุณคําและ
มูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าและบริการให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปน าไปสูํศักยภาพ
การแขํงขันท่ีสูงขึ้น เสริมสร๎างสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มี
ความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสูํความสมดุล อันจะน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก๎ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให๎กับภาคสํวนตํางๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให๎เกิดกลไกบูรณาการระหวํางหนํวยงานและองค์กรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง อันจะสนับสนุนให๎ประเทศ
ไทยก๎าวสูํการแขํงขันในศตวรรษหน๎าโดยหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลาง และก๎าวไปสูํประเทศที่มีรายได๎
สูงในอนาคต 
         ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให๎สอดคล๎องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข๎อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต๎องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให๎เข๎มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล๎อมตามมาตรฐานสากลสร๎างฐานเศรษฐกิจใหมํรองรับการ
เข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูํภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาคให๎เป็นเมืองนําอยูํและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขํงขันของพ้ืนที่และสร๎างความอยูํดีมีสุขให๎แกํประชาชนอยํางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนา
ภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทําเรือน้ าลึกทวาย 
         ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค   
ก าหนดยุทธศาสตร์การตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน ภูมิภาค ให๎เกิดการประสานและพัฒนาความรํวมมือกัน
ระหวํางประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอยํางสร๎างสรรค์ โดยมุํงเน๎นการดูแลการด าเนินงานตามข๎อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานตํางๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข๎องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (SDGs).การประมง การค๎ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให๎
เข๎าสูํมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต๎น การเตรียมความพร๎อมในการรองรับและ
ด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN.2015).การปรับตัวและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล๎องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของ
ความรํวมมือระดับภูมิภาค อาทิ . Regional.Comprehensive.Economic.Partnerships.(RCEP).เป็นต๎น               
การเสริมสร๎างความเชื่อมโยงกันระหวํางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ๎านและภูมิภาค และการสํงเสริมให๎ 
 

/ประเทศ... 
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ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให๎บริการทางการศึกษา การให๎บริการด๎านการเงิน การให๎บริการ
ด๎านสุขภาพ การให๎บริการด๎านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความรํวมมือใน
เอเชีย 
  

๑.๓ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
วิสัยทัศน์ 

“ฐานเพ่ือการลงทุนด๎านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ” 
 

 พันธกิจ 
1. สร๎างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และการทํองเที่ยว 
2. สร๎างระบบเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค๎าชายแดนสูํ AEC  
3. ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
4. หยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร๎าว) 

เป้าประสงค์ 
1. สัตว์น้ ามีที่อยูํอาศัยและเพาะพันธุ์ 
2. ไมํมีระบาดของแมลงศัตรูพืช(มะพร๎าว) 
3. แหลํงทํองเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบสูํ AEC 
4. การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได๎รับการแก๎ไขอยํางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การสร๎างต๎นทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน 

   กลยุทธ์ที่  1.1    สร๎างประการับเทียม เพื่อเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของสัตว์น้ า  
กลยุทธ์ที่  1.2   พัฒนาขีดความสามารถในการก าจัดแมลงศัตรูพืชและถํายทอด 
  เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยให๎แกํเกษตรกร  

     ยุทธศาสตร์ที่  2 :  ความเชื่อมโยงของการทํองเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ AEC 
          กลยุทธ์ที่  2.1    กํอสร๎างถนนเชื่อมโยงการทํองเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

กลยุทธ์ที่  2.2   สร๎างความสัมพันธ์ทางการทํองเที่ยวและการค๎า ณ จุดผํานแดน  
  ถาวรไทย – เมียนมาร์  

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การกัดเซาะชายฝ่ังทะเล 
   กลยุทธ์ที่  3.1    ปักไม๎ไผํชะลอคลื่น 
             กลยุทธ์ที ่ 3.2  สร๎างเข่ือนกันทรายและคลื่น  

กลยุทธ์ที่  3.3  เรียงหินใหญํกันคลื่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 

      วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี 
 

     “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ และเมืองนําอยูํ นํากิน นําเที่ยวระดับประเทศ” 
 

       
 

          /พันธกิจ...  
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พันธกิจ 
1. เสริมสร๎างความสามารถของจังหวดรองรับการแขํงขันรองรับการพัฒนาตามทิศทาง  การพัฒนา

ประเทศไทยที่ม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว  
2. เสริมสร๎างความพร๎อมของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่เข๎มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  และ

สร๎างรายได๎สูํชุมชน สร๎างงาน อาชีพแกํประชาชนสร๎างเศรษฐกิจจังหวัด  
3. สํงเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก๎าวหน๎าแบบ  ครบวงจรให๎มี

ศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ  
4. เสริมสร๎างสังคมคุณภาพ  ให๎มีสุขภาวะเรียนรู๎และปรับตัวได๎อยํางมีศักยภาพในการจัดการ  

ตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัยอบอํุน นําอยูํ  
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม และการบริ หารจัดการ โดยการมีสํวนรํวมของทุก

ภาคสํวน  
6. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวติ  
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให๎มีความทันสมยั ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ 

บุคลากรภาครัฐทุกระดับให๎มีความพร๎อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และ ทิศทางการพ๎ฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์รวม 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด๎านการเกษตร การทํองเที่ยว การค๎า การลงทุน เติบโต

อยํางตํอเนื่อง  
2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุล ระหวําง  การอนุรักษ์

และการใช๎ประโยชน์อยําง ยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสูํเศรษฐกิจ  และสังคมที่ เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎ อมมี
ขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและ  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ประสิทธิภาพและธรรมมา    
ภิบาลในการบริหาร จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุล  

3. ประชาชนทุกชํวงวัยมีความม่ันคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม ( Social-Economic Security) 
และมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ึน  การศึกษาและการเรี ยนรู๎ ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ สถาบันทางสังคมมีความ
เข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน  

4. การกระจายรายได๎มความเทํ าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพและมี  การกระจาย
อยํางทัว่ถึง 

5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรี  โปรํงใสเป็นธรรมม  มีประสิทธิภาพ และ
ประชาชนมีสํวนรํวมขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1) การเสริมสร๎างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ ที่ยั่งยืนด๎วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  
      กลยุทธ์   
    1.1 บูรณาการความรํวมมือของภาคีทุกภาคสํวนเพื่อการจัดการปัญหาที่คุกคาม  
          ตํอปัญหาสุขภาวะของชุมชนผํานเครือขําย ในระดับหมูํบ๎าน  
    1.2 พัฒนาชุมชนเข๎มแข็งพ่ึงตนเอง จัดตั้งองค์กรชุมชน และสํงเสริมการสร๎างและ  

       ขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุนชุมชน สวัสดิการสังคมเพ่ือรํวมสร๎างสังคมเมือง     
                 เพชรบุรีนําอยูํ พ่ึงตนเองได๎  
 1.3 เสริมสร๎างความพร๎อมของจังหวัดให๎มีศักยภาพในการเป็นเมืองแหํงการเรียนรู๎  
                พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงก๎าวสูํสากล  

                                                                                    /1.4 พัฒนา... 
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 1.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล๎ําทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุก 
       ของภารกิจแหํงรัฐทั่วทุกพ้ืนที่  
 1.5 เสริมสร๎างชุมชนพอเพียงเข๎มแข็งเติมความม่ันคงและความสงบเรียบร๎อยด๎วย    
                กลไกชุมชนหมูํบ๎านและการบูรณาการภาครฐัแบบเข๎มข๎น 

  2) การบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืนกลยุทธ์  
    2.1 พ้ืนที่ปุาเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติมีอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยธรรมชาติลดลง 
          อยาํงตอํเนือ่ง   
    2.2 จังหวัดเพชรบุรีมีดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการ 
          พัฒนาการเกษตรคุณภาพ  

                          3) การเสริมสร๎างความมั่นคง ทางอาหาร และให๎เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจรกลยุทธ์
 3.1 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการสํงออกสินค๎า  

         ทางการเกษตรสามารถสร  ๎างรายได๎ ให๎กับจังหวัด สร๎างงานอาชีพและ 
         รายได๎แกํชุมชน ประชาชน 

  4) การพัฒนาเมืองการค๎า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่มีคุณภาพกลยุทธ์  
    4.1 เพชรบุรีมีความเติบโตทางด๎านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได๎สูํชุมชน 
         ประชาชนมีอาชีพและรายได๎ที่มั่นคง เศรษฐกิจ ฐานชุมชนเข๎มแข็ง  
   4.2 การคมนาคมขนสํงและระบบโลจิตติกส์จังหวัดสะดวก ปลอดภัยเชื่อมโยง 
         อยํางเป็นระบบรองรับการค๎าการเกษตร  การทํองเที่ยว และการพัฒนา  

 4.3.องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมี               
       ธรรมาภิบาลการบริการขององค์กรภาครัฐและ ประสิทธิภาพในการ 

         ขับเคลื่อนการพัฒนาจงัหวัดพัฒนาสูํสากล  
   4.4 อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่มีความเข  ๎มแข็งครบวงจรเชื่อมโยงระหวําง 
         จังหวัด กลุํมจังหวัดยกระดับสูํภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ 
     

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอบ้านลาด 
วิสัยทัศน์อ าเภอบ้านลาด  

 “ บ๎านลาดนําอยูํ นําเที่ยว สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม การเกษตรก๎าวหน๎าและยั่งยืน ประชาชน
ด าเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ    
1.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของอ าเภอโดยระดมพลัง การมีสํวนรํวมเชิงบูรณา 

การของทุกภาคสํวนเพื่อพัฒนาอ าเภอให๎เป็นเมืองนําอยูํ นําเที่ยว และประชาชนอยูํดีมีสุข 
  2. เสริมสร๎างสมรรถนะและความเข๎มแข็งของหมูํบ๎าน / .ชุมชน เพื่อให๎ใช๎แผนชุมชนที่มีคุณภาพ
เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการก าหนดต าแหนํงอาชีพตามศักยภาพ 

  3.  ภูมิสังคม และทุนทางสังคมโดยให๎หมูํบ๎าน / ชุมชน เปิดศูนย์กลางการพัฒนา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

          /เปูาหมาย... 
 



  
     -38- 
 

เป้าหมายประสงค์การพัฒนาอ าเภอบ้านลาด 
  1) ท าให๎อ าเภอบ๎านลาดนําอยูํ 
  2) ท าให๎อ าเภอบ๎านลาดนําเที่ยว  

  3) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อการบริโภคท้ังในชุมชน ท๎องถิ่น และ
ขยายออกสูํตลาดภายนอก 

  4) เพ่ิมศักยภาพผู๎ผลิต / สินค๎า SMEs / OTOP เพิ่มรายได๎ให๎แกํชุมชนและท๎องถิ่นและมีเครือขําย
ผู๎ประกอบการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ออกและแนวทางการพัฒนา / กลยุทธ์ 
  1.) การท าให๎อ าเภอบ๎านลาด สวย สะอาด มั่นคง ปลอดภัย สังคม และชุมชนเข๎มแข็งประชาชน 
                   ได๎รับบริการที่ดีจากรัฐ 
        1.1 วางแผนการใช๎ประโยชน์การใช๎พื้นที่ให๎เหมาะสม  
        1.2  พัฒนาสิ่งแวดล๎อมชุมชน คูคลอง แมํน้ า  

 1.3 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมภายใต๎การมีสํวนรํวมของภาค
ประชาชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
1.4 สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ พัฒนาตนโดยยึดคุณธรรมน าความรู๎และจริยธรรมเตรียม
ความพร๎อมให๎สอดคล๎องกับการพัฒนา 

   1.5 สร๎างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  
    1.6 สร๎างเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

   1.7 สร๎างเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนในเชิงบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
             1.8 สร๎างเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศและบริการ              
                            ประชาชน 
   1.9 สํงเสริมเทคโนโลยีการใช๎พลังงานทดแทนและให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการใช๎  
                            พลังงานทดแทน 
 

           2.) การพัฒนาให๎เป็นเมืองทํองเที่ยวจัดกิจกรรมนันทนาการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
                   และเป็นแหลํงเรียนรู๎ชุมชน ธรรมชาติ และการเกษตร 

   2.1 พัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว (มัคคุเทศก์,องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น,ผู๎ประกอบการ) 
   2.2 ปรับปรุงเส๎นทางทํองเที่ยว และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
   2.3 พัฒนาเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการทํองเที่ยว  

   2.4 ปรับปรุงและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว และศูนย์การเรียนรู๎ ด๎านชุมชน ธรรมชาติและ  
                                  การเกษตร                   
   2.5 สํงเสริมการทํองเที่ยว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
                                  สุขภาพการกีฬา และนันทนาการ 

   2.6 สร๎างความม่ันคง สะดวกปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว  
 

           3.) การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และอาหารที่ปลอดภัยเพื่อการบริโภคท้ังภายในท๎องถิ่น  
                        และกระจายสูํตลาด 

 3.1 สํงเสริมและขยายผลการนด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎี
ใหมํเกษตรอินทรีย์ โดยใช๎โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นต๎นแบบ 
3.2 พัฒนาแหลํงกักเก็บน้ าส ารองของท๎องถิ่นและวางระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ 

                                                                       /3.3 ก าหนด... 
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3.3 ก าหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในแตํละต าบล 

   3.4 สํงเสริมการตลาดทั้งในชุมชนและนอกชุมชนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการ
เกษตรกับชุมชนอื่น ๆ 

   3.5 บูรณาการแผนการฝึกอบรมของสํวนราชการลงสูํพื้นที่รํวมกัน  
   3.6 สํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรที่ปลอดภัยและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 

          4.) สํงเสริมอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP 
 4.1 สร๎างเสริมความรู๎ให๎ชุมชนน าภูมมิปัญญาท๎องถิ่นมาพัฒนา สินค๎า SMEs./.OTOP 
และวิสาหกิจชุมชน 

   4.2 พัฒนามาตรฐานการผลิตและบรรจุภัณฑ์สินค๎า SMEs / OTOP และวิสาหกิจชุมชน 
   4.3 สํงเสริมด๎านการตลาด สินค๎า SMEs /OTOP และวิสาหกิจชุมชน 

 4.4 สร๎างเสริมความรู๎ด๎านบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกลุํม และการ
เชื่อมโยงเครือขํายผลิตภัณฑ์สูํการแขํงขันในระดับสากล 

   4.5 สนับสนุนให๎โรงงานอุตสาหกรรมใช๎เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสามารถอยูํกับ  
                                  ชุมชนและสิ่งแวดล๎อม 
   4.6 พัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะของแรงงาน เพื่อเข๎าสูํอุตสาหกรรมเปูาหมาย  
 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
  แนวทางการพัฒนา 1. งานด๎านคมนาคมและการขนสํง กํอสร๎างปรับปรุงบ ารุงรักษา  
         ถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า พัฒนาระบบจราจร  
     2. งานด๎านสาธารณูปโภค พัฒนาระไฟฟูา –ประปา พัฒนาแหลํงน้ า  
         คูคลอง และระบบชลประทาน  
     3. งานด๎านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และปูองกันการบุกรุกท่ี  
         สาธารณะประโยชน์  
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต  
 แนวทางการพัฒนา 1. งานด๎านการสํงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให๎กับประชาชน  
    2. งานด๎านสวัสดิการสังคม (ผู๎สูงอายุ/คนพิการ/ผู๎ด๎อยโอกาส/ผู๎ปุวยเอดส์)  
    3. งานด๎านการศึกษา  
    4. งานด๎านการสาธารณสุข  
    5. งานด๎านสํงเสริมกีฬาและนันทนาการ  
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 แนวทางการพัฒนา 1. งานด๎านการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
    2. งานด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    3. งานด๎านแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
    4. งานด๎านการสาธารณสุข  
 

                                                                                              /ยุทธศาสตร์... 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน พาณิชกรรม  
     เศรษฐกิจพอเพียง และการทํองเที่ยว  

 แนวทางการพัฒนา 1. งานด๎านการสํงเสริมการลงทุน  
    2. งานด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    3. งานด๎านการพาณิชกรรม  
    4. งานด๎านการสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  
    5. งานด๎านการทํองเที่ยว  
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
     และสิ่งแวดล๎อม  

 แนวทางการพัฒนา 1. งานด๎านการปูองกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
    2. งานด๎านการจัดการขยะในชุมชน  
    3. งานด๎านการสํงเสริมให๎เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค  

   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด๎านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
 แนวทางการพัฒนา 1. งานด๎านการสํงเสริม เผยแพรํ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  

 จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีสํวนรํวมของ  
     ประชาชน  

 แนวทางการพัฒนา 1. งานด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  
    2. งานด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน และการปูองกันการทุจริต  
    3. งานด๎านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร  
    4. งานด๎านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎ และสถานที่ปฏิบัติงาน  
    5. งานด๎านการสํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการท๎องถิ่น  
    6. งานด๎านการสํงเสริมคํานิยม 12 ประการ  

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 

 

  “บ้านทานน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  
 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน จึงได๎ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให๎สามารถด าเนินก๎าวไปสูํวิสัยทัศน์
และจุดมุํงหมายที่ก าหนดไว๎ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการน้ า 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสนับสนุนสถาบันตํางๆ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมบ ารุงและอนุรักษ์ทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในวันส าคัญตํางๆ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมและพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจชุมชน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการที่ดี 
                                                                                            /2.3 เปูาประสงค.์.. 
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๒.๓ เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให๎ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอยํางเพียงพอ 
2. เพ่ือชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีมาตรฐาน 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องตํางๆให๎เป็นที่พ่ึงพอใจของประชาขน 
4. มีสถาบันทางศาสนาศิลป วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวันส าคัญตํางๆ 
5. เพ่ือให๎ชุมชนสามารถรักษาวิถีชีวิตการเกษตรไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให๎สมดุล  
    กับระบบนิเวศให๎มีการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน ในชุมชนให๎มีความสามัคคีเข๎มแข็ง 
6. เพ่ือให๎ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎และมีรายได๎เพ่ิมมากข้ึน  
7. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมีการเตรียมพร๎อมในทุกด๎าน 

 

2.4 ตัวช้ีวัด 
           1. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการสนับสนุนให๎ประชาชนมีน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภคและการเกษตรอยํางเพียงพอ 
 2. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบล   

3. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลบ๎านทานเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
4. ธรรมนุบ ารุงสถาบันศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในวันส าคัญ 
    ตํางๆ ให๎คงอยูํตลอดไป 
5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมภายในต าบลบ๎านทานได๎รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟู  
    เพ่ิมข้ึน 

 6. ชุมชนมีศักยภาพเข๎มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองไดม๎ีรายได๎เพียงพอตํอการด ารงชีวิตเพ่ิมมาขึ้น 
 7. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย  
1. สนับสนุนให๎ประชาชนมีน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภค และการเกษตรอยํางเพียงพอ 
2. พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่และการกํอสร๎างทางคมนาคมระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง อันเป็นการสํงเสริมความสะดวกและตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชน 

3. สํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ได๎รับการจัดสวัสดิการทางสังคมสามารถด ารงชีพอยํางมีความสุข 
และสามารถคงไว๎ซึ่งศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนโดยทุกภาคมีสํวนรํวม 

4. สํงเสริมด๎านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปัญญาท๎องถิ่น เป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่นและวัน
ส าคัญตํางๆ 

5. อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให๎สมดุลกับระบบนิเวศและให๎มีการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน และ
รวมทั้งลดความขัดแย๎งอันเนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา 

6. สนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตํางๆ ให๎ด าเนินไป ด๎วยความ
เข๎มแข็งมั่นคง เสริมสร๎างรายได ๎

7. ให๎แกํประชาชนให๎เพียงพอตํอการด ารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีพัฒนาระบบการบริหาร และการ
บริการให๎สามารถอ านวยความสะดวกและบริการให๎แกํประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยเน๎นให๎ประชาชนได๎เข๎า
มามีสํวนรํวมในการบริหารงานกับ อบต. 

 
 

          /26. กลยุทธ์... 
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๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริหารจัดการน้ า 

1.1  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหลํงน้ าให๎สามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํางพอเพียง  
1.2 จัดให๎น าเพื่อบริโภคอยํางพอเพียง 
1.3 สร๎างระบบระบายน้ า เพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและบริการชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2.1 สร๎างระบบเส๎นทางคมนาคมให๎ครอบคลุม 
2.2 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟูาและบริการไฟฟูาสาธารณะ 
2.3 การเตือนภัยปูองกันอุบัติภัยและจัดท าปูายบอกเขตประชาสัมพันธ์ปูายจราจร ปูายซอยตํางๆ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนสถาบันต่างๆ 

3.1 จัดสวัสดิการและสํงเสริมและสํงเสริมการพัฒนากลุํมสตรี/แมํบ๎าน เด็ก เยาวชน ผู๎ด๎อยโอกาส  
ผู๎สูงอายุ และสถาบันครอบครัว  
3.2  สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ  
3.3  สํงเสริม และสนับสนุนด๎านการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ  
3.4  การสํงเสริมสนับสนุนความเข๎มแข็งความเป็นระเบียบในชุมชน  
3.5 การสนับสนุนและสํงเสริมให๎ความรู๎ในการปูองกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตาม
กฎหมายในทุกภาคสํวน   
3.6  การสํงเสริมนโยบายของรัฐบาล  
3.7  การสํงเสริมและการพัฒนาระบบสุขภาพ และการรณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคตํางๆ 
3.8  การสํงเสริมสุขภาพอนามัยในเขตชุมชน   

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมบ ารุง และ อนุรักษ์สถาบันทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันส าคัญต่างๆ 

4.1 สํงเสริมบ ารุงรักษาสถาบันทางศาสนาและวันส าคัญตํางๆ 
4.2 สํงเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
4.3 สํงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 การปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกในการรักษาความสะอาดของธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
5.2 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานท่ีตํางๆ  
5.3 บ าบัด และจัดการขยะมูลฝอย  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
6.1 สํงเสริมอาชีพให๎แกํเศรษฐกิจชุมชน กลุํมอาชีพ และองค์กรตํางๆ  
6.2 สํงเสริมและการพัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี  
7.1 การพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
7.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎  
7.3 การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ พร๎อมทั้งน าเทคโนโลยีทันสมัยมาให๎บริการ 
7.4 ให๎บริการและเพ่ิมชํองทางในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารให๎แกํประชาชน  
              /2.7 จุดยืน...  
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ            
ฉบับที่ 1๒ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได๎วํามีความเชื่อมโยงกันอยํางชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิค๎ุมกันที่มีอยูํ พร๎อมทั้งเรํงสร๎างภูมิค๎ุมกันในท๎องถิ่นให๎
เข๎มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การสภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให๎
มีคุณภาพ ใช๎ทรัพยากรท่ีมีอยูํภายในชุมชนอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วย
ฐานความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน จึงได๎ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “เป็นชุมชนแหํงการมีสํวน
รํวม อนุรักษ์วิถีชีวิตท๎องถิ่น พัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน มีภูมิคุ๎มกันทางสังคมเพ่ือให๎ชุมชนมีรากฐานที่เข๎มแข็ง” 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 

                          การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
ขององค์การบริหารสํวนต าบลวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎าน
ทาน โดยใช๎เทคนิค SWOT analysis ดังนี้  
 

จุดแข็ง 
ด๎านสภาพพ้ืนที่ 
๑.  พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพื้นที่ในการท าเกษตรกรรมเหมาะสมท่ีจะสํงเสริมให๎เกษตรกรด าเนินการ

แบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรผสมผสาน 
๒.  มีล าห๎วย ภูเขาและถ้ า รวมทั้งต๎นยางนาอนุรักษ์ และมีถนนเพชรเกษมตัดผํานต าบล การ

คมนาคมสะดวก เหมาะส าหรับพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวและจ าหนํายสินค๎าพ้ืนบ๎านลาด 
๓.  เป็นแหลํงวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ด๎านบุคลากร 
๑.  ผู๎น าชุมชนมีศักยภาพในการบริหารงาน มีความรับผิดชอบและมีความสามัคคี 
๒.  ประชาชนให๎ความสนใจและความรํวมมือในการด าเนินการงานของสํวนรวม 
๓.  ประชาชนสนใจรับฟังข๎อมูลขําวสารตํางๆอยํางตํอเนื่อง และมีการศึกษาในระดับสูงเพิ่มขึ้น 

จุดอ่อน 
1. งบประมาณไมํเพียงพอในการพัฒนา   
2. ขาดแหลํงสร๎างงาน สร๎างอาชีพให๎กับประชาชนในพื้นท่ี 
3. ขาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในการน าออกสูํตลาด   

โอกาส 
โอกาสที่ส าคัญขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน  คือ อยูํใกล๎ชุมชนบ๎านลาด เดินทางสะดวก 

ไมํมีความขัดแย๎งของคนในชุมชน มีระบบการประสานงานที่ดีของหนํวยงานตํางๆ ที่อยูํรอบข๎าง 
อุปสรรค 

อุปสรรคที่ส าคัญขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน  คือ เรื่องระเบียบกฎหมายที่ยังไมํเอ้ือตํอ
การปฏิบัติงานท าให๎ไมํเกิดความคลํองตัวในการปฏิบัติงานเพราะติดขัดเรื่องระเบียบแบบแผนทางราชการ  ขาด
งบประมาณในการด าเนินการโครงการใหมํๆ และขาดการแปรรูปสินค๎าพ้ืนบ๎านลาดของชุมชน  
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของ องค์การบริหารสํวนต าบล นั้น ได๎ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการน้ า  
1.1 จัดหาแหลํงน้ า จัดท าระบบการสํงน้ า เพื่อการเกษตรให๎ครอบคลุมทุกหมูํบ๎านในต าบลบ๎านทาน 

                    1.2 จะด าเนินการปรับปรุงพัฒนาและขยายเขตประปาให๎สามารถเข๎าถึงทุกครัวเรือนโดยค านึงถึง
ความคุ๎มคําและประโยชน์สํวนรวมที่ได๎รับในเชิงปริมาณภายใต๎งบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบลและโดย
ขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น 

 1.3 บ ารุงรักษาแหลํงน้ าคูคลองทางธรรมชาติ 
1.4  สนับสนุนให๎มีการเก็บกักน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร 
1.5 การจัดเก็บคําน้ าประปาให๎เป็นระบบมาตรฐาน 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
          2.1 การคมนาคม ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน ปัญหาถนน เส๎นทางคมนาคมไมํสะดวก  

เนื่องจากเส๎นทางที่มีอยูํบางสํวนยังไมํได๎มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบํอ ความต๎องการของประชาชน คือ ปรับปรุง
เส๎นทางคมนาคมให๎สะดวก ปลอดภัย ให๎ครอบคลุมทั่วถึง 

         2 .๒  ไฟฟูาแสงสวําง ปัญหาไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะไมํทั่วถึง ความต๎องการของประชาชน คือ 
เพ่ิมไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะให๎ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในต าบลบ๎านทาน 

         2.3  ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตามบริเวณทางแยก ทางโค๎ง ทางเชื่อม ท าให๎ประชาชนได๎รับ ความ
เสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน ความต๎องการของประชาชน คือ จัดท าปูายบอกการเตือนภัย ปูองกันอุบัติภัย และ
จัดท าปูายบอกเขต ปูายประชาสัมพันธ์ ปูายจราจรและปูายซอยตําง ๆ   
3. ยุทธศาสตร์ด้าน การส่งเสริมบ ารุง และอนุรักษ์สถาบันทางศาสนาศิลปะวัฒนธณรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในวันส าคัญต่างๆ 

3.1  สํงเสริมและสนับสนุนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประจ าวัดในต าบลทุกวันพระ    
  3.2  สํงเสริมวันส าคัญทางศาสนา ทุกศาสนา 
  3.4  สํงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญตําง ๆ เชํน วันสงกรานต์           
วันแมํแหํงชาติ ฯลฯ 
  3.5 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี อันดีงามของท๎องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์ด้าน การส่งเสริมบ ารุง และอนุรักษ์สถาบันทางศาสนาศิลปวัฒธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในวันส าคัญต่างๆ 

4.1 สํงเสริมบ ารุงรักษาสถาบันทางศาสนาและวันส าคัญตํางๆ 
4.2 สํงเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
4.3 สํงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน การส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 การปลูกฝังและสร๎างจิตส านึกในการรักษาความสะอาดของธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
5.2 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานท่ีตํางๆ  
5.3 บ าบัด และจัดการขยะมูลฝอย  

6. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

6.1 ประชาชนยังขาดการสนับสนุนในด๎านการเกษตร ความต๎องการประชาชน คือ สนับสนุนการ
ท าการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน 

6.2 ประชาชนไมํมีอาชีพเสริมและรายได๎ไมํพอกับรายจําย ความต๎องการของประชาชน คือ 
สํงเสริม พัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนรายได๎แกํประชานในพื้นที่ต าบลบ๎านทาน 

          6.3 ผลผลิตทางการเกษตรไมํมีตลาดรองรับที่เพียงพอ ความต๎องการของประชาชน คือ สนับสนุน
ให๎มีตลาดนัดเพื่อวางจ าหนํายสินค๎าจากชุมชน 

6.4 ประชาชนยังขาดความรู๎ความเข๎าใจ ในการจัดตั้งกลุํมอาชีพ คือ สนับสนุนและสํงเสริมอบรม
ให๎ความรู๎ขั้นตอนในการจัดตั้งกลุํม รวมถึงสํงเสริมด๎านอาชีพ  

 

         /7.ยุทธศาสตร์...  

 



  
    -46- 

 
7. ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการที่ดี  

7.1 ประชาชนยังขาดความรํวมมือในกระบวนการบริหารงาน ความต๎องการของประชาชน คือ 
สนับสนุนการกรบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนภายใต๎หลักประชารัฐ กระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน รํวม
คิด รํวมท า รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ไขปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

7.2 ประชาชนบางกลุํมยังมีความเข๎าใจที่ไมํตรงกันในเรื่องของการเมือง การปกครอง ระบบการ
พัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งกํอให๎เกิดความขัดแย๎ง กับความต๎องการของประชาชน คือ สนับสนุนให๎ประชาชนและบุคค
ภายนอกได๎มีสํวนรํวมในการท างานขององค์กร  

7.3 ในการจัดเก็บรายได๎ประชาชนยังไมํให๎ความรํวมมือในการช าระภาษี คือ จัดให๎มีการจัดเก็บ
เคลื่อนที่ให๎บริการประชาชนเข๎าถึงทุกหมูํบ๎าน 

7.4 อบต.ยังขาดอาคารสถานที่ในการให๎บริการประชาชน ความต๎องการของประชาชน คือ จัดให๎
มีการอาคารสถานที่ให๎บริการอยํางเพียงพอ และการปรับปรุงระบบ กระบวนการท างานของบุคลากร อบต.ให๎
ทันสมัยและบริการในเชิงรุก 

7.5 ประชาชนยังขาดชํองทางในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร ความต๎องการของประชาชน คือ สํงเสริม
และจัดให๎มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตํางๆ เชํน ปูายประชาสัมพันธ์ แหลํงข๎อมูลตํางๆ หอกระจายขําว ฯลฯ 
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บทวิเคราะห์ SWOTศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน  โดยใช๎เทคนิค 
SWOT analysis ดังนี้  

จุดแข็ง (Strength) ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน 
 ด๎านสภาพพ้ืนที่ 

1. พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพื้นที่ราบท าให๎งํายตํอการพัฒนา 
2. อยูํใกล๎ชุมชนเมืองการเดินทางคมนาคมสะดวก  
3. เป็นแหลํงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ด๎านบุคลากร 
1. ผู๎น าชุมชนมีศักยภาพในการบริหารงาน มีความรับผิดชอบและมีความสามัคคี 
2. ประชาชนให๎ความสนใจและความรํวมมือในการด าเนินการงานของสํวนรวม 
3. ประชาชนสนใจรับฟังข๎อมูลขําวสารตํางๆ อยํางตํอเนื่อง และมีการศึกษาในระดับสูงเพิ่มขึ้น  

จุดอ่อน (Weakness) ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน 
1. งบประมาณไมํเพียงพอในการพัฒนา 
2. ขาดแหลํงสร๎างงาน สร๎างอาชีพให๎กับประชาชนในพื้นท่ี 
3. ขาดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในการน าออกสูํตลาด 

โอกาส ( Opportunities ) ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน 
    โอกาสที่ส าคัญขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน คืออยูํใกล๎ชุมชนบ๎านลาด เดินทางสะดวก      
ไมํมีความขัดแย๎งของคนในชุมชน มีระบบการประสานงานที่ดีของหนํวยงานตํางๆ ที่อยูํรอบข๎าง  

อุปสรรค (Threats ) ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน  
   อุปสรรคท่ีส าคัญขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน คือ เรื่องระเบียบกฎหมายที่ยังไมํเอ้ือตํอ
การปฏิบัติงานท าให๎ไมํเกิดความคลํองตัวในการปฏิบัติงานเพราะติดขัดเรื่องระเบียบแบบแผนทางราชการ ขาด
งบประมาณในการด าเนินการโครงการใหมํๆ และขาดการแปรรูปสินค๎าพ้ืนบ๎านของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
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ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผ นและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นๆ นั้นได๎ก าหนดภารกิจหน๎าที่ในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารสํวนต าบลไว๎ในหลาย ๆ ด๎าน ซึ่งครอบคลุมและสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล นโยบายของรัฐบาลและผู๎บริหารท๎องถิ่น
ประกอบกับสภาพปัญหาและความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี   

องค์การบริหารสํวนต าบล บ๎านทาน  วิเคราะห์แล๎วพิจารณาเห็นวําภารกิจหลักและภารกิจรองที่
จะต๎องด าเนินการ ได๎แกํ 
 

   ภารกิจหลัก 
   1.  การปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน 
   2.  การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   3.  การสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      4.  การพัฒนาและสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    5.  การพัฒนาสํงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
    6.  การสํงเสริมและปูองกันยาเสพติด 
   7.  การสงเคราะห์ การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน และผู๎ด๎อยโอกาสสวัสดิการของคนในชุมชน 
   8.  การปูองกันการทุจริตและคอรัปชั่น 
   9.  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
   10. การพัฒนากฎหมายและสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
   11. การสํงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

      ภารกิจรอง 
    1.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสํงเสริมประเพณีท๎องถิ่น 
   2.  การสํงเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
   3.  การสนับสนุนและสํงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชนทั้งกลุํมอาชีพตําง ๆ 
   4.  การพัฒนาการมีสํวนรํวมทางเมืองและการบริหารในภาคของประชาชน 
   5.  การพัฒนาและปรับปรุงทํองเที่ยว 
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องค์การบริหารสํวนต าบล บ๎านทาน ปัจจุบัน เป็นองค์การบริหารสํวนต าบล  ประเภทสามัญ โดยก าหนด

โครงสร๎างการแบํงสํวนราชการองค์การบริหารสํวนต าบล ออกเป็น 5 สํวนราชการ ได๎แกํ  

1. ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล   
2. กองคลัง   
3. กองชําง  
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กองสวัสดิการสังคม 
6. หนํวยตรวจสอบภายใน   

 ตามค าสั่ง อบต.บ๎านทาน ที่ 386/2557 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เรื่อง แก๎ไขค าสั่งการแตํงตั้งผู๎ด ารง
ต าแหนํงปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล (นักบริหารงาน อบต.6) ไปด ารงต าแหนํงรองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล             
(นักบริหารงาน อบต.6) ที่ก าหนดรองรับเป็นการเฉพาะราย หากผู๎ด ารงต าแหนํงดังกลําวได๎โอน หรือพ๎นจาก
ต าแหนํงให๎ยุบเลิกต าแหนํงนั้น ในคราวประชุม  ก.อบต.จ.เพชรบุรีครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 
ตํอมาต าแหนํงดังกลําวได๎พ๎นจากต าแหนํง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ตามค าสั่งองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎าน
ทาน ที่ 102/2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 และมติที่ประชุม ก.อบต.จ.เพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จึงขอยุบเลิกต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน     
1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 



  

8.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ  
 

 8.๑  โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารสํวนต าบล (แก๎ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2564 ให๎ก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการ โดยประกาศก าหนดกอง ส านัก หรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอ่ืน ดังนี้       
ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล กองคลัง กองชําง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม 
และหนํวยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน จึงก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการ ดังนี้   
     

โครงสร๎างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(ปี ๒๕64-๒๕66) 

โครงสร๎างตามแผนอัตราก าลังใหมํ 
(ปี ๒๕64-๒๕66) (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 

หมายเหตุ 

๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-  งานธุรการและสารบรรณ 
-  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
-  งานรัฐพิธี 
-  งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให๎บริการเรื่อง

สถานที่ และอ านวยความสะดวกตํางๆ 
-  งานบริหารงานทั่วไปและอ านวยการ    

ประสานงานตํางๆ 
-  งานเลขานุการ งานการประชุมสภาและกิจการ

สภา 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

1.2 งานนโยบายและแผนงาน  มีหน๎าที่
รับผิดชอบ 
-  งานนโยบายและการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
-  จัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี /

เพ่ิมเติมประจ าปี 
-  จัดเวทีประชาคมของ อบต. 
-  จัดท าประกาศโอนเงิน และแก๎ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจําย 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

1.3 งานนิติการ  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-  งานกฎหมายและนิติกรรม  
-  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
-  งานการร๎องเรียนร๎องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานการตราข๎อบัญญัติ และระเบียบ อบต. 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-  งานธุรการและสารบรรณ 
-  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
-  งานรัฐพิธี 
-  งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให๎บริการเรื่อง

สถานที่ และอ านวยความสะดวกตํางๆ 
-  งานบริหารงานทั่วไปและอ านวยการ    

ประสานงานตํางๆ 
-  งานเลขานุการ งานการประชุมสภาและ

กิจการสภา 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

1.2 งานนโยบายและแผนงาน  มีหน๎าที่
รับผิดชอบ 
-  งานนโยบายและการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
-  จัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 

/เพ่ิมเติมประจ าปี 
-  จัดเวทีประชาคมของ อบต. 
-  จัดท าประกาศโอนเงิน และแก๎ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจําย 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

1.3 งานนิติการ  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-  งานกฎหมายและนิติกรรม  
-  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
-  งานการร๎องเรียนร๎องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานการตราข๎อบัญญัติ และระเบียบ อบต. 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
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โครงสร๎างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(ปี ๒๕64-๒๕66) 

โครงสร๎างตามแผนอัตราก าลังใหมํ 
(ปี ๒๕64-๒๕66) (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 

หมายเหตุ 

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
มีหน๎าที่รับผิดชอบ 

 -  งานการอ านวยการงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 -  งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -  งานการชํวยเหลือและฟ้ืนฟูผู๎ได๎รับภัยตํางๆ    
 -  ดูแลรับผิดชอบงานศูนย์ อปพร. 
 -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย  

1.5 งานการเจ้าหน้าที ่ มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
- งานบรรจุแตํงตั้ง โอน ย๎าย และเลื่อนระดับ   
- งานสอบแขํงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
- งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ คณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสํวนต าบล และ
พนักงานจ๎าง 

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เลื่อนขั้น
เงินเดือน เพ่ิมคําจ๎างและคําตอบแทน   

- งานจัดท าแผนอัตราก าลัง/ปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 

- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
 

1.6 งานประชาสัมพันธ์  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
- การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของ อบต.      
ในเรื่องตํางๆ ที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์
ตํอประชาชน 

- จัดท าข๎อมูลประชาสัมพันธ์โครงการตํางๆ ของ 
อบต. 

- งานรวบรวมข๎อคิดเห็นของประชาชน 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
 

1.7 งานบริหารงานสาธารณสุข  มีหน๎าที่
รับผิดชอบ 
- งานสํงเสริมสุขภาพอนามัย 
- งานสุขาภิบาล  
- งานควบคุมปูองกันโรค 
- งานสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ รพ.สต. 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
มีหน๎าที่รับผิดชอบ 

 -  งานการอ านวยการงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 -  งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -  งานการชํวยเหลือและฟ้ืนฟูผู๎ได๎รับภัยตํางๆ    
 -  ดูแลรับผิดชอบงานศูนย์ อปพร. 
 -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย  

1.5 งานการเจ้าหน้าที ่ มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
- งานบรรจุแตํงตั้ง โอน ย๎าย และเลื่อนระดับ   
- งานสอบแขํงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
- งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ คณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสํวนต าบล และ
พนักงานจ๎าง 

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เลื่อนขั้น
เงินเดือน เพ่ิมคําจ๎างและคําตอบแทน   

- งานจัดท าแผนอัตราก าลัง/ปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 

- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
 

1.6 งานประชาสัมพันธ์  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
- การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารของ อบต.      
ในเรื่องตํางๆ ที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์
ตํอประชาชน 

- จัดท าข๎อมูลประชาสัมพันธ์โครงการตํางๆ ของ 
อบต. 

- งานรวบรวมข๎อคิดเห็นของประชาชน 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
 

1.7 งานบริหารงานสาธารณสุข  มีหน๎าที่
รับผิดชอบ 
- งานสํงเสริมสุขภาพอนามัย 
- งานสุขาภิบาล  
- งานควบคุมปูองกันโรค 
- งานสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ รพ.สต. 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
 

 

 

 



  
-52- 

 

 

โครงสร๎างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(ปี ๒๕64-๒๕66) 

โครงสร๎างตามแผนอัตราก าลังใหมํ 
(ปี ๒๕64-๒๕66) (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 

หมายเหตุ 

1.8 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
- งานส ารวจ รวบรวมศึกษาข๎อมูลปัญหาตําง ๆ   
  เกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เป็นแหลํง    
ทํองเที่ยว   

- งานพัฒนาและอนุรักษ์แหลํงทํองเที่ยวเชิง          
วัฒนธรรมประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ          
ปูชนียสถานตํางๆ 

- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
 
 

 1. 8 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน๎าที่
รับผิดชอบ 
- งานส ารวจ รวบรวมศึกษาข๎อมูลปัญหาตําง ๆ   
  เกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เป็นแหลํง    
ทํองเที่ยว   

- งานพัฒนาและอนุรักษ์แหลํงทํองเที่ยวเชิง          
วัฒนธรรมประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ          
ปูชนียสถานตํางๆ 

- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
 -  การรับเงินจํายเงิน เก็บรักษาเงิน และการน าสํง

เงิน 
-  งาการจัดท าระบบบัญชี และทะเบียนคุมตํางๆ 
-  งานการจัดท าฎีกาเบิกจํายเงินตํางๆ 
-  การจัดท ารายงานสถานะการเงิน การคลัง

ประจ าวัน ประจ าเดือนหรือประจ าปี 
-  การจัดท าหรือด าเนินการด๎านคุมคุมงบประมาณ 

ควบคุมการใช๎จํายให๎อยูํในดุลการตัดยอด
งบประมาณและการรับรองยอด 

-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-  การด าเนินการจัดหา จ าหนําย และการควบคุม 

รักษาดูแลทรัพย์สิน 
-  งานการจัดหาพัสดุ - ครุภัณฑ์ 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

2.4 งานพัฒนารายได้  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-   งานพัฒนารายได๎ จัดเก็บรายได๎ คําธรรมเนียม

และภาษีตํางๆ ของ อบต. 
-   งานการประเมินภาษี การตรวจสอบ          

การอุทธรณ์ภาษี 
-   งานการจัดท าทะเบียนควบคุมลูกหนี้ และ

เรํงรัดหนี้สิน 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
 -  การรับเงินจํายเงิน เก็บรักษาเงิน และการน าสํง

เงิน 
-  งาการจัดท าระบบบัญชี และทะเบียนคุมตํางๆ 
-  งานการจัดท าฎีกาเบิกจํายเงินตํางๆ 
-  การจัดท ารายงานสถานะการเงิน การคลัง

ประจ าวัน ประจ าเดือนหรือประจ าปี 
-  การจัดท าหรือด าเนินการด๎านคุมคุมงบประมาณ 

ควบคุมการใช๎จํายให๎อยูํในดุลการตัดยอด
งบประมาณและการรับรองยอด 

-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-  การด าเนินการจัดหา จ าหนําย และการควบคุม 

รักษาดูแลทรัพย์สิน 
-  งานการจัดหาพัสดุ - ครุภัณฑ์ 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

2.4 งานพัฒนารายได้  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-   งานพัฒนารายได๎ จัดเก็บรายได๎ คําธรรมเนียม

และภาษีตํางๆ ของ อบต. 
-   งานการประเมินภาษี การตรวจสอบ          

การอุทธรณ์ภาษี 
-   งานการจัดท าทะเบียนควบคุมลูกหนี้ และ

เรํงรัดหนี้สิน 
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-   งานปรับปรุงแผนที่ภาษี 
-   งานการให๎เชําอสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ 
-   งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

-   งานปรับปรุงแผนที่ภาษี 
-   งานการให๎เชําอสังหาริมทรัพย์และ

สังหาริมทรัพย์ 
-   งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

 

3. กองช่าง 
3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน๎าที่
รับผิดชอบ 
-  งานการกํอสร๎าง การวางโครงการกํอสร๎าง    

การประมาณการราคากํอสร๎าง 
-  งานการกํอสร๎างและบูรณะสะพานและโครงการ

พิเศษ 
-  งานการจัดท าระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทาง

คมนาคม 
-  งานการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
-  งานการออกแบบค านวณตํางๆ ด๎านวิศวกรรม 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

3.2 งานควบคุมอาคาร มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-  งานวิศวกรรม การส ารวจออกแบบ 
-  งานการประมาณการราคา 
-  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑณศิลป์ 
-  งานการควบคุมการอนุญาตกํอสร๎าง 
-  งานการจัดท าข๎อมูลพื้นฐานการบริการข๎อมูล

และหลักเกณฑ์ 
-  งานควบคุมการกํอสร๎าง 
-  งานการวางโครงการจัดท าแผนงานด๎านโยธา 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

3.3 งานสาธารณูปโภค  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-  งานประสานสาธารณูปโภค 
-  งานการขนสํงและวิศวกรรมจราจร 
-  งานการระบายน้ า 
-  งานการจัดตกแตํงสถานที่ 
-  งานไฟฟูาสาธารณะ 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

 

3. กองช่าง 
3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน๎าที่
รับผิดชอบ 
-  งานการกํอสร๎าง การวางโครงการกํอสร๎าง    

การประมาณการราคากํอสร๎าง 
-  งานการกํอสร๎างและบูรณะสะพานและ

โครงการพิเศษ 
-  งานการจัดท าระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทาง

คมนาคม 
-  งานการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
-  งานการออกแบบค านวณตํางๆ ด๎านวิศวกรรม 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

3.2 งานควบคุมอาคาร มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-  งานวิศวกรรม การส ารวจออกแบบ 
-  งานการประมาณการราคา 
-  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑณศิลป์ 
-  งานการควบคุมการอนุญาตกํอสร๎าง 
-  งานการจัดท าข๎อมูลพื้นฐานการบริการข๎อมูล

และหลักเกณฑ์ 
-  งานควบคุมการกํอสร๎าง 
-  งานการวางโครงการจัดท าแผนงานด๎านโยธา 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

3.3 งานสาธารณูปโภค  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-  งานประสานสาธารณูปโภค 
-  งานการขนสํงและวิศวกรรมจราจร 
-  งานการระบายน้ า 
-  งานการจัดตกแตํงสถานที่ 
-  งานไฟฟูาสาธารณะ 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
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3.4 งานผังเมือง  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-   งานการจัดท าผังเมือง 
-   งานรวบรวมข๎อมูลผังเมือง การจัดท าแผนที่ 
-   งานการวางผังและพัฒนาเมือง      
-   งานการควบคุมทางผังเมือง      
-   งานการจัดรูปที่ดิน  การเวนคืน  การจัด

กรรมสิทธิ์ที่ดิน      
-   งานการควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ

และท่ีดินสาธารณประโยชน์              
-   งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

3.5 งานการประปา  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-  งานระบบประปา 
-  งานผลิตน้ าประปา  
-  งานจํายน้ าประปาสูํครัวเรือน 
-  งานตรวจสอบคุณภาพน้ า 
-  งานควบคุมดูแลระบบประปาหมูํบ๎าน 
-  งานจดมาตรวัดน้ าประปา 
-  งานจัดเก็บคําน้ าประปา 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

3.6 งานบริหารงานทั่วไป มีหน๎าที่ความ
รับผิดชอบ 
-  งานธุรการและสารบรรณ 
-  งานจัดท าหนังสือธุรการของสํวนโยธา 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

 

3.4 งานผังเมือง  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-   งานการจัดท าผังเมือง 
-   งานรวบรวมข๎อมูลผังเมือง การจัดท าแผนที่ 
-   งานการวางผังและพัฒนาเมือง      
-   งานการควบคุมทางผังเมือง      
-   งานการจัดรูปที่ดิน  การเวนคืน  การจัด

กรรมสิทธิ์ที่ดิน      
-   งานการควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ

และท่ีดินสาธารณประโยชน์              
-   งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

3.5 งานการประปา  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
-  งานระบบประปา 
-  งานผลิตน้ าประปา  
-  งานจํายน้ าประปาสูํครัวเรือน 
-  งานตรวจสอบคุณภาพน้ า 
-  งานควบคุมดูแลระบบประปาหมูํบ๎าน 
-  งานจดมาตรวัดน้ าประปา 
-  งานจัดเก็บคําน้ าประปา 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

3.6 งานบริหารงานทั่วไป มีหน๎าที่ความ
รับผิดชอบ 
-  งานธุรการและสารบรรณ 
-  งานจัดท าหนังสือธุรการของสํวนโยธา 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
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4.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
- งานวางแผนและวิชาการ 
- งานควบคุมดูแลการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
- การจัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ

การศึกษา 
- งานจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม หน๎าที่รับผิดชอบ 
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
- งานการศึกษานอกระบบและสํงเสริมอาชีพ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

4.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
- งานวางแผนและวิชาการ 
- งานควบคุมดูแลการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
- การจัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ

การศึกษา 
- งานจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม หน๎าที่รับผิดชอบ 
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
- งานการศึกษานอกระบบและสํงเสริมอาชีพ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

 

5. กองสวัสดิการสังคม 
5.1 งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม  มีหน๎าที่
รับผิดชอบ 
- สํงเสริมประสานงานและด าเนินการชํวยเหลือผู๎

ประสบปัญหาทางสังคม 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

5.2 งานพัฒนาชุมชน  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
- งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อ

รับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
- งานฝึกอบรมและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการ

พัฒนาชุมชน 
- งานประสานงานและรํวมมือกับหนํวยงานตํางๆ 
- งานจัดท าโครงการชํวยเหลือในด๎านตํางๆให๎แกํ
ชุมชน 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

 

5. กองสวัสดิการสังคม 
5.1 งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม  มีหน๎าที่
รับผิดชอบ 
- สํงเสริมประสานงานและด าเนินการชํวยเหลือผู๎

ประสบปัญหาทางสังคม 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

5.2 งานพัฒนาชุมชน  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
- งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อ

รับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
- งานฝึกอบรมและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการ

พัฒนาชุมชน 
- งานประสานงานและรํวมมือกับหนํวยงานตํางๆ 
- งานจัดท าโครงการชํวยเหลือในด๎านตํางๆให๎แกํ
ชุมชน 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 
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โครงสร๎างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(ปี ๒๕64-๒๕66) 

โครงสร๎างตามแผนอัตราก าลังใหมํ 
(ปรับปรุงโครงสร๎าง) 

หมายเหตุ 

5.3 งานสังคมสงเคราะห์  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและคนพิการ 

และผู๎ด๎วยโอกาส 
- งานสังคมสงเคราะห์ผู๎มีปัญหาทางสังคม  
- งานพิจารณาปัญหาและให๎การสงเคราะห์  
ชํวยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ 
- งานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ๎านทาน 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

5.4  งานส่งเสริม และพัฒนา อาชีพ  มีหน๎าที่
รับผิดชอบ 
- งานสํงเสริมอาชีพและแรงงาน 
- งานสํงเสริมการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได๎ตํอ 
  ครอบครัวในด๎านการเกษตรและอุตสาหกรรม  
  ในครัวเรือน การประกอบอาชีพของประชาชน   
- งานอ านวยความสะดวกและประสานงานกับ   

หนํวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือชํวยเหลือ  
  ประชาชนในการประกอบอาชีพ 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

5.3 งานสังคมสงเคราะห์  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและคนพิการ 

และผู๎ด๎วยโอกาส 
- งานสังคมสงเคราะห์ผู๎มีปัญหาทางสังคม  
- งานพิจารณาปัญหาและให๎การสงเคราะห์  
ชํวยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ 
- งานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ๎านทาน 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

5.4  งานส่งเสริม และพัฒนา อาชีพ  มีหน๎าที่
รับผิดชอบ 
- งานสํงเสริมอาชีพและแรงงาน 
- งานสํงเสริมการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได๎ตํอ 
  ครอบครัวในด๎านการเกษตรและอุตสาหกรรม  
  ในครัวเรือน การประกอบอาชีพของประชาชน   
- งานอ านวยความสะดวกและประสานงานกับ   

หนํวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือชํวยเหลือ  
  ประชาชนในการประกอบอาชีพ 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย 

 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
- งานตรวจสอบภายใน 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน๎าที่รับผิดชอบ 
- งานตรวจสอบภายใน 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 ในการก าหนดกรอบอัตราก าลังข๎าราชการ  พนักงานจ๎าง  ขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน  ได๎ท าการ
วิเคราะห์จากอ านาจหน๎าที่  ภาระงาน  ภารกิจที่จะต๎องด าเนินการในแตํละสํวนราชการในระยะเวลา  3 ปีข๎างหน๎า
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  ปริมาณงาน  เพ่ือให๎เกิดความค๎ุมคําตํอการใช๎งบประมาณขององค์การบริหาร                  
สํวนต าบลบ๎านทาน  และเพ่ือให๎การบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านทาน  เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล จึงได๎วิเคราะห์ภารกิจหน๎าที่ของแตํละสํวนราชการ ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566   
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

 
หมาย
เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง) 
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น) 
ส านักปลัด (01) 
หัวหน๎าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) 
เจ๎าพนักงานธุรการ (ปง.) 
เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
พนักงานขับรถยนต์ 
ภารโรง   
คนงาน  

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 

1 
- 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 

1 
- 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 

1 
- 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 

- 
-1 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

ขอกรมฯ 
ยุบเลิก 

 
 

 
 
 
 
   วําง 
 
 
 

กองคลัง (04) 
ผู๎อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น) 
นักวิชาการคลัง (ชก.) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ (ชก.) 
เจ๎าพนักงานพัสดุ (ปง.) 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
   

กองช่าง (05) 
ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง ระดับต๎น) 
นายชํางโยธา (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา 

 
1 
1 
 

1 
1 

 
1 
1 
 

1 
1 

 
1 
1 
 

1 
1 

 

 
1 
1 
 

1 
1 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
ขอกรมฯ 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566 
 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
พนักงานผลิตน้ าประปา 
พนักงานผลิตน้ าประปา 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (08)  
ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต๎น) 
นักวิชาการศึกษา (ปก.) 
คร ู(คศ.2)   
พนักงานจ้างท่ัวไป 
ผู๎ดูแลเด็ก 

 
1 
 

1 
1 
 

1 

 
1 
 

1 
1 
 

1 

 
1 
 

1 
1 
 

1 

 
1 
 

1 
1 
 

1 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
ขอกรมฯ 

กองสวัสดิการสังคม  (11) 
ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต๎น) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก.) 

 
1 
 

1 

 
1 
 

1 

 
1 
 

1 

 
1 
 

1 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน  (12) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
วําง 

รวม 29 28 28 28 -1 - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

9.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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 ค าอธิบายหลักและวิธีการคิดภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล ให๎องค์กรปกครองสํวนทิ้งถ่ิน น า
กรอบอัตราก าลังมาค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลเพ่ือควบคุมการใช๎จํายไมํให๎เกินร๎อยละ 40 
ของงบประมาณรายจํายประจ าปี ตามมาตรา 35 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น ดังนี้ 

(1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนของข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น คําจ๎างลูกจ๎างประจ า 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 

(2) เงินประจ าต าแหนํง หมายถึง เงินประจ าต าแหนํงตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2559 และเงินคําตอบแทนที่จํายนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งจํายเทํากับเงินประจ าต าแหนํงดังกลําว 

(3) คําใช๎จํายที่เพิ่มขึ้น คือ การค านวณเพื่อประมาณการภาระคําใช๎จํายที่เพ่ิมข้ึนในอัตราคนละ 1 ขั้น ของ
อัตราเงินเดือนในแตํละปี 

(3.1) กรณีต าแหนํงที่มีคนครอง ให๎ประมาณการภาระคําใช๎จํายที่เพิ่มขึ้นในอัตราคนละ 1 ขั้น 
ของอัตราเงินเดือนในแตํละปี 
(3.2) กรณีต าแหนํงที่ก าหนดใหมํ ให๎ประมาณการภาระคําใช๎จํายที่เพ่ิมข้ึนจาก (อัตราเงินเดือนข้ัน
ต่ าสุดของระดับต าแหนํงที่ขอก าหนด+เงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับต าแหนํงที่ขอก าหนด) หาร 2 
คูณ 12 เดือน 

 (4) คําใช๎จํายรวมในแตํละปีคิดจาก (1) + (2) + (3) 
 (5) คําใช๎จํายรวมทั้งหมด 

(6) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในแตํละปี รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จํายควบกับเงินเดือน เชํน เงินเพ่ิมคําวิชา 
(พ.ค.ว.) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู๎รบ (พ.ส.ร.) เงินเพ่ิมพิเศษคําภาษามลายู (พ.ภ.ม.) เงินประจ า
ต าแหนํงนิติกร (พ.ต.ก.) เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มส าหรับต าแหนํงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ 
(พ.ค.ศ.) เป็นต๎น ให๎ประมาณการในอัตราไมํเกินร๎อยละ 15 โดยคิดจาก (5) 

(7) คิดจาก (5) + (6) 
(8) คิดจาก (7) คูณ 100 หารดด๎วยงบประมาณรายจํายประจ าปี



การวิเคราะหก์ารก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นทาน อ าเภอบา้นลาด จังหวัดเพชรบรุี
 

ระดบั จ านวน จ านวน เงินเดอืน   เงินประจ า
ต าแหน่ง ทั้งหมด (คน) (1) ต าแหน่ง

 (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566
1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) กลาง 1 - 548,040 168,000 1 1 1 - - - 19,440 19,560 19,560 735,480 755,040 774,600 ขอกรมฯจดัสรร
2 รองปลดั อบต.(นักบริหารงานท้องถ่ิน) ตน้ 1 - - - -  -  - -1 - - - - - - - - ยบุเลกิ

ส านักปลดั (01)
3 หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 1 1 362,640 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 418,080 431,400 444,720 (30,220)
4 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1 1 214,560 0 1 1 1 - - - 7,680 7,680 7,680 222,240 229,920 237,600 (17,880)
5 นักจดัการงานทั่วไป ชก. 1 1 299,640 0 1 1 1 - - - 12,000 12,120 12,600 311,640 323,760 336,360 (24,970)
6 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชก. 1 1 299,640 0 1 1 1 - - - 12,000 12,120 12,600 311,640 323,760 336,360 (24,970)
7 เจา้พนักงานธรุการ ปง. 1 1 214,560 0 1 1 1 - - - 7,200 7,440 7,440 221,760 229,200 236,640 (17,880)
8 เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 1 - 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วา่งเดิม

พนักงานจา้งทั่วไป
9 ภารโรง - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

10 คนงาน - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)
11 พนักงานขบัรถยนต์ - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)

กองคลงั (04)
12 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้น 1 1 416,160 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,080 13,080 471,240 484,320 497,400 (34,680)
13 นักวชิาการคลัง ชก. 1 1 305,640 0 1 1 1 - - - 11,880 12,240 12,960 317,520 329,760 342,720 (25,470)
14 นักวชิาการจดัเกบ็รายได้ ชก. 1 1 329,760 0 1 1 1 - - - 12,960 13,440 13,320 342,720 356,160 369,480 (27,480)
15 เจา้พนักงานพัสดุ ปง. 1 1 143,520 0 1 1 1 - - - 6,120 6,000 6,360 149,640 155,640 162,000 (11,960)

กองช่าง (05)
16 ผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง) ต้น 1 1 435,720 42,000 1 1 1 - - - 13,200 13,320 13,320 490,920 504,240 517,560 (36,310)
17 นายชา่งโยธา ปง./ชง. 1 - 297,900 0 1 1 1 - - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ขอกรมฯจดัสรร

พนักงานจา้งตามภารกิจ
18 ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธรุการ - 1 1 126,000 0 1 1 1 - - - 5,040 5,280 5,520 131,040 136,320 141,840 (10,500)
19 ผู้ชว่ยนายชา่งไฟฟ้า - 1 1 146,520 0 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 152,400 158,520 164,880 (12,210)

พนักงานจา้งทั่วไป
20 พนักงานผลิตน้ าประปา - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)
21 พนักงานผลิตน้ าประปา - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)
22 พนักงานจดมาตรวดัน้ า - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000)-60-

หมายเหตุ
ค่าใช้จา่ยรวม   (4)

ที่ ชื่อสายงาน

อัตราก าลงัคน
คาดวา่จะตอ้งใช้ในช่วง

ระยะ 3 ปีข้างหน้า
ภาระค่าใช้จา่ยที่เพ่ิมขึ้น  (3)

อัตราต าแหน่งที่
เพ่ิม / ลด

จ านวนที่มีอยู่ปัจจบุัน

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ปรับปรุงครั้งที ่2)



การวิเคราะหก์ารก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นทาน อ าเภอบา้นลาด จังหวัดเพชรบรุี
 

ระดบั จ านวน จ านวน เงินเดอืน   เงินประจ า
ต าแหน่ง ทั้งหมด (คน) (1) ต าแหน่ง

 (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

หมายเหตุ
ค่าใช้จา่ยรวม   (4)

ที่ ชื่อสายงาน

อัตราก าลงัคน
คาดวา่จะตอ้งใช้ในช่วง

ระยะ 3 ปีข้างหน้า
ภาระค่าใช้จา่ยที่เพ่ิมขึ้น  (3)

อัตราต าแหน่งที่
เพ่ิม / ลด

จ านวนที่มีอยู่ปัจจบุัน

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ปรับปรุงครั้งที ่2)

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (08)

23 ผอ.กองการศึกษาฯ(นักบริหารงานการศึกษา) ต้น 1 - 393,600 42,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 ขอกรมฯจดัสรร
24 นักวชิาการศึกษา ปก. 1 1 180,720 0 1 1 1 - - - 9,360 9,120 8,280 190,080 199,200 207,480 (15,060)
25 ครู คศ.2 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - - เงินอดุหนุน

พนักงานจา้งทั่วไป
26 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) - 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - - เงินอดุหนุน

กองสวสัดกิารสงัคม (11)

27 ผอ.กองสวสัดิการสังคม(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม) ต้น 1 1 376,080 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,320 13,440 431,400 444,720 458,160 (31,340)
28 นักพัฒนาชมุชน ปก. 1 1 207,480 0 1 1 1 - - - 7,080 7,680 7,680 214,560 222,240 229,920 (17,290)

หน่วยตรวจสอบภายใน (12)
29 นักวชิาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 - 355,320 0 1 1 1 - - - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วา่งเดิม
(๔) รวม  - 29 23 6,599,400 378,000 28 28 28 -1 - - 214,740 216,900 218,580 7,192,140 7,409,040 7,627,620 

(5) 1,078,821 1,111,356 1,144,143
(6) 8,270,961 8,520,396 8,771,763
(7) 32.82 32.20 31.57 

25,200,000 26,460,000 27,783,000 

                       - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ ใหป้ระมาณการเพิ่มขึน้ร้อยละ  ๕  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี๒๕๖๓ (2๔,000,๐๐๐)
                         งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี ๒๕๖๔  จ านวน  25,200,๐0๐  บาท  =  (24,000,๐๐๐ x ๕ %) + 24,000,๐๐๐  =  25,200,๐0๐  บาท
                       - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ ใหป้ระมาณการเพิ่มขึน้ร้อยละ  ๕  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี๒๕๖๔ (25,200,๐0๐)
                         งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี ๒๕๖๕  จ านวน  26,460,000  บาท  =  (25,200,๐0๐ x ๕ %) + 25,200,๐0๐  =  26,460,000  บาท
                       - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๖ ใหป้ระมาณการเพิ่มขึน้ร้อยละ  ๕  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี๒๕๖๕ (26,460,000)
                         งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี ๒๕๖๖  จ านวน  27,783,000  บาท  =  (26,460,000 x ๕ %) + 26,460,000  =  27,783,000  บาท-61-

    หมายเหตุ        งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.2563 จ านวน 24,000,000  บาท

รวมค่าใช้จา่ยบุคคลทั้งสิ้น

งบประมาณรายจา่ย (คิดเพ่ิมขึ้นปีละ 5%)

คิดร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่เกิน 15%



  

10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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1. ส านักปลัด  
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
(๑) 

 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานนโยบายและแผนงาน  
- งานนิติการ           
- งานป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานบริหารงานสาธารณสุข 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2. กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) 
(๑) 

 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานพัฒนารายได้ 
 

3. กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
(๑) 

 

- งานแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานการประปา 
- งานบริหารงานทั่วไป 
 
 

5. กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
(๑) 
 

- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 

4. กองการศึกษาฯ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
(๑) 
 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา 
  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งว่าง 
(ข้าราชการ) 

พนักงานจ้าง
(ภารกิจ) 

พนักงานจ้าง
(ทั่วไป) 

จ านวน - 1 2 1 - 1 1 - 3 

หัวหน้าส านักปลัดหัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้นระดับต้น)) (1) 

--    งานการเจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่  
--  งาน  งานนิติการนิติการ  
    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (1) 
 

- งานบริหารงานทั่วไป- งานบริหารงานทั่วไป  
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
- งานบริหารงานสาธารณสุข - งานบริหารงานสาธารณสุข   

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (1)   
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (1) 

     พนักงานจ้างท่ัวไป 
พนักงานขับรถยนต์ (1) 

 

- งานประชาสัมพันธ์- งานประชาสัมพันธ์  
    พนักงานจ้างทัว่ไปพนักงานจ้างทัว่ไป   
   นักการ (1) 
   คนงานทั่วไป (1) 
 

  

โครงสร้างการบริหารงานโครงสร้างการบริหารงานส านักปลัดส านักปลัด  
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--   งานนโยบายและแผน งานนโยบายและแผนงานงาน  
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1)  
 

  

  

-  -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  
    เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปง./ชง. (0) 
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ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งว่าง 
(ข้าราชการ) 

พนักงานจ้าง
(ภารกิจ) 

พนักงานจ้าง
(ทั่วไป) 

จ านวน - 1 2 - - 1  - - - 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

 

  

โครงสร้างการบริหารงานกอโครงสร้างการบริหารงานกองงคลังคลัง  

- งานการเงินและบัญชี   
  นักวิชาการคลังช านาญการ (๑) 

- งานพัฒนารายได้ 
   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ (1) 
 

- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (1) 
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ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งว่าง 
(ข้าราชการ) 

พนักงานจ้าง
(ภารกิจ) 

พนักงานจ้าง
(ทั่วไป) 

จ านวน - 1 - - - - 1 2 3 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

 

- งานแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 
   นายช่างโยธา ปง./ชง. (0) 
 

- งานสาธารณูปโภค 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1) 
    
    
  

 

- งานบริหารงานทั่วไป 
   พนักงานจ้างภารกิจ 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
  
 

- งานการประปา 
   พนักงานจ้างท่ัวไป 
   พนักงานผลิตน้ าประปา (2) 
   พนักงานจดมาตรวัดน้ า (1) 
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          -67- 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน 

 
ครู คศ.2 

 
ปฏิบัติงาน 

ต าแหน่งว่าง 
(ข้าราชการ) 

พนักงานจ้าง
(ภารกิจ) 

พนักงานจ้าง
(ทั่วไป) 

จ านวน - - - 1 - 1 - 1 - 1 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (0) 

- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   พนักงานจ้างท่ัวไป 
   ผู้ดูแลเด็ก (1)  
   

-  งานบริหารการศึกษา  
   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (1)  
   ครู (คศ.2) (1)  

-66- 
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ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งว่าง 
(ข้าราชการ) 

พนักงานจ้าง
(ภารกิจ) 

พนักงานจ้าง
(ทั่วไป) 

จ านวน - 1 - 1 - - - - - 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานกองสวัสดิการสังคม 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (1) 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ๖) 

 

- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห ์
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1) 
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ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งว่าง 
(ข้าราชการ) 

พนักงานจ้าง
(ภารกิจ) 

พนักงานจ้าง
(ทั่วไป) 

จ านวน - - - - - - 1 - - 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (0) 
 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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คุณวุฒิ
การศึกษา เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน/

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ
1 ว่าง - 38-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 38-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 548,040 84,000 84,000 (ขอกรมฯ)

(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น) (ค่ากลางบญัช5ี) (7,000X12) (7,000X12)

2 ว่าง - 38-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ต้น 38-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ต้น 401,940 42,000 - (ยุบเลิก)
(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น) (ค่ากลางบญัชี 5) (3,500X12)

ส านักปลัด
พนักงานส่วนต าบล

3 น.ส.ยรุดา  ธนัยบ์ดีธนาธาร ปริญญาโท 38-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 38-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 362,640 42,000 - 404,640
(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (30,220X12) (3,500X12)

4 ส.ต.ท.อาคม  ยิ้มศรวล ปริญญาตรี 38-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 38-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 214,560 - - 214,560
(17,880X12)

5 น.ส.อุมาภรณ์  อุบลน้อย ปริญญาโท 38-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 38-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 299,640 - - 299,640
(24,970X12)

6 นางสาวชุติมา  สงเงิน ปริญญาโท 38-3-01-3103-001 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชก. 38-3-01-3103-001 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชก. 299,640 - - 299,640
(24,970X12)

7 นายปรีชา  ทิมทอง ปวส. 38-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 38-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 214,560 - - 214,560
(17,880X12)

8 ว่าง - 38-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ปง./ชง. 38-3-01-4805-001 จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ปง./ชง. 297,900 - - (ว่างเดิม)
(ค่ากลางบญัชี 5)

พนักงานจ้างทั่วไป
9 น.ส.อารี  เทียนหอม ป.6 - ภารโรง - - ภารโรง - 108,000 - - 108,000

(9,000X12)

10 นายสุทธิ์ยา  ออมรัตน์ ม.6 - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 108,000 - - 108,000
(9,000X12)

11 น.ส.ธิดารัตน์  วงษ์วาน ม.6 - คนงาน - - คนงาน - 108,000 - - 108,000
(9,000X12) -69-

11.  บญัชแีสดงจัดคนลงสูต่ าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ

กรอบอัตราก าลังเดมิ กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินประจ าต าแหน่ง
หมายเหตุเงินเดอืน

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบัระดบัต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง
ชื่อ-สกุลที่

5.  บัญชีแสดงจัดคนลงสูต่ าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ



เงินประจ า เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั ต าแหน่ง ค่าตอบแทน

กองคลัง
พนักงานส่วนต าบล

12 นางญาดา   ไชยชนะ ปริญญาตรี 38-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 38-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 416,160 42,000 - 458,160
(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (34,680X12) (3,500X12)

13 น.ส.นภาลัย  สุวรรณะชยั ปริญญาโท 38-3-04-3201-001 นักวิชาการคลัง ชก. 38-3-04-3201-001 นักวิชาการคลัง ชก. 305,640 - - 305,640
(25,470X12)

14 น.ส.ชนากานต์  เรืองราย ปริญญาตรี 38-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. 38-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. 329,760 - - 329,760
(27,480X12)

15 น.ส.รุ่งทิพย์  นาคโต ปริญญาตรี 38-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 38-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 143,520 - - 143,520
(11,960X12)

กองช่าง
พนักงานส่วนต าบล

16 นายธวัชชัย   ฉิมพาลี ปริญญาตรี 38-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 38-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 435,720 42,000 - 477,720
(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (36,310X12) (3,500X12)

17 ว่าง - 38-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 38-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 297,900 - - (ขอกรมฯ)
(ค่ากลางบญัชี 5)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
18 น.ส.ยุพา    สมจิตร์ ปวส - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 126,000 - - 126,000

(10,500X12)

19 นายวินัย   คล้ายคลึง ปวส - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - 146,520 - 146,520
(12,210X12)

พนักงานจ้างทั่วไป
20 นายศราวุฒิ   สิทธิไพร ปวช. -  พนักงานผลิตน้ าประปา -  พนักงานผลิตน้ าประปา - 108,000 - - 108,000

(9,000X12)

21 นายวรีพงศ์   ออมรัตน์ ม.6 - พนักงานผลิตน้ าประปา - พนักงานผลิตน้ าประปา - 108,000 - - 108,000
(9,000X12)

22 นางสาวขนิษฐา  บุตรเลิศ ม.6 - พนักงานจดมาตรวัดน้ า - พนักงานจดมาตรวัดน้ า - 108,000 - - 108,000
(9,000X12)
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5.  บญัชแีสดงจัดคนลงสูต่ าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ (ตอ่)

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวฒิุ
กรอบอัตราก าลังเดมิ กรอบอัตราก าลังใหม่

เงินเดอืน หมายเหตุ



เงินประจ า เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดบั ต าแหน่ง ค่าตอบแทน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พนักงานส่วนต าบล

23 ว่าง - 38-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ต้น 38-3-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ต้น 435,600 42,000 - (ขอกรมฯ)
(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (ค่ากลางบญัช5ี) (3,500X12)

24 นางสาวชลธิชา  มีทรัพย์ ปริญญาตรี 38-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 38-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 180,720 - - 180,720
(15,060X12)

25 นางสาววันเพ็ญ   รัดยิ่ง ปริญญาโท 38-3-08-2213-868 ครู คศ.2 38-3-08-2213-868 ครู คศ.2 299,280 - - อุดหนุน
(24,940X12) จากกรม

พนักงานจ้างทั่วไป
26 น.ส.ชลดา   รักสัตย์ ม.6 - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 108,000 - - อุดหนุน

(9,000X12) จากกรม
กองสวัสดกิารสังคม

27 น.ส.จีรภา  ขาวสนิท ปริญญาโท 38-3-11-2105-001 ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม ต้น 38-3-11-2105-001 ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม ต้น 376,080 42,000 418,080

(นักบริการงานสวสัดิการสังคม) (นักบริการงานสวสัดิการสังคม) (31,340X12) (3,500X12)

28 นายภังปกร  เพชรน้อย ปริญญาตรี 38-3-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 38-3-11-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 207,480 - - 207,480
(17,290X12)

หน่วยตรวจสอบภายใน
29 ว่าง -  -  -  - 38-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 355,320 - - (ว่างเดิม)

(ค่ากลางบญัช5ี)-71-

5.  บญัชแีสดงจัดคนลงสูต่ าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ (ตอ่)

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวฒิุ
กรอบอัตราก าลังเดมิ กรอบอัตราก าลังใหม่

เงินเดอืน หมายเหตุ



    
 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

      -72- 
 
 
 

การพัฒนาบุคลากร 
     การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน นับเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านทาน  จึงต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ให้มี
โอกาสได้รับการพัฒนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฎิบัติหน้าที่
ของบุคลากรทุกคนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยได้จัดท า
แผนพัฒนาข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปีตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนา
นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง     
ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน  
จ าต้องตะหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือการพัฒนาไปสู่ Thailand.4.0 ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านทาน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการของเทศบาลไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในต าบลเป็นหลัก  
กล่าวคือ  
 1.เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบ
การท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ  
 2.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนให้ตรงและตอบสนองตามความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับ
บริการรวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อโยงกันเองของทุกส่วนราชการ                       
เพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
และผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซค์ โซเชียลมีเดีย 
หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 3.องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบ
โต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนอง
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ 
รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน   
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน จึงได้ก าหนดให้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน .ก.พ..ที่.นร.1013.4/42.ลงวันที่.5.พฤษภาคม .2563.เรื่อง เครื่องมือ

ส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง  (Digital Government Skill Self-
Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ 

 
 
          /บุคลากร...  
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บุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล.ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่.26.กันยายน.2560  
ทั้งนี้ .วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด .วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ .เช่น .การปฐมนิเทศ .การฝึกอบรม  

การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น  
 

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน    
 1.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานโดยตรง เช่น โครงสร้าง
ของหน่วยงานระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงาน สถานที่ราชการหรือหน่วยงานที่ต้อง
ติดต่อประสานงาน 
 2.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะ 
 3.  ด้านการบริหารงาน ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน การวางแผน  
การมอบหมายงาน  การประสานงาน 
 4.   ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่าง
ราบรื่น มีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสารที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติให้ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ได้ก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรไว้
ดังนี้ 

วิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน    
 1.  การฝึกอบรม 
     ได้แบ่งวิธีการฝึกอบรมไว้ 2 แนวทาง ดังนี้  

- การอบรมในขณะปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสอนแนะการถ่ายทอดแนวความคิดโดยมอบให้
ผู้บังคับบัญชาคอยแนะน าดูแล หรือใช้วิธีสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ การปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว เพื่อเปิดโอกาสให้
ได้มีการศึกษาหาความรู ้  

- การฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน การเข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือโครงการที่หน่วยงานจัดเอง  
หรือส่งไปเข้ารับการอบรมในหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก  

2. การศึกษาดูงาน/สัมมนา 
    ได้ก าหนดแนวทางให้บุคลากรได้มีโอกาสเยี่ยมชมหน่วยงาน และวิธีปฏิบัติงานของราชการ  และ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน 
   นอกจากการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานแล้วยังก าหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน       
การเลื่อนข้ันเงินเดือน การให้รางวัลประจ าปี และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ   
 3.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การถ่ายทอดความรู้ 
  เมื่อบุคลากรของเทศบาลฯ ได้รับพัฒนาทักษะ และวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆแล้วนั้น น าความรู้ที่
ได้รับมาถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ให้กับผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ได้รับทราบ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ไปทิศทางเดียวกัน โดยมี
องค์ประกอบหลักๆ ที่ส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 องค์ประกอบ 
 
 
            /คน... 
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     - คน (People) ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งศูนย์รวมของความรู้ที่สมควรน า
ออกมาแบ่งปันเป็นอย่างยิ่ง โดยก็ควรจะเป็นคนที่มีความรู้จากการปฏิบัติจริง และอยากจะมาแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้นั้นด้วยความเต็มใจ 

     - สถานที่และบรรยากาศ (Place) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ เพราะสถานที่และบรรยากาศท่ีดี (สบายๆผ่อนคลาย) มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
คน จะท าให้คนเหล่านั้นมาเจอกันพูดคุย ปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อย่างสบายใจ 

     - สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ( Infrastructure)เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ช่วยให้การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่ายและสะดวกข้ึน เช่น กระดานส าหรับเขียน คอมพิวเตอร์ส าหรับการสรุปและจัดเก็บ
ความรู้รวมถึงการแบ่งปัน (Share) หรือการส่งต่อข้อมูล 
 4.  การสอนงาน / ให้ค าปรึกษา        
 การเรียนรู้เกี่ยวกับงานโดยมีผู้บังคับบัญชา หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้อย่างมีขั้นตอน แล้วให้
ผู้รับการสอนงานลงมือท า มีการติดตามประเมินผล เพ่ือให้ผู้รับการสอนงานมีการน าไปใช้ปรับปรุงการท างานให้ดี
ขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะในการท างาน คิดเป็น ท าเป็น ช่วยแก้ปัญหาในการท างาน และเกิดความมั่นใจในการท างาน
ส าหรับผู้สอนงานแล้ว การสอนงานไม่ได้หมายถึงสาระของการสอนหรือการบอกวิธีการท างานเท่านั้น แต่
หมายความรวมถึงการช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ และให้โอกาสในการท าสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการสอนงานประสบความส าเร็จในการท างานอย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ 
 5.  การส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน 
 เส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการที่จะไปสู่ต าแหน่งส าคัญของส่วนราชการ โดยมีการก าหนด
และแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงานในแต่ละต าแหน่งที่ครองมาก่อนการเลื่อนไปด ารง
ต าแหน่งส าคัญ ซึ่งอาจจะเลื่อนจากต าแหน่งระดับล่างสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น หรือการย้ายต าแหน่งในระนาบเดียวกัน 
 1. เป็นการวางแผนการพัฒนาเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ โดยยึดหลักความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน เพื่อการเตรียมความพร้อมก าลังคนคุณภาพของส่วนราชการ 
 2. เป็นการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดกรองคนดีคนเก่ง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก  
การท างาน จากประสบการณ์ในการท างานในหน่วยงาน หรือพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นส าหรับใช้เป็นประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่เม่ือจะด ารงต าแหน่งส าคัญของส่วนราชการนั้น 
 3. เป็นการจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ โดยตั้งใจปฏิบัติภารกิจ  
ที่ได้รับมอบหมาย และสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยนหน้าที่เพ่ือให้ได้รับ 
ประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลาย 
 จากแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ รวมถึงการก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน จึงได้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านทาน ตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน ส่วนต าบล ที่ ก.ท.ก าหนดซึ่งจะ
ประกอบด้วย 
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 1.หลักการและเหตุผล  
  การพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ซึ่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการน าไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อไป  
 2.  เปูาหมายการพัฒนา 
  เปูาหมายในการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
   2.1  กลุ่มสายงานผู้บริหารในทุกระดับ 

2.2 กลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติในทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
 3.  หลักสูตรการพัฒนา 
  หลักสูตรในการพัฒนาประกอบด้วย  
   3.1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   3.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนด
   ต าแหน่ง  
   3.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   3.4 หลักสูตรด้านการบริหาร  
   3.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 4.วิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล บ้านทาน 
   4. 1 การฝึกอบรม 
   4. 2การศึกษาดูงาน/สัมมนา 
   4. 3การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การถ่ายทอดความรู้ 
   4. 4การสอนงาน / ให้ค าปรึกษา      
   4.5การส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน 

5.งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล หรืองบประมาณสนับสนุนฯ  
 6.การติดตามประเมินผล  
  ให้มีการประเมินผลผู้ได้รับการพัฒนาทั้งก่อนและหลัง การพัฒนาตามวิธีการที่หลักสูตรก าหนด    
  
 หมายเหตุ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.256 4 – 2566 
 

 
 
 
 

          /13.ประกาศ ... 
 



    
 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
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      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน ดังนี้ 
  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3. การยึดประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน  
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฏหมาย 
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
  ทั้งนี้การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  
 

ทั้งนี้ โดยที่พนักงานส่วนต าบลมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในกาพัฒนา ท้องถิ่น รวมทั้งการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝุาย ฉะนั้น เพื่อให้พนักงาน ส่วนต าบลมีความประพฤติท่ี
ดี ส านึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับทุกฝุาย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงสมควรให้พนักงานส่วนต าบลมีจรรยาบรรณไว้เป็นประมวลความประพฤติ เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของพนักงานส่วนต าบลอันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส 
ศรัทธา และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป ดังนี้ 
 

จรรยาบรรณาต่อตนเอง 
 ข้อ 1.พนักงาน ส่วนต าบลพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะกับการเป็นข้าราชการ 
 ข้อ 2.พนักงานส่วนต าบลพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวง  
ประโยชน์ โดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
 ข้อ 3.พนักงานส่วนต าบลพึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้  
ความสามารถ และทักษะในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
  

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 ข้อ 1.  พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ  
 ข้อ 2.  พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร
ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ  
 ข้อ 3.  พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มที่ 
 ข้อ 4.  พนักงานส่วนต าบลพึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าโดย
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง  
   

           /จรรยา...  
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จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน  
 ข้อ 1.  พนักงานส่วนต าบลพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงาน
ของ ตน ทั้งให้ความคิดเห็นการช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย  
 ข้อ 2.  พนักงานส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงานขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของ  
 ข้อ 3.  พนักงานส่วนต าบลพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
 ข้อ 4.  พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้ าใจ  
 ข้อ 5.  พนักงานส่วนต าบลพึงละเว้นจากการน าผลการของผู้อื่นมาเป็นของตน  
  
จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
 ข้อ 1. พนักงานส่วนต าบลพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรมเอื้อเฟ้ือ
มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน
จะต้องปฏิบัติควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้อง
กับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
 ข้อ 2. พนักงานส่วนต าบลพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป  
 ข้อ 3. พนักงานส่วนต าบลพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชน
จะให้กันโดยเสน่ห์หาจากผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นหากได้รับ
ไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
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